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Ágrip
Hugmyndafræðin um skóla fyrir alla er sú stefna sem vinna skal eftir í íslenskum skólum.
Mikilvægt er að þeir sem fara með forystu í skólastarfi leiði starfið í þá átt. Tilgangur þessa
verkefnis er að skoða hvernig stjórnendur í grunnskólum takast á við það hlutverk sitt að
leiða skólastarf í anda skóla fyrir alla. Markmið verkefnisins er að komast að því hvernig
stjórnendur í grunnskólum sinna þessu hlutverki sínu og hvaða leiðir hafa gefist vel við að
takast á við þau fjölbreyttu verkefni sem fylgja starfi í skóla fyrir alla. Hér er um eigindlega
rannsókn að ræða þar sem tekin voru einstaklingsviðtöl við stjórnendur í grunnskólum í
Reykjavík og þau þemagreind. Helstu niðurstöður eru að stjórnendur fara mjög ólíkar leiðir
við skipulag skólastarfs þó menntastefnan sé sú sama. Bjargir og fjármagn eru oft af skornum
skammti og vísbendingar um að með fleira fagfólki og minni nemendahópum væri hægt að
draga úr þörf fyrir sérstök úrræði. Viðhorf koma líka við sögu og geta þau litað starfið og haft
áhrif til framþróunar en einnig verkað sem hindrun. Sveigjanleiki er mikilvægur við skipulag
skólastarfs og það sem virkar vel á einum tíma þarf ekki að henta á öðrum tíma. Jafnframt
kemur fram að stjórnendur hafa oft takmarkaðan tíma til að styðja við kennarana sína á
vettvangi og vildu gjarnan hafa meiri tíma til þeirra verka. Rannsóknin gefur innsýn í þann
veruleika sem stjórnendur í grunnskólum þurfa að takast á við í þeim flóknu stofnunum sem
þeir stýra. Niðurstöðurnar vísa veginn að því hvernig styðja má við þá í sínum störfum til að
búa í haginn fyrir gott skólastarf fyrir alla nemendur.
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Abstract
„There must be room for flexibility“: The role of administrators in inclusive schools

The ideology of inclusive education is the policy that must be adhered to in Icelandic schools.
Those in leadership positions in the education system have an important role to lead their
staff in that direction. The purpose of this research project is to investigate how
administrators in compulsory schools deal with their role in regard to the policy of inclusion.
The aim of the proejct is to find out how administrators in primary schools approach the
subject and which methods have been successful in dealing with the diverse tasks in
inclusive schools. This is a qualitative study where individual interviews were conducted with
administrators in compulsory schools in Reykjavík and they then thematically analysed. The
main findings are that administrators take quite different paths in organising education
while the educational policy is the same. Resources and finance are often limited and
participants believe that access to more professionals and having smaller groups of students
would decrease the need for special resources. Beliefs also come into play and they can
influence the work and promote progress but they can also be a hindrance. Flexibility is
important when organising education in a way that may work well at one time but may not
be suitable at another. It is also evident that administrators often have limited time to
support teachers in their work and they would certainly want to have more time for such
work. The reasearch provides an insight into the reality that compulsory school
administrators must deal with in the complex institutions they manage. The results give
guidance to how administrators can be supported in their work in creating conditions for
quality education for all students.
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1

Inngangur

Skólastarf á Íslandi byggir á þeirri grundvallarhugmynd að öll börn hafi sama rétt til
menntunar. Skólar eiga því að haga störfum sínum þannig að enginn sé útilokaður frá
þátttöku. Í margbreytilegu samfélagi þarf starfsfólk skólanna að vera í stakk búið til að mæta
ólíkum þörfum og tilbúið til að vinna á þann hátt sem ætlast er til. Þeir sem stýra flóknum
stofnunum sem skólar eru eiga þá ekki einfalt verk fyrir höndum. Þeirra hlutverk er ekki
eingöngu að skipuleggja flókið starf og halda utan um vinnustaði barna og fullorðinna heldur
einnig að halda þeim gildum á lofti sem vinna á eftir. Menntayfirvöld hafa markað stefnu
fyrir skólastarfið í landinu og skólastjórar þurfa að leiða skólastarfið í þá átt í samvinnu við
starfsfólkið sitt. Starf skólastjórnenda fer fram þar sem stefnumótun stjórnvalda og sjálf
framkvæmdin mætast (Óskarsdóttir o.fl., 2018). Það er fyrst og fremst undir þeim komið og á
þeirra ábyrgð að unnið sé í samræmi við þá stefnumörkun sem í gildi er á hverjum tíma.
Tryggja þarf að vandað sé til verka og skólastarfið festist ekki í hjólförum sem erfitt er að
komast upp úr. Mikilvægt er að stjórnendum takist vel að nýta þau úrræði og bjargir sem í
boði eru svo allir nemendur skólanna fái nám við hæfi.
Sjálf hef ég starfað í grunnskólum um allnokkurt skeið og hef staðið í þeim sporum að
leiða starf í anda skóla fyrir alla. Hugmyndin að verkefninu varð þó ekki til fyrr en haustið
2019 þegar ég sat námskeið á Menntavísindasviði þar sem þáttur leiðtoga varðandi skóla
fyrir alla var til umfjöllunar. Þá velti ég fyrir mér hvort hugmyndafræðin og stefnumörkun um
skóla fyrir alla væri almennt rædd á vettvangi skólanna og hvort skilningur á því hvað hún
felur í sér væri með ólíkum hætti. Það leiddi síðan til þess að mig langaði til að skoða betur
hlutverk stjórnenda í þessu samhengi og með hvaða hætti þeir takast á við forystuhlutverk
sitt í skóla fyrir alla.

1.1 Tilgangur og markmið
Tilgangur verkefnisins er að varpa ljósi á hvernig stjórnendur í grunnskólum takast á við það
hlutverk sitt að leiða skólastarf í anda skóla fyrir alla. Sjónum verður beint að því hvernig
skólastjórnendur vinna að því að skapa skólastarf í takti við hugmyndafræðina þannig að
það endurspegli þá sýn sem hún felur í sér. Málefnið er brýnt því umræðan um
hugmyndafræði skóla fyrir alla þarf að vera stöðugt í gangi og oft virðist merking og
skilningur á hugmyndafræðinni vera á reiki þegar kemur að framkvæmdinni (Florian og
Black-Hawkins, 2011). Fagleg forysta og kennsla í skóla margbreytileikans er í sífelldri þróun
innan skólanna og leitast er við að koma vel til móts við alla innan þess ramma sem skólum
er gefinn (Robinson, 2018; Ryan, 2016). Ekki er vitað til að þáttur stjórnenda í skóla fyrir alla
hafi mikið verið skoðaður á Íslandi og því áhugavert viðfangsefni þar sem hugmyndafræðin
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um skóla fyrir alla er sú stefna sem vinna skal eftir í grunnskólum samkvæmt þeim lögum
sem í gildi eru.
Markmið verkefnisins er að komast að því hvernig stjórnendur í grunnskólum sinna þessu
hlutverki sínu og hvaða leiðir hafa gefist vel til að takast á við þau fjölbreyttu verkefni sem
fylgja starfi í skóla fyrir alla. Stjórnendur hafa faglegu hlutverki að gegna og þeim ber að
stuðla að starfsþróun og faglegri umræðu meðal starfsmanna og mikilvægt að skoða þennan
þátt því hann varðar þann kjarna sem íslenskt skólastarf er byggt á, að grunnskólar séu fyrir
alla nemendur.
Sú rannsóknarspurning sem unnið er eftir í þessu verkefni er:
Hvernig takast stjórnendur grunnskóla á við forystuhlutverk sitt varðandi
hugmyndafræðina um skóla fyrir alla?
Ég ákvað að gera rannsókn til að leita svara við þessum spurningum og tók viðtöl við
skólastjórnendur í Reykjavík þar sem ég fékk góða mynd af starfi þeirra á vettvangi skólanna.
Sú umfjöllun kemur síðar en þeir höfðu frá mörgu áhugaverðu að segja sem varpar ljósi á
störf þeirra í skóla fyrir alla.

1.2 Hugtakanotkun
Viðfangsefnið tekur til efnisþátta sem hafa verið nokkuð skoðaðir í gegnum tíðina, annars
vegar eru það skólastjórnendur og hins vegar hugmyndafræðin um skóla fyrir alla. Um þessa
þætti hafa ólík hugtök verið notuð og því er rétt að fjalla aðeins um orðanotkun áður en
lengra er haldið.
Fyrst eru það stjórnendur. Þegar það orð kemur fyrir í verkefninu getur það átt jafnt við
um skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra og jafnvel verkefnastjóra, eða alla þá sem
gegna formlega stjórnunarhlutverki í sínum skóla. Hugtakið stjórnendur er þannig yfirhugtak
og fer vel á því að nota það í þessu samhengi. Þar sem þörf krefur verður gerður greinarmunur á og viðkomandi starfsheiti notað. Það á helst við í kafla um opinbera stefnumörkun
og í umfjöllun um niðurstöður. Annars verður yfirheitið notað.
Næst er það hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar eða inclusion eins og það er
kallað á ensku. Það orð hefur verið þýtt á nokkra vegu á íslensku og eru skóli margbreytileikans eða skóli fyrir alla dæmi um algenga orðanotkun. Hér í þessu verkefni verður talað
um skóla fyrir alla í þessari merkingu til einföldunar. Rétt er að árétta það til að koma í veg
fyrir misskilning, að verið er að fjalla um hugmyndafræðina eins og hún birtist í lögum um
grunnskóla og aðalnámskrá þó orðasambandið skóli fyrir alla sé notað. Önnur orðasambönd
verða ekki notuð nema samhengið krefjist þess og á það helst við í kafla um opinbera
stefnumörkun.
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1.3 Uppbygging verkefnis
Verkefnið er þannig uppbyggt að hér strax á eftir er kafli um opinbera stefnumörkun þar sem
skoðað er hvaða áherslur eru lagðar þar varðandi skólastarf fyrir alla. Því næst kemur kafli
um fræði og rannsóknir á viðfangsefninu. Þar verður litið til hugmyndafræðinnar en einnig
skoðað hvað fræðin segja um hlutverk skólastjórnenda og þær hindranir sem þekktar eru í
skóla fyrir alla. Þegar fræðikaflanum sleppir er komið að því að líta á aðferðina sem beitt var í
rannsókninni. Sá kafli felur í sér umfjöllun um hvernig gagnaöflun var háttað, umfjöllun um
þátttakendur, gagnagreiningu og að endingu um siðferðilega þætti. Þá er komið að
niðurstöðunum og að líta til þess sem fram kom í viðtölunum við þátttakendur. Þeim kafla er
skipt í undirkafla í samræmi við þau þemu sem komu í ljós við þemagreininguna. Þar á eftir
er umræðukafli þar sem efnið er dregið saman og leitast við að sýna fram á með hvaða hætti
rannsóknarspurningunni var svarað. Síðasti hlutinn er svo lokaorð, heimildaskrá og viðaukar
þar sem skoða má bréf, eyðublað og spurningaramma sem notast var við í ferlinu.
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2

Opinber stefnumörkun

Hér verður fjallað um opinbera stefnumörkun og hvernig hún tengist viðfangsefninu.
Umfjölluninni er skipt niður í þrjá hluta sem eru skóli fyrir alla, hlutverk stjórnenda og að
síðustu starfsþróun. Milli þessara þriggja þátta er óhjákvæmileg tenging þegar leita á svara
við rannsóknarspurningunni. Grunnhugmyndin snýst um skóla fyrir alla og hvernig stjórnendur leiða starfsmenn sína á þeirri leið. Þar kemur starfsþróunin inn vegna þess að á því
sviði tengjast stjórnendur starfsfólkinu þegar innleiða þarf eitthvað nýtt eða þegar viðhalda
þarf fyrri þekkingu. Í lögum og aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um þessa þætti og skýrt
tekið fram með hvaða hætti ætlast er til að unnið sé. Því er mikilvægt að líta á þá umfjöllun
áður en lengra er haldið. Menntastefna Reykjavíkur er svo skoðuð í sama tilgangi því rannsóknin beinist að stjórnendum sem starfa í því sveitarfélagi.
Fyrst í kaflanum er umfjöllum um skóla fyrir alla og hvað er að finna í opinberri stefnumörkun um hann, næst er fjallað um hlutverk stjórnenda og að síðustu um starfsþróun.

2.1 Skóli fyrir alla
Í 2. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur meðal annars fram að stuðla skuli að
alhliða þroska allra nemenda og þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun (grein
nr. 2). Þar segir jafnframt að skólastarf í grunnskólum eigi að taka mið af stöðu og þörfum
nemenda og stuðla að menntun hvers og eins. Síðan segir í kafla um nemendur í lögunum að
þeir eigi rétt á kennslu við sitt hæfi sem tekur mið af þörfum þeirra og nánar er farið í
þennan þátt í grein um nemendur með sérþarfir þar sem tekið er fram að nemendur eigi
„rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar“
(grein nr. 17). Í lögunum er síðar fjallað um gerð aðalnámskrár þar sem farið er nánar út í
hlutverk grunnskóla. Kennsluskipan á að taka mið af þeirri meginstefnu sem mörkuð er í 2.
grein laganna og þar segir að gætt skuli að því í aðalnámskrá að „allir nemendur fái jöfn
tækifæri til náms“ (grein nr. 24) og starfshættir skólanna skuli vera með þeim hætti að komið
sé í veg fyrir hvers konar mismunun (lög um grunnskóla nr. 91/2008).
Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er kveðið fastar að orði hvað þetta varðar og þar eru
hugmyndir um skóla fyrir alla, án aðgreiningar, útskýrðar vel. Þar kemur fram að allir
nemendur eigi rétt á að sækja almenna grunnskóla án aðgreiningar. Útskýrt er hvað átt er við
með skóla án aðgreiningar og segir að um sé að ræða grunnskóla í heimabyggð eða nálægt
heimili „þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins með
manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi“ (bls. 43). Samkvæmt aðalnámskránni
eiga allir í skólanum að fá sömu tækifæri til náms út frá forsendum hvers einstaklings og í
skóla án aðgreiningar á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Jafnframt er
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í aðalnámskránni fjallað um viðhorf og áhersla lögð á virðingu fyrir því að allir fái tækifæri til
virkrar þátttöku og náms í sínum heimaskóla. Þar kemur einnig fram að menntun án
aðgreiningar feli í sér það markmið að bjóða upp á góða menntun fyrir alla og áhersla skal
lögð á að „útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum“ (Aðalnámskrá
grunnskóla, 2011, bls. 43).
Menntastefna Reykjavíkurborgar til 2030 var samþykkt af borgarstjórn árið 2018
(Reykjavíkurborg, 2018.). Í upphafskaflanum um framtíðarsýn kemur fram að mikilvægt sé að
tryggja jöfn tækifæri og aðgang barna að fjölbreyttu námi og starfi sem er í samræmi við
áhuga þeirra og hæfileika. Stefnan byggir á fimm grundvallarþáttum sem eru félagsfærni,
sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði. Stefnunni er skipt niður í kafla þar sem nánar er fjallað
um hvern þátt. Byggt er á grunnstefjum í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og fram
kemur að á milli hennar og annarrar opinberrar stefnumörkunar sé ríkur samhljómur, eins og
grunnskólalaga og aðalnámskrár. Meginmarkmið stefnunnar felur í sér að öll börn eigi að
vaxa, dafna og una sér saman í lýðræðislegu samfélagi sem einkennist af mannréttindum og
virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífs. Í stefnunni kemur einnig fram að það þurfi að tryggja
jöfn tækifæri og aðgang barna að fjölbreyttu námi í samræmi við áhuga og hæfileika og rík
áhersla er lögð á að barnið sé virkur þátttakandi í því samfélagi sem það tilheyrir og taki þátt
í mótun þess (Reykjavíkurborg, e.d.).

2.2 Hlutverk stjórnenda
Þegar litið er á grunnskólalögin er víða fjallað um hlutverk skólastjóra (lög um grunnskóla nr.
91/2008). Ein grein, sú sjöunda, ber yfirskriftina Skólastjóri og þar eru tilteknir helstu þættir
sem falla undir verksvið hans. Má þar nefna að hann er sagður forstöðumaður grunnskóla,
að hann stjórni honum og veiti faglega forystu. Jafnframt á hann að stuðla að samstarfi
þeirra aðila sem skólasamfélaginu tilheyra. Þar er einnig tilgreint að það sé hans hlutverk að
meta stjórnunarþörf innan skólans og ef fleiri stjórnendur eru í skólanum sé það hann sem
ákvarði verksvið þeirra. Síðar er fjallað um gerð skólanámskrár og þar er skólastjóri
ábyrgðaraðili. Skólanámskrá er sögð nánari útfærsla á aðalnámskrá og að hana skuli
endurskoða reglulega. Í henni á því að vera að finna markmið og stefnu hvers skóla og
hvernig starfshættir þeirra eru (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Lögin eru þannig mjög skýr
varðandi ábyrgð og hlutverk skólastjóra. Hann er sá sem veitir skólanum forystu og ber
ábyrgð á hvernig starfið er skipulagt og hvort og þá hvernig aðrir stjórnendur koma að því
starfi.
Í aðalnámskrá (2011) er lögð áhersla á kennara sem lykilaðila í skólastarfi og þar er
jafnframt tiltekið að skólastjórnendur teljist til kennarastéttarinnar. Þar er hvergi að finna
sérstakan kafla um hlutverk skólastjóra þó aðrar starfstéttir sem kennarastéttinni tilheyra fái
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sérstakt rými. Á nokkrum stöðum er þó minnst á verkefni skólastjóra og er gerð og innihald
skólanámskrár og starfsáætlunar þeirra á meðal, eins og kveðið er á í lögunum. Í kafla um
viðmiðunarstundaskrá kemur fram að skólastjóri beri faglega ábyrgð varðandi skipan kennslu
og í kafla um innra mat segir að það sé skólastjóri í samstarfi við starfsfólk sem beri ábyrgð á
gæðum þess starfs sem fer fram í skólanum. Í beinu framhaldi af því í sama kafla segir: „Í
hverjum skóla skal móta skýra stefnu í samræmi við grunnþætti í menntun, markmið og
áhersluþætti grunnskólalaga, ákvæða í aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu viðkomandi
sveitarfélags.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 61). Opinber stefnumótun á þannig að
vísa starfsfólkinu veginn þegar stefna skóla er mörkuð og vera í samhljómi við hana. Eins er í
aðalnámskrá minnst á hlutverk skólastjóra varðandi jákvæðan skólabrag þar sem fram kemur
að þeim beri að stuðla að jákvæðum samskiptum og gagnkvæmu trausti allra í skólanum og
hafa aldur nemenda og þroska þeirra sérstaklega í huga (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).
Í menntastefnu Reykjavíkurborgar er ekki fjallað um hlutverk skólastjórnenda og þar eru
þeir ekki nefndir sérstaklega. Víða er þó fjallað um starfsfólkið sem vinnur með börnunum í
skólum og tómstundastarfi og skólastjórnendur falla inn í þann hóp. Menntastefnan setur
börnin í öndvegi og hún snýst um það hver stefna sveitarfélagsins er í vinnu með þeim
(Reykjavíkurborg, e.d.).

2.3 Starfsþróun
Sýnt hefur verið fram á að starfsþróun sé einn mikilvægasti þátturinn þegar skoðað er hvað
það er í störfum kennara sem hefur mest áhrif á árangur nemenda (Robinson, 2018). Síðar í
verkefninu, eða í kafla 3.2.2., verður nánar fjallað um hvað hún felur í sér en starfsþróun fær
töluvert pláss í opinberri stefnumörkun fyrir starf grunnskóla og áhersla er á að henni sé
sinnt.
Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er orðið símenntun raunar notað en ekki starfsþróun. Í kafla um starfsfólk segir að skólastjóri skuli sjá til þess að móta símenntunaráætlun
fyrir starfsfólk skólans og enn fremur að kennarar og skólastjórar skuli eiga kost á reglulegri
símenntun til að efla starfshæfni sína (grein nr. 12). Að öðru leyti er ekki fjallað um þennan
þátt í lögunum.
Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er víða komið inn á þróunarstarf, bæði í tengslum við
skólaumbætur en einnig varðandi fagmennsku og símenntun starfsmanna. Þar kemur fram
að ný þekking sé ein af uppsprettum þróunarstarfs og að símenntun starfsmanna geti verið
„aflvaki slíkrar þekkingar sem á rætur í fræðilegri framvindu og rannsóknum“ (bls. 64). Í kafla
um fagmennsku kennara er alveg skýrt á hverju hún byggist en það er sérfræðileg starfsmenntun, þekking, viðhorf og siðferði starfsins. Eins er í kafla um ábyrgð og skyldur starfsfólks fjallað um fagmennsku og þar er áhersla á að starfsfólk ígrundi starfið reglulega, leiti
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nýrra leiða, afli sér nýrrar þekkingar og sýni þannig stöðuga viðleitni til að læra og gera betur.
Jafnframt kemur fram í umfjöllun um skólanámskrá að það sé á ábyrgð kennara að útfæra á
faglegan hátt í kennslu sinni og öðru skólastarfi fyrirmæli menntalaga og þá stefnu sem
birtist í aðalnámskrá (Aðalnámskrá, 2011). Það er ljóst að starfsþróun er mikilvæg og að hún
þurfi að taka mið af nemendum og stefnumótun, jafnt opinberri sem og stefnu skólans.
Í menntastefnu Reykjavíkurborgar er áhersla lögð á að stefnan snúist um börnin, þarfir
þeirra og velferð en um leið valdeflingu starfsfólks og aukna fagmennsku. Þar skiptir miklu að
virkja áhuga og ástríðu allra barna og unglinga því það hefur bein áhrif á árangur þeirra. Til
þess að það takist, segir í stefnunni, þarf að styðja faglegt frumkvæði starfsfólks, veita því rík
tækifæri til starfsþróunar og markvissa ráðgjöf og handleiðslu í starfi (Reykjavíkurborg, e.d.).

2.4 Opinber stefnumörkun í skóla fyrir alla
Í þessum kafla hefur verið farið yfir helstu þætti í opinberri stefnumörkun varðandi viðfangsefnið sem er til umfjöllunar. Litið var á þrenns konar stefnumótun, fyrst lög um grunnskóla,
þá aðalnámskrá grunnskóla en einnig menntastefnu Reykjavíkurborgar sem er það sveitarfélag sem þátttakendur starfa í. Umfjölluninni var skipt í þrjá hluta þar sem fyrst var skoðuð
opinber stefna varðandi skóla fyrir alla, því næst stefna varðandi hlutverk stjórnenda og að
síðustu hlut starfsþróunar í skólastarfi.
Stefnan er alveg skýr varðandi það hvernig skólastarfi á að vera háttað í íslenskum
skólum. Þar á að vinna gegn mismunun og finna þarf leiðir til að öll börn hljóti góða menntun
í skóla sem er fyrir alla. Viðhorf, virðing og virk þátttaka allra barna eiga að vera lykilhugtök
og fjölbreytileiki og jöfn tækifæri til náms eiga að vera sjálfsagður hluti af öllu skólastarfi.
Þáttur starfsfólks er einnig mikilvægur. Áhersla er lögð á fagmennsku starfsfólks sem felst
meðal annars í starfsþróun og stöðugri þekkingarleit til að bæta skólastarfið. En það er
skólastjóri sem ber faglega ábyrgð á starfinu og vinna þarf í hverjum skóla að stefnumótun í
takti við skólastefnuna eins og hún birtist í lögunum. Skipan kennslu og gerð starfsáætlana
fellur undir verksvið skólastjóra en einnig er hann ábyrgur fyrir því að skapa góðan skólabrag
og stuðla að jákvæðum samskiptum. Skólastjórinn á að stýra skólanum og hann á að veita
honum faglega forystu en getur kallað til liðs við sig fleiri stjórnendur ef þörf krefur og
ákvarðar hann verksvið þeirra eftir þörf í skólanum. Þó formleg ábyrgð skólastjóra sé mikil er
hann sjaldnast einn um öll verkin sem tilheyra yfirstjórn skólans heldur er jafnan einn eða
fleiri millistjórnendur með og saman mynda þeir stjórnendateymi skólans.
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3

Fræðilegur bakgrunnur

Hér verður litið til sömu þátta og áður, en með aðeins öðruvísi sniði. Fyrst kemur umfjöllun
um hvað fræðin segja um skóla fyrir alla og á eftir því kemur kafli um hlutverk stjórnenda.
Síðan er umfjöllun um starfsþróun en ekki í sérstökum kafla eins og áður. Fræði og
rannsóknir sýna að það er einkum í höndum stjórnenda að vinna með starfsþróun, bæði
innan stofnunar og meðal starfsmanna. Hér gefst einnig tækifæri til að skoða fleiri þætti en
nefndir eru í opinberri stefnumótun og athygli beint að rannsóknum sem gerðar hafa verið á
þessu sviði.

3.1 Skóli fyrir alla
Hugmyndin um skóla fyrir alla hefur lengi verið megináherslan í stefnumörkun í íslensku
skólakerfi og það sem lagt er til grundvallar í starfi grunnskóla. Við undirritun Salamancayfirlýsingarinnar árið 1994 gekk Ísland til liðs við önnur ríki sem ákváðu að vinna eftir
sameiginlegri menntastefnu. Hún fól í sér að skólar skyldu vera án aðgreiningar þannig að
almennir grunnskólar skyldu vera fyrir öll börn (Dóra S. Bjarnason o.fl., 2016). Sameinuðu
þjóðirnar hafa tekið málefnið upp og árið 2015 samþykktu allar þátttökuþjóðir yfirlýsingu og
markmið um sjálfbæra þróun sem nær til ársins 2030. Af þeim 17 markmiðum sem sett voru
fram af því tilefni fjallar það fjórða um menntun fyrir alla (Sameinuðu þjóðirnar, 2015). Þar er
lögð áhersla á að öllum standi menntun til boða á jafnréttisgrundvelli og án aðgreiningar og
hafa þátttökuþjóðir skuldbundið sig til samstarfs um að hrinda þeim í framkvæmd (Félag
sameinuðu þjóðanna, e.d.; Sameinuðu þjóðirnar, e.d.).
Í gegnum tíðina hefur reynst erfitt að skilgreina nákvæmlega hvað er átt við með
menntun í skóla fyrir alla (e. inclusion). Hugtakið hefur verið notað á fjölbreyttan hátt í
skólastarfi og skilningur og merking margvísleg (Florian og Black-Hawkins, 2011). Finna má
nýlega skilgreiningu á hugmyndafræðinni í Global education monitoring report (GEM report)
sem unnin er af UNESCO. Þar segir að um sé að ræða ferli í stöðugri þróun sem birtist í
framkvæmd og því sem er gert til að ná utan um fjölbreytileika nemenda, þannig að hver og
einn upplifi sig sem fullgildan þátttakanda. Byggt er á því grundvallarviðhorfi að hver einasti
einstaklingur sé verðmætur og hæfileikaríkur og hann eigi að njóta virðingar sem slíkur
(UNESCO, 2020).
Í skóla fyrir alla er eitt aðalmarkmiðið að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda, hvort
sem þær eru andlegar, líkamlegar, félagslegar eða tengdar tungumálakunnáttu. Jafnframt
skal vinna að mannúðlegum og lýðræðislegum gildum í skólastarfinu (Dóra S. Bjarnason o.fl.,
2016). Þar þarf að finna og losna við hvers konar hindranir og stuðla að tengslum milli þeirra
sem í skólanum starfa, nemenda og starfsmanna. Stuðla ber að árangri í námi en um leið

16

umburðarlyndi og skilningi milli einstaklinga og hópa (Dóra S. Bjarnason, 2007). Nemendum
þarf að standa til boða að taka virkan þátt í starfinu sem fullgildir þátttakendur. Í skóla fyrir
alla er unnið gegn hvers kyns útilokun og þar hljóta allir góða menntun (Booth, 2010; Slee
2011).
Rannsakað hefur verið hvernig kennslu ætti að vera háttað til að skóli fyrir alla virki sem
best. Kennslufræði skóla fyrir alla (e. inclusive pedagogy) tekur til þess hvernig kennarar
skilja hugmyndafræðina og hvernig þeim finnst kennsla eigi að vera í slíkum skóla (Florian og
Black-Hawkins, 2011; Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016). Þegar litið er sérstaklega á
kennslufræði í slíkum skóla má skilja þann þátt frá því sem má kalla framkvæmd í skóla fyrir
alla (e. inclusive practice) sem snýr þá eingöngu að því sem er gert í kennslu en einnig annars
hugtaks sem nær yfir víðara svið og mætti kalla nám í skóla fyrir alla (e. inclusive education)
og er hugmyndafræðin sjálf sem gengur út á aukna þátttöku í námsaðstæðum og minni
útilokun (Florian og Black-Hawkins, 2011; Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016). Með því að
skoða kennslufræði skóla fyrir alla er hægt að komast beint að kjarnanum, að því sem gert er
með nemendum og hvaða viðhorf liggja að baki framkvæmdinni. Kennslufræði skóla fyrir alla
snýr að því að breyta framkvæmdinni frá því að undirbúa kennslu sem hentar flestum og
útbúa svo eitthvað sérstaklega fyrir þá sem ekki geta verið með, yfir í það að gera ráð fyrir
fjölbreytileikanum og skipuleggja starfið þannig að allir geti tekið þátt í því sem verið er að
vinna að. Horft er á hópinn sem eina heild sem tekst á við verkefnin sín í sameiningu og
skipulagið á að koma í veg fyrir að nemendur séu útilokaðir (Florian og Black-Hawkins, 2011).
Kunnátta kennara og athafnir, viðhorf þeirra og gildi gagnvart nemendum og þeirra námi
sem og hvernig þeir bregðast við þegar nemendur mæta hindrunum sýna hversu vel þeim
gengur að tileinka sér kennslufræði skóla fyrir alla (Florian og Black-Hawkins, 2011).
Hugmyndir um altæka hönnun náms (e. universal design of learning - UDL) hafa síðustu
ár verið að ryðja sér til rúms í tengslum við skipulag skólastarfs sem hentar öllum. Þær
hugmyndir ganga út á að skipuleggja og þróa umhverfi og verkfæri til að mæta ólíkum
þörfum nemenda (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016; CAST, 2018). Sett hafa verið fram
viðmið til að styðjast við. Þegar kemur að undirbúningi kennslu. Þá eiga spurningarnar: hvers
vegna, hvað og hvernig að vera leiðarljósið en á sama tíma þarf að hafa fjóra þætti í huga en
þeir eru aðgengi (e. access), nám (e. build), skilningur (e. internalize) og markmið (e. goal).
Viðmiðin geta þannig verið vegvísir fyrir kennara og aðra sem skipuleggja skólastarf sem
miðar að því að allir læri (CAST, 2018).
Rannsakað hefur verið hvaða færni (e. competence) kennarar þurfa að tileinka sér til að
starfa í takt við hugmyndafræðina. Evrópumiðstöð (2012) hefur sett fram þau gildi tengd
námi og kennslu sem leggja grunn að færni kennara í skóla fyrir alla. Færnin samanstendur af
þremur þáttum sem eru viðhorf (e. attitudes), þekking (e. knowledge) og hæfni (e. skills).
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Þessir þættir tengjast innbyrðis þannig að tiltekin viðhorf byggja á ákveðinni þekkingu og
skilningi og hæfnin þróast út frá því fyrrnefnda til að koma viðhorfunum og þekkingunni í
framkvæmd (Evrópumiðstöð, 2012). Starfið einkennist því einkum af því að litið er á fjölbreytileika nemenda sem verðmæti og mikils metinn þátt í skólastarfinu. Nemendur fá þann
stuðning sem þeir þurfa en á sama tíma eru gerðar kröfur um árangur fyrir alla. Samstarf er
einkennandi í skóla fyrir alla og sama má segja um starfsþróun. Kennsla er öðrum þræði nám
sem hefst í grunnmenntun en þarf að halda áfram allan kennsluferilinn og mikilvægt að
kennarar sinni starfsþróun vel (Evrópumiðstöð, 2012).
Hugtakið skólamenning (e. school culture) samanstendur af normum, gildum og þeim
væntingum sem unnið er eftir og stuðlað að í skólanum (Hoy og Miskel, 2013; Read o.fl.,
2015). Þar eru sameiginlegir þættir sem halda skólasamfélaginu saman og eru einkennandi
fyrir það. Rannsóknir sýna að sterkar stofnanir einkennist meðal annars af trausti, samvinnu,
nýsköpun og mannauð (Hoy og Miskel, 2013). Skólamenningin sameinar starfsmennina um
starfsemina og hún getur einkennst af jákvæðni og uppbyggilegum þáttum en einnig af
neikvæðni og verkar þá hindrandi í starfinu (Reyes og Garcia, 2014). Til að skapa skólamenningu í skóla fyrir alla þarf að hugsa skólastarfið sem eina heild (e. community) þannig
að það viðhorf teygi sig út í allt starfið. Ef heildin er ekki sterk er ekki hægt að segja að skólastarfið sé í anda skóla fyrir alla (Sapon-Shevin, 2007). Nokkrir lykilþættir þurfa að vera til
staðar en það eru öryggi, opin samskipti, margbreytileikinn sem norm, virk þátttaka og
samvinna í stað samkeppni. Náist þetta verður hópurinn sterkur á öllum sviðum og
einstaklingarnir í hópnum ná sínum markmiðum þó ólíkir séu (Florian, 2017; Sapon-Shevin,
2007). Losna þarf undan því að horfa á nemendur út frá flokkunum eða þannig að það þurfi
að mæta sérstökum þörfum eða vandamálum. Skólinn er fyrir alla nemendur og þar er komið
til móts við ólíkar þarfir allra en ekki sérstaklega þeirra sem hægt er að skilgreina í tiltekna
flokka (Ekins, 2012; UNESCO, 2020).
Skólabragur (e. school climate) er annað hugtak af svipuðum toga og má segja að sé
„persónuleiki“ skólans (Hoy og Miskel, 2013; Read o.fl., 2015). Sameiginlegur skilningur
skapast milli einstaklinga sem deila hver með öðrum viðhorfum til starfsins. Þannig verður til
umhverfi sem segir til um hvort starfsfólki, nemendum og foreldrum finnist þeir njóta
virðingar, séu öruggir og velkomnir. Milli skólamenningar og skólabrags eru ekki alveg skýr
skil en bæði hugtökin taka til innri þátta sem grundvallast á væntingum og gildum sem
skólinn vinnur eftir (Hoy og Miskel, 2013; Read o.fl., 2015). Skólaandi (e. school ethos) er
enn eitt hugtakið sem tengist þessu og hefur verið notað samhliða skólamenningu og
skólabrag (UNESCO, 2020). Samkvæmt GEM skýrslu UNESCO (2020) er það skólaandinn sem
segir til um hvort unnið sé í samræmi við hugmyndir um skóla fyrir alla þar sem allir tilheyra
hópnum og eru virkir þátttakendur.
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Samvinna (e. collaboration) er einn lykilþáttanna í skóla fyrir alla og þar sem skólaandinn
passar við hugmyndir um skóla fyrir alla er mikil áhersla á samvinnu. Hún snýr ekki aðeins að
kennurum sem vinna mikið saman heldur milli allra aðila sem að skólastarfinu koma,
nemendum, foreldrum og stjórnendum (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016; UNESCO,
2020). Samvinna og samstarf þarf að vera gegnumgangandi í öllu starfinu og skapa þarf
tækifæri til samvinnu en starfsmenn þurfa einnig að geta leitað ráða hver hjá öðrum. Það
þarf að valdefla starfsmannahópinn og styðja í því að takast á við ólíkar þarfir nemenda og
þannig vinna að markmiðum og stefnu skólans (Florian, 2008; Lumpkin o.fl., 2014). Kennarar
eru lykilaðilar og þeir mega ekki finna til vanmáttar og úrræðaleysis eða að þeir geti ekki
leitað neitt eftir ráðum eða stuðningi. Innan skólans þarf að ríkja traust og öllum á að finnast
þeir geta spurt þeirra spurninga sem vakna og leitað sér upplýsinga og ráða um það sem
brennur á (Messiou og Ainscow, 2015; Florian, 2017). Hópurinn þarf einnig að hafa tíma til
að skiptast á skoðunum og ræða mikilvæg málefni (Ottesen, 2013).
Þó að skólar vinni vel og fagni fjölbreytileikanum í starfi sínu benda rannsóknir til að það
skili sér ekki endilega í auknum jöfnuði og félagslegu réttlæti (Ottesen, 2013). Það vekur upp
spurningar um hlutverk stjórnenda og hvað sé hægt að gera svo að viljinn til að vinna vel að
markmiðum skólastarfs fyrir alla skili sér í raunverulegum framförum en liggi ekki bara á
yfirborðinu sem fögur markmið án innihalds.

3.2 Hlutverk stjórnenda
Það skiptir máli hvernig forystu er háttað í skólastarfinu. Í gömlu máltæki segir að eftir
höfðinu dansi limirnir og kannski getur það átt við um skólastarf eins og aðra starfsemi. En
þó er ákveðin einföldun að halda því fram vegna þess að skólastarf er svo háð samstarfi að
það getur aldrei staðið og fallið með einum aðila sem stýrir og stjórnar. En stjórnendateymi
sem vinnur vel saman getur haft mikil áhrif á hvernig skólastarfið þróast.
Nokkrar tegundir forystu hafa verið skilgreindar og hér verður fjallað um tegundir forystu
sem taldar eru skipta máli fyrir farsælt skólastarf. Breytingaforysta (e. transformational
leadership), sem gengur út á samvinnu og góð tengsl (Eagly, 2007) er ein þeirra og önnur,
sem kölluð er kennslufræðileg forysta (e. instructional leadership/student centered
leadership) hefur einnig verið skilgreind og hana þurfa stjórnendur að veita, því hún tengist
beint skólastarfinu og því sem í skólanum fer fram (Sergiovanni, 2009; Robinson, 2018).
Breytingaforysta er mikilvæg því þar myndast tengsl og traust en hún beinist ekki að
kjarnastarfsemi skóla sem er nám og kennsla, en það gerir kennslufræðileg forysta (Robinson
o.fl., 2008). Samkvæmt rannsóknum Robinson (2018) á kennslufræðileg forysta að beinast
að fimm sviðum sem hafa áhrif á námsárangur. Sviðin fimm snúast um: 1) að setja fram
markmið og móta væntingar, 2) kerfisbundna öflun bjarga, 3) að tryggja gæðakennslu, 4) að
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veita forystu um nám og starfsþróun kennara og að síðustu 5) að tryggja skipulagt og öruggt
námsumhverfi. Að veita forystu um nám og starfsþróun kennara hefur sterkustu tengsl við
námsárangur og því þurfa skólastjórnendur að veita þessum þætti sérstaka athygli
(Robinson, 2018). Í skóla fyrir alla skiptir máli að forystan beinist að námi og kennslu og að
stjórnendur beiti kennslufræðilegri forystu. Þannig styðja þeir við starfsfólkið til að þróa sig
stöðugt í starfi svo að öllum nemendum geti vegnað vel í skólanum (Billingsley o.fl., 2018).
Nokkuð hefur verið rannsakað hvað í skipulagi skólans styður best við skólastarf sem
hentar öllum. Þeir Skoglund og Stäcker (2016) halda því fram að til að skólastarf í þessum
anda verði árangursríkt þurfi skipulag skólans að fela í sér þrjá meginþætti:
1. Stefnumörkun (e. setting direction), þar sem undir falla atriði eins og að skapa sýn, fá
fram sameiginlegan skilning, hafa miklar væntingar, viðurkenning á markmiðum
hópsins, eftirlit með frammistöðu og samskipti.
2. Þróun starfsmanna (e. human development). Sem felur í sér þætti eins og að skapa
tækifæri til starfsþróunar, stuðning og hvatningu til kennara, að skapa tækifæri til
ígrundunar og að beina athyglinni að námi.
3. Þróun stofnunar (e. organisational development). En þar er fjallað um að skapa og
viðhalda skólamenningu sem styður við skólastarf fyrir alla, að þróa samvinnumenningu, samstarf við foreldra og nærsamfélagið og að síðustu dreifð forysta.
Með því móti tekst að skapa skólastarf og skólamenningu fyrir alla sem gengur út á
námsumhverfi þar sem nemendur eru mikilvægir þátttakendur og þess er vænst af þeim að
þeir nái góðum árangri þegar þeir fá aðgang að menntun af bestu gæðum (Skoglund og
Stäcker, 2016).
Hér á eftir er nánar fjallað um hvern þessara þriggja þátta og hlutverk stjórnenda skoðað í
því samhengi.
3.2.1 Stefnumörkun
Þeir þættir sem Skoglund og Stäcker (2016) nefna sem hluti af stefnumörkun í skóla fyrir alla
eru að stjórnendur skapi sýn og sjái til þess að starfsmenn hafi sameiginlegan skilning. Þeir
þurfa einnig að hafa miklar væntingar og styðja við starfsmannahópinn í því sem hann er að
gera en jafnframt að hafa eftirlit með frammistöðu starfsmannanna og síðast en ekki síst er
áhersla á góð samskipti.
Meðal mikilvægustu verkefna stjórnenda er að veita skólunum forystu með því að hvetja
kennara, annað starfsfólk og nemendur til að leggja hart að sér og ná markmiðum sem sett
eru. Þeir skapa sýn, veita leiðsögn og hvatningu fyrir starfsfólkið þannig að allir stefni í sömu
átt (Kaplan og Owings, 2015). Þeir þurfa jafnframt að vera meðvitaðir um sín eigin gildi og
framtíðarsýn og færir um að koma því til skila (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013).
Stjórnendur skóla hafa ákveðið vald og því er mikilvægt að þeir byggi hugmyndir sínar á
20

gildum og leitist við að byggja upp samfélag þar sem allir stefna í sömu átt. Stuðla ætti að því
að starfsmenn ræði saman um markmið og leiðir í stað þess að útdeila valdi og áhrifum til
fárra sem gerir það að verkum að heildin hefur lítið um skólastarfið að segja. Það þarf að
hvetja til þátttöku allra með því að skapa vettvang til að hafa áhrif, finna lausnir, segja hug
sinn og komast að niðurstöðu í takt við markmið og stefnu skólans (Ottesen, 2013;
Thompson, 2012). Starfsmenn þurfa valdeflingu og stuðning við að takast á við ólíkar þarfir
nemenda innan kennslustofunnar (Florian, 2008).
Til að breytingar eigi sér stað þarf að vinna með starfsmannahópnum og fá starfsmenn til
að íhuga hvernig hægt er að gera hlutina öðruvísi (Ainscow og Sandhill, 2010). Það þarf að
byggja upp traust milli aðila en jafnframt þarf að vera rými til uppbyggilegrar gagnrýni.
Mikilvægt er að skapa þannig aðstæður að allir fái að tjá sig og ekki sé þaggað niður í neinum
svo hópurinn geti í raun lært og komist að niðurstöðu saman. Gagnrýnin hugsun á að vera
eðlilegur hluti af starfinu og starfsmenn, og ekki síst stjórnendur, þurfa að vera óhræddir við
að skoða og velta fyrir sér fyrri ákvörðunum og hvort þær séu í takt við það sem skólastarfið
á að snúast um (Ainscow og Sandhill, 2010; Entrena o.fl., 2013).
Mikilvægt er að tengslin milli kennara og stjórnenda séu byggð á virðingu og samstarfi þó
um ólíka valdastöðu sé að ræða. Ef vel tekst til geta samskiptin falið í sér þann ávinning að
hver læri af öðrum, ekki bara kennararnir heldur stjórnendur líka (DeMatthews, 2014).
Stjórnendur þurfa jafnframt að hafa miklar væntingar til kennarahópsins, markmið þurfa að
vera skýr og þeir þurfa að veita kennurum og öðrum leiðtogum innan skólans endurgjöf og
leiðsögn (DeMatthews, 2014). Stutt er síðan rannsókn var gerð á því hvernig skólastjórar á
Íslandi litu á hlutverk sitt í kennslufræðilegri þróun. Í niðurstöðum kom fram að skólastjórarnir töldu það meginhlutverk sitt að hvetja til og drífa þróunarstarf áfram varðandi nám og
kennslu en athyglisvert var að starfsfólkið upplifði það ekki á sama hátt. Það sem vantaði
helst inn í starf flestra stjórnendanna var að þeir litu oftar inn í kennslustofur til að fylgjast
með kennslu og leiðbeina kennurum. Það er því áríðandi að stjórnendur sinni þessu hlutverki
sínu með markvissum hætti (Hansen og Lárusdóttir, 2014).
Þannig verður samvinna og samstarf að vera einkennandi í skólanum. Samstarfinu þarf að
gefa tíma og um leið verður til svigrúm fyrir starfsmenn til að ræða málin, leita ráða hver hjá
öðrum og styðja hvern annan.
3.2.2 Þróun starfsmanna
Undir þessum þætti nefna þeir Skoglund og Stäcker (2016) að stjórnendur eigi að skapa
tækifæri til starfsþróunar. Þannig styðja þeir og hvetja kennara til að bæta við sig þekkingu
og ígrunda það sem þeir eru að læra til að þeir nýti sér þekkinguna í störfum sínum.
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Þróunarstarf í skólum byggir að langstærstum hluta á því að kennarar taki þátt í því og
tileinki sér nýja þekkingu (Sergiovanni, 2009). Stjórnendur gegna þar lykilhlutverki og þurfa
að hafa milligöngu um og styðja við starfsþróun kennara og umbótastarf í skólum (Fullan,
2016). Þetta er mjög mikilvægt vegna þeirra áhrifa sem starfsþróun hefur á árangur
nemenda (Robinson, 2018). Stjórnendur geta með ýmsum hætti haft áhrif á faglega þróun og
vöxt kennara í starfi. Meðal annars með því að skapa þeim tækifæri til starfsþróunar og
aðgang að öðrum faglegum úrræðum auk hvatningar og stuðnings til að prófa sig áfram með
nýjungar í kennslunni sinni. Jafnframt getur samtal um faglega þætti við kennara og ígrundun
varðandi vinnulag virkað hvetjandi í þessa veru (Hilton o.fl., 2015).
Það er samhengi á milli þess hvernig stjórnendum finnst að kennarar eigi að kenna og
þess hvaða leiðir þeir velja og hvaða aðstæður þeir skapa til starfsþróunar í sínum skólum
(Sergiovanni, 2009). Áríðandi er að starfsmenn upplifi sig sem þátttakendur í þeim breytingum sem eiga sér stað og það þarf að sýna þeim nærgætni og virðingu því margir þurfa að
breyta viðhorfum sínum og hugmyndum um starfshætti og vinnulag sem hafa jafnvel fylgt
þeim um langt árabil (Ekins, 2012; Florian, 2008). Kennarar þurfa tækifæri til að máta nýjar
leiðir við starfskenningu sína og þróa hana frekar, en starfskenning byggir á þeim
hugmyndum sem liggja að baki beinum athöfnum kennara í starfi (Ragnhildur Bjarnadóttir,
2015). Fleiri hafa fjallað um hvaða áhrif nýir kennsluhættir og hugmyndir hafa á kennara en
samhliða eru þeir alltaf að velta fyrir sér grundvallarhugmyndum sínum og gildum áður en
kemur að framkvæmd og hvaða áhrif það hefur á árangur nemenda. Þessir grundvallarþættir
og gildi eru í stöðugri endurskoðun og má kalla þá kenningu í framkvæmd (e. theory of
action) (Robinson, 2018). Mikilvægt er einnig að hafa í huga að kennarar finni ekki til vanmáttar eða úrræðaleysis eða að þeir geti ekki leitað neitt eftir ráðum eða stuðningi. Innan
skólans þarf að ríkja traust og kennurum, sem og öðrum starfsmönnum, á að finnast þeir
geta spurt allra spurninga og leitað sér upplýsinga og ráða um hvaðeina sem brennur á
(Florian, 2017; Messiou og Ainscow, 2015).
Leiðsögn (e. supervision) er einnig mikilvægur hluti starfsins (Sergiovanni, 2009).
Stjórnendur þurfa að styðja kennara til að þróa starfshætti sína og styrkja sig faglega og geri
þeir það vel eykur það gildi námsins. Leiðsögn getur verið með ýmsu móti og ekki hægt að
segja að ein leið virki betur en önnur. Mikilvægt er að hafa í huga hvaða þekkingu kennarar
hafa fyrir, persónuleg einkenni, þarfir þeirra og áhuga þegar leiðir við leiðsögn eru ákveðnar.
Markmiðið sem stefnt er að á alltaf að fela í sér aukin gæði skólastarfs þannig að kennarar
vaxi faglega og stjórnendur sinni leiðsagnarhlutverkinu eins vel og kostur er (Sergiovanni,
2009).
Kennarar og stjórnendur hafa líka áhrif á faglegan vöxt og starfsþróun hvers annars
(Hilton o.fl., 2015). Stjórnendur geta ekki síður haft hag af því sjálfir að taka virkan þátt í
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starfsþróunarverkefnum sem í gangi eru í skólanum. Þeir fá þannig tækifæri til að skoða sín
eigin hlutverk og starfshætti á meðan á ferlinu stendur og átta sig á hvað gæti betur farið
hvað þá sjálfa varðar, hvernig þeir geta betur stutt við kennarana og hvað er í góðum farvegi.
Það hefur líka jákvæð áhrif á kennarana að stjórnendur taki virkan þátt í starfsþróun og
faglegri umræðu. Með því sýna þeir í verki að þeir kunni að meta og finnist þess virði að taka
þátt í því sem verið er að gera (Hilton o.fl., 2015).
3.2.3 Þróun stofnunar
Undir þessum hluta nefna þeir Skoglund og Stäcker (2016) að mikilvægt sé að stjórnendur
skapi og viðhaldi skólamenningu sem styður við skólastarf fyrir alla og að þeir beiti sér fyrir
því að þróa samvinnumenningu. Svo er afar mikilvægt að gleyma ekki að eiga gott samstarf
við foreldra og nærsamfélagið en einnig þarf hér að huga að dreifðri forystu.
Innihald og áherslur starfsþróunar geta verið afar ólíkar eftir því hverju á að ná fram.
Hægt er að hugsa hana sem hreina þjálfun, nota faglega nálgun eða líta á hana sem endurnýjun á starfsháttum. Rannsóknir benda til að svo að starfsþróun skili sem mestu þá þurfi
hún að tengjast starfinu í skólanum og því sem kennarar eru að fást við með nemendum í
kennslustofunum (Murray, 2014). Starfsþróunin þarf að vera í takti við stefnu skólans og
bestum árangri skilar hún ef hún fer fram í samstarfi við aðra kennara í sömu pælingum með
sína nemendur. Með því að ýta undir samstarf er sá félagslegi auður sem býr í starfsfólki
skólans nýttur og um leið er starfssamfélagið virkjað til að takast í sameiningu á við nýja
þekkingu og áskoranir og allir hjálpast að við að gera skólann að enn betri stað bæði fyrir
starfsmenn og nemendur (Messiou og Ainscow, 2015).
Starfsþróun bætir þekkingu, færni og viðhorf kennara. Gefa þarf kennurum góðan tíma til
að fara í gegnum starfsþróun en ekki bara það heldur einnig tíma til að tileinka sér það sem
þeir hafa lært. Ef nægur tími er til staðar er líklegra að starfsþróunin leiði til umbóta í starfinu
þeirra og hafi áhrif á allt skólastarfið. Áður en kennsluhættir breytast á sér stað innri
umbreyting hjá kennurum. Þannig tengja þeir nýja vitneskju við fyrri reynslu og þekkingu og
íhuga hvernig útfæra megi nálgunina til nemenda í framhaldinu (Murray, 2014). Breytingaferlið er ekki vandkvæðalaust. Allir stjórnendur sem stuðla að breytingum upplifa nokkuð
sem kalla má framkvæmdadýfu eða -gjá (e. implementation dip) á þeirri leið (Fullan, 2001,
2020). Hún birtist þannig að þegar kennarar takast á við nýjar aðferðir eða breytingar á
kennsluháttum þá hefur það áhrif á frammistöðu og sjálföryggi þeirra í starfi á meðan þeir
tileinka sér nýja færni og skilning. Ný nálgun í kennslu krefur þá um að breyta hegðun sinni
og gildum, jafnvel þó þeir velji sjálfir að læra nýja hluti. Það verður alltaf þessi dýfa og þeir
lenda ofan í gjá sem þeir þurfa að komast upp úr til að ná árangri. Þegar fólki finnst það ekki
ná fullum tökum á verkefninu getur það fyllst kvíða og jafnvel ótta, verður ringlað og finnst
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verkefnið yfirþyrmandi og það sjálft ekki nógu hæft til verksins (Fullan, 2001). Stjórnendur
þurfa að gera sér grein fyrir þessari dýfu og að breytingar eru ferli en felast ekki í einstökum
viðburði eða námskeiði. Breytingum þarf að gefa tíma og heilmikla þolinmæði en jafnframt
er áríðandi að stjórnendur átti sig á að mótþrói er hluti af breytingaferlinu og að honum
getur fylgt heilmikill lærdómur. Það á ekki að útiloka hann heldur hlusta og læra af honum
(Fullan, 2020). Mest um vert er að kennarar festist ekki þar heldur þarf að hjálpa þeim áfram
og „upp úr gjánni“ svo breytingarnar skili sér eins fljótt og hægt er í bættu skólastarfi (Fullan,
2001, 2020).
Svo er ekki síður mikilvægt að huga að því að þær breytingar sem farið er í hverfi ekki úr
skólastarfinu eða að starfshættirnir séu ekki undir því komnir að einn eða fáir haldi áfram að
starfa í skólanum. Þess vegna þarf að stuðla að stöðugleika í forystu (e. sustainable
leadership) þannig að þekkingu sé viðhaldið í skólanum og starfið þróist áfram á þeim grunni
sem lagður hefur verið (Hargreaves og Fink, 2006). Stöðugleiki í forystu byggist á sjö
samtengdum þáttum sem hver skiptir máli:
1. Dýpt: sem gengur út á að sýna fram á mikilvægi forystunnar og hefur með alla þætti
skólastarfsins að gera.
2. Lengd: vegna þess að slík forysta varir yfir langt tímabil.
3. Breidd: þar sem aðferðin breiðir úr sér, nær til fleiri leiðtoga og felst í dreifðri forystu.
4. Réttlæti: því hún viðheldur og varðveitir gott starf.
5. Fjölbreytileiki: slík forysta gefur ekki rými fyrir flokkun eða útilokun.
6. Útsjónarsemi: sem hvetur til þróunar og gengur hvorki of nærri mannauðnum né
þeim björgum sem skólinn býr yfir.
7. Varðveisla: vegna þess að hún tengir saman fortíð og framtíð.
(Hargreaves og Fink, 2006).
Þessir þættir ríma mjög vel við þá þætti sem áður hefur verið fjallað um og skipta máli í skóla
fyrir alla.
Jafnframt er mikilvægt að byggja traust og gott samstarf við foreldra. Þeir þurfa aðgang
að upplýsingum um skólastarfið og þær kröfur sem gerðar eru til barna þeirra. Með því móti
geta þeir betur stutt við námið og tekið þátt í búa börnin undir það sem framundan er í
skólanum. Foreldrar barna með sérþarfir geta haft efasemdir um að skóli fyrir alla sé það
rétta fyrir þeirra börn og algengt að þeir velji frekar sérúrræði, ef þau eru í boði, til að tryggja
að skólinn sé nægilega vel undirbúinn til að sinna námi barnanna. Í skóla fyrir alla þarf að
gæta að því að foreldrar séu upplýstir um alla þætti starfsins. Einnig er mikilvægt að á þá sé
litið sem dýrmæta samstarfsaðila því þeir geta bæði stutt með kröftugum hætti við gott
skólastarf fyrir alla en foreldrasamstarfið getur snúist upp í andhverfu sína og verkað sem
hindrandi þáttur ef ekki tekst að byggja upp traust og góða samvinnu (UNESCO, 2020).
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Til að vel takist til í skóla fyrir alla er ekki þar með sagt að skólastjóri stýri skólanum einn,
hann getur virkjað fleiri til forystu til að hafa áhrif og styðja starfsmannahópinn. Það er kallað
dreifð forysta þegar ábyrgð og stjórnun dreifist á fleiri aðila (DeMatthews, 2014). Þegar
áhersla er á dreifða forystu í skólastarfi þýðir það ekki að stjórnandinn sé ósýnilegur eða láti
lítið að sér kveða. Til að dreifa valdi og ábyrgð þarf sterkan stjórnanda með gott sjálfstraust
og yfirsýn (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Þegar árangur næst við að virkja góða leiðtoga
er mikilvægt að skapa verklag til að styðja þá og þeir fái þá þekkingu sem nauðsynleg er
varðandi starfsemina sem um ræðir. Markviss og vel studd dreifð forysta getur ýtt undir getu
stofnunarinnar til að læra og leysa vanda í sameiningu. Á sama hátt getur hún kallað fram
samvinnu og þátttöku allra starfsmanna og um leið margfaldað þá breytingu og þróun í
skólastarfinu sem möguleiki er á (DeMatthews, 2014). Vísbendingar hafa komið fram um að
dreifð forysta, þar sem kennarar fá tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir, og kennslufræðileg
forysta, þar sem stjórnendur styðja kennarana í því að þróa kennsluhætti, vinni vel saman og
bæti hver aðra upp þegar starfsþróun er annars vegar (Louis o.fl., 2010). Stjórnendum ber
því að leiða á þann veg að framþróun verði í starfinu. Leitast þarf við að virkja sem flesta og
fá til liðs við sig aðra stjórnendur til að fylgja málum eftir og styðja við starfið.

3.3 Mögulegar hindranir
Þó vinna eigi eftir hugmyndafræði skóla fyrir alla samkvæmt opinberri stefnu og hlutur
stjórnenda skipti miklu máli geta ýmsar hindranir verið í veginum fyrir því að allt gangi upp.
Stefnan getur verið skýr, vilji stjórnenda getur verið skýr en það eru margir þættir sem koma
saman í skólastarfi og geta haft áhrif og jafnvel verkað sem hindrun á það starf sem verið er
að byggja upp. Í þessum kafla verða nokkrar þekktar hindranir í skólastarfi fyrir alla skoðaðar.
Fyrst ber að nefna að það getur verið skortur á stuðningi frá þeim yfirvöldum sem næst
skólanum standa, eða meðal þeirra sem fara með yfirstjórn í umdæmum eða sveitarfélögum.
Valdsvið stjórnenda í skólum er þeim takmörkunum háð að það heyrir undir annað yfirvald
þar sem önnur sjónarmið geta verið ráðandi og þá fá stjórnendur og skólinn ekki
nauðsynlegan stuðning (Billingsley o.fl., 2018). Stjórnendur þurfa oft að takast á við skort á
björgum og úrræðum sem standa til boða og þurfa því að forgangsraða við nýtingu þeirra.
Einnig geta þeir mætt mótsögnum í stefnu og framkvæmd eins og lagt er upp með frá
yfirvöldum. Þar getur verið lögð áhersla á að nýta sérúrræði fyrir suma nemendur en að
skapa þurfi umgjörð skóla fyrir alla til handa öðrum nemendum. Þannig upplifa þeir oft
valdaleysi gagnvart sínum yfirboðurum þó allir eigi í raun að vinna samkvæmt sömu stefnu
(DeMatthews o.fl., 2020).
Önnur hindrun sem getur komið til er aðgangur að starfsþróunartækifærum og þeim
mannauði sem þarf að vera til staðar til að skapa skólastarf fyrir alla. Þessi þáttur tengist líka
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yfirvöldum skólanna sem eiga að sjá til þess að starfsfólk skólanna fái góð tækifæri til að þróa
sig í starfi og auka þekkingu sína í þágu skóla fyrir alla. Það er ekki sjálfgefið að þeir kennarar
sem ráðnir eru til starfa kunni eða vilji í reynd starfa með þeim hætti. Svo getur að auki
skapast ákveðin hætta á mótþróa í hópi kennara og jafnvel meðal foreldra þegar ekki eru
tækifæri til viðeigandi starfsþróunar. Það getur leitt til þess að nemendur fá ekki þá kennslu
sem þeim ber. Afleiðingarnar geta svo verið kulnun og að kennarar hætti eða færi sig milli
skóla (DeMatthews, 2015; Billingsley o.fl., 2018). Enn ein hindrun getur falist í undirbúningi
stjórnenda sjálfra til að takast á við nýjar hugmyndir og stefnumótun í skólastarfi. Þeirra
undirbúningur í stjórnendanámi felst oft í því að þeir verði sterkir kennslufræðilegir leiðtogar
en skortir kannski þekkingu til að leiða skóla fyrir alla með árangursríkum hætti (Billingsley
o.fl., 2018).
Rannsóknir hafa einnig sýnt að nokkur starfsmannavelta er meðal kennara í stoðþjónustu
og vísbendingar um að það séu ákveðnir þættir í starfsumhverfinu sem skipta meira máli en
aðrir til að auka ánægju þeirra í starfi (Conley og You, 2017). Þar skiptir stuðningur stjórnenda og starfsmannahópsins mestu máli. Þegar kennarar upplifðu stuðning stjórnenda, að
unnið væri eftir skýrri sýn og á vinnustaðnum væri samheldni í kennarahópnum voru þeir
ólíklegri til að langa til að hætta kennslu eða skipta um vinnustað. Ef viðmót stjórnenda var
neikvætt gagnvart störfum kennara fannst þeim vanta hvatningu til að standa sig vel og það
bar á að þá skorti vilja til að ná sem mestum árangri í starfi sínu. Skýr stefna og að eftir
störfum kennara væri tekið höfðu mjög jákvæð áhrif á starfsánægju og viljann til að halda
áfram í sínum störfum (Conley og You, 2017).
Ef litið er til stjórnenda í þessu samhengi þá mæta þeir einnig hindrunum og þar er starfsmannahópurinn veigamestur. Hver og einn í hópnum hefur sínar hugmyndir um skólastarf og
hvernig að því ætti að standa og sumum er jafnvel ekkert gefið um að skólar séu skipulagðir
fyrir alla nemendur. Það sama getur átt við um kennara og í þeim tilfellum eiga stjórnendur
ekki mörg ráð að grípa til því ekki er hægt að segja fólki upp fyrir viðhorf sín til starfsins. Slíkir
starfsmenn og ekki síst ef um er að ræða kennara, geta haft skaðleg áhrif á starfið og
beinlínis hindrað framþróun skólastarfs fyrir alla nemendur (DeMatthews, 2015; Billingsley
o.fl., 2018). Mótþrói og aðrar áskoranir fyrir stjórnendur geta komið upp í starfsmannahópnum þegar tekist er á við breytingar (DeMatthews o.fl., 2020). Stjórnendur mega þó ekki
hunsa mótþróa meðal starfsmanna. Í lýðræðisþjóðfélagi á að þykja eðlilegt að hafa mismunandi skoðanir og sjá hlutina með ólíkum hætti. Stjórnendur þurfa að bera virðingu fyrir því að
starfsmenn séu ekki alltaf sammála þeim. En það er mikilvægt að útiloka ekki mótþróa eða
láta sem þeir viti ekki af honum. Við honum þarf að bregðast á einhvern hátt svo hann festist
ekki í sessi og hafi neikvæð áhrif á starfið til lengri tíma (Fullan, 2020).
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Milli hindrandi þátta getur líka verið skörun og þeir geta haft áhrif hver á annan. Þannig
getur það gerst að kennarar sem ekki eru vel undirbúnir eða fá ekki nægilegan stuðning við
að takast á við sín verkefni ná ekki að koma nægilega vel til móts við alla nemendur. Það
getur svo aftur haft áhrif á viðhorf nemenda og fjölskyldna þeirra til skóla fyrir alla og ýtt
undir efasemdir þeirra um að skóli fyrir alla virki vegna þess að þeir hafa reynslu af því að
nemendur með sérþarfir hafa ekki fengið tækifæri til fullrar þátttöku. Eins getur verið að þeir
séu vanir sérúrræðum og telji að það sé betri leið og öruggari fyrir nemendur með sérþarfir
(Billingsley o.fl., 2018). Það sama getur átt við um skólahúsnæðið en það getur verið úr sér
gengið og hannað með allt annað skipulag í skólastarfi í huga og sjaldnast hafa stjórnendur
fjármuni eða vald til að breyta því þannig að það henti (Billingsley o.fl., 2018).
En þó stjórnendur hafi ekki vald til að breyta kerfinu öllu er mikilvægt að þeir sjálfir séu
gagnrýnir og þreytist ekki á að tala fyrir breyttu skólastarfi sem hentar öllum nemendum.
Umfram allt er það þolinmæði og þrautseigja með góðum skammti af ástríðu gagnvart skóla
fyrir alla sem á að drífa stjórnendur áfram í sinni vinnu. Það er nefnilega svo að þær áskoranir
og gagnrýni sem þeir mæta varðandi skóla fyrir alla eiga sér oft djúpar rætur í menningu og
hefðum í skólastarfi sem þarf að breyta (DeMatthews o.fl., 2020).
Hindranir sem stjórnendur mæta í störfum sínum geta verið stór hluti af starfinu og snúa
ekki aðeins að því að skoða áþreifanlegar hindranir eins og aðgengi að húsnæðinu heldur
einnig í þeirra eigin ranni, í starfsmannahópnum, meðal foreldra og jafnvel hjá yfirboðurum
skólanna.

3.4 Stjórnendur í skóla fyrir alla
Skóli fyrir alla er ferli sem er í stöðugri þróun. Það á engan upphafspunkt og engan endi.
Byggt er á hugmyndum um fullgilda þátttöku og skólastarfið miðast við að allir geti tekið þátt
á sínum forsendum. Kennarar þurfa að tileinka sér kennslufræði skóla fyrir alla sem gengur
út á að horft er á nemendahópinn sem eina heild. Undirbúningur kennslunnar á að taka mið
af öllum hópnum en ekki bara flestum nemendum og svo eitthvað öðruvísi fyrir örfáa
nemendur. Viðhorf kennara í skóla fyrir alla byggja á þekkingu þeirra og skilningi á því sem
skólastarf á að ganga út á. Hæfni þeirra til að takast á við fjölbreyttan nemendahóp þróast út
frá þessum þáttum. Í skóla fyrir alla er samvinna lykilatriði og mikilvægt að leggja kapp á að
ná góðri samvinnu við alla aðila, bæði innan stofnunar, milli kennara og stjórnenda en einnig
við aðra starfsmenn og svo út fyrir stofnunina, við nærsamfélagið og foreldra.
Hlutverk stjórnenda er margþætt og þar skiptir máli hvaða stjórnunaraðferðum þeir beita
til að nálgast og tengjast starfsfólkinu sínu. Þeir þurfa einnig að vera meðvitaðir um hvernig
þeir skipuleggja skólastarfið og þar skiptir stefnumörkun, starfsþróun og skólaþróun miklu
máli. Starfsmenn þurfa tækifæri til að vera virkir þátttakendur í ákvörðunum og því er
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mikilvægt að stjórnendur nái að byggja upp góð tengsl og samvinnu. Sú þekking sem aflað er
inn í skólann þarf jafnframt að haldast í skólanum og því er mikilvægt að sem flestir séu þátttakendur þegar taka á upp nýja starfshætti. En svo skiptir líka miklu að stjórnun dreifist á
fleiri aðila og í skóla fyrir alla á að kappkosta að dreifa forystu og virkja fleiri leiðtoga til að
taka ábyrgð og veita skólanum forystu. Með því móti næst betri yfirsýn yfir starfið og
auðveldara er að koma málum áfram innan skólans.
Nokkrir þættir geta verkað sem hindrun í starfi að skóla fyrir alla og getur það verið
krefjandi fyrir stjórnendur að takast á við og þoka málum áfram þegar slíkt kemur upp.
Sumar hindranir eru þess eðlis að hægt er að gera úrbætur en aðrar þannig að þær eru ekki á
færi stjórnenda að leysa því þær tengjast yfirstjórn skólamála. Mest um vert er að greina
hvar hindrunin liggur og vinna að lausn í samvinnu við þá sem að koma til að bæta
skólastarfið til hagsbóta fyrir nemendur.
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4

Aðferðafræði og aðferð

Hér verður fjallað um skipulag rannsóknarinnar. Tilgangurinn var að skoða hvernig
stjórnendur í grunnskólum takast á við það hlutverk sitt að leiða skólastarf í anda skóla fyrir
alla. Markmiðið var að komast að því hvernig stjórnendur í grunnskólum sinna þessu
hlutverki sínu og hvaða leiðir hafa gefist vel við að takast á við þau fjölbreyttu verkefni sem
fylgja starfi í skóla fyrir alla. Rannsóknarspurningin sem ég leitaði svara við var:
Hvernig takast stjórnendur grunnskóla á við forystuhlutverk sitt varðandi
hugmyndafræðina um skóla fyrir alla?
Til að leita svara við spurningunni notaði ég eigindlega aðferð þar sem tekin voru viðtöl við
stjórnendur sem síðan voru þemagreind.
Kaflinn er þannig uppbyggður að fyrst er umfjöllun um aðferðafræðina. Síðan er komið að
gagnaöflun, þátttakendum og viðtölunum. Næst er fjallað um gögnin og gagnagreininguna
og að síðustu er kafli um siðferðilega þætti.

4.1 Aðferðafræði
Ég valdi eigindlega aðferð vegna þess að viðfangsefnið er flókið í eðli sínu þar sem það snýst
um mannleg samskipti og reynslu. Megintilgangur eigindlegra aðferða er að lýsa, skilja og
túlka mannlega reynslu, hvort sem hún snýr að samskiptum milli fólks eða samtölum
(Lichtman, 2010). Með eigindlegum aðferðum fást rannsakendur við að horfa á tiltekna þætti
í sínu eðlilega umhverfi eða ræða við einstaklinga um ákveðið málefni sem þeir hafa reynslu
af (Lichtman, 2010).
Gengið er út frá félagslegri hugsmíðahyggju (e. social constructivism) sem gefur grundvöll
til að reyna að átta sig á samfélaginu þar sem skilningur manna á sama fyrirbærinu getur
verið misjafn (Creswell, 2012). Rannsakandi sem horfir frá þessu sjónarhorni leitar að ólíkum
viðhorfum þátttakenda sem oft hafa mótast á löngum tíma og í samspili við annað fólk og þá
menningu sem mótar þá. Rannsakandi skoðar það samhengi sem mótar hugmyndir þátttakenda og þarf jafnframt að gera sér grein fyrir að hann sjálfur er hluti af rannsókninni og bakgrunnur hans og skilningur á viðfangsefninu hefur áhrif á hvernig hann túlkar gögnin og
reynir að ná fram nýrri merkingu. Markmið rannsakanda út frá félagslegri hugsmíðahyggju er
að fá botn í hvernig viðmælendur skilja fyrirbærið sem rannsakað er og tengja það við sinn
eigin skilning til að komast að niðurstöðu (Creswell, 2012).
Viðtöl sem rannsóknaraðferð taldi ég best til þess fallin að fá svör við rannsóknarspurningunni, þar sem sú starfsemi sem ég skoðaði tengist persónulegum starfsháttum
þátttakenda. Hálfopin viðtöl hentuðu efninu vel auk þess sem ég taldi mig ráða vel við
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samtal um efnið vegna þeirrar þekkingar sem ég hafði fyrir á störfum stjórnenda í skóla fyrir
alla (Braun og Clarke, 2013).

4.2 Gagnaöflun
Þegar ég var tilbúin til að hefja gagnaöflun í mars 2020 var sett á samkomubann á Íslandi
vegna heimsfaraldurs Covid-19 og uppi var alger óvissa um hvert framhaldið yrði. Ég var
þeirrar skoðunar að til að geta náð góðum tengslum og samtali væru viðtöl í gegnum rafræna
miðla ekki góður kostur fyrir mína gagnaöflun. Auk þess vissi ég að álagið væri mikið í
skólunum við að skipuleggja skólastarf undir þeim takmörkunum sem í gildi voru og bjóst
ekki við að neinn stjórnandi myndi fallast á að setjast niður og ræða við mig um skóla fyrir
alla. Þeir voru uppteknir við að skipuleggja skólastarf við allt aðrar aðstæður en áður hefur
þekkst og tryggja að nemendahópar væru aðskildir í skólanum. Jafnframt var aðgengi
ókunnugra að skólahúsnæði með miklum takmörkunum og sú vissa hafði líka áhrif. Ég ákvað
því að bíða og sjá hverju myndi fram vinda.
4.2.1 Þátttakenda aflað
Þegar opnað var á að skólastarf yrði með eðlilegum hætti í byrjun maí sama ár ákvað ég að
láta á það reyna hvort ég fengi viðmælendur úr hópi stjórnenda. Markmiðið var að ná átta
viðtölum til að vera örugglega með nægilega mikið efni, því tíminn var orðinn naumur og
stutt í skólaslit. Síðasta dag aprílmánaðar sendi ég út bréf til átta skólastjóra í grunnskólum í
Reykjavík (Viðauki A). Skólarnir voru valdir af handahófi og ég gerði mér far um að þeir væru
út um alla borg. Ég fór inn á heimasíður skólanna, fann netfang skólastjóranna og sendi þeim
tölvupóst. Öll bréfin voru sams konar og vel hefði verið hægt að senda öll í einu en ég valdi
að senda bara eitt í einu til að vera örugg um nafnleynd og að þeir vissu ekki hver af öðrum í
þessum hópi. Í bréfinu kom fram ósk um að skólastjórar sjálfir kæmu til viðtals eða bentu á
þann stjórnanda í skólanum sem þekkingu hefði á málaflokknum.
Sama dag og ég sendi bréfin byrjuðu jákvæð svör að berast og fleiri næstu daga. Viku
síðar var ég þó ekki komin með nægilega mörg staðfest og tímasett viðtöl og því sendi ég
beiðni um viðtöl til sex skólastjóra í viðbót. Það nægði, og þann 12. maí fór ég í fyrsta viðtalið
og það síðasta tók ég þann 20. maí. Alls sendi ég bréf til 14 skólastjóra með beiðni um viðtal
og bárust jákvæð svör frá níu þeirra. Á tímabili fannst mér ég fá svo mikið af jákvæðum
viðbrögðum að ég ákvað að ég myndi taka öll viðtöl sem byðust. Það væri ekkert annað en
sjálfsögð kurteisi af mér fyrst fólk væri tilbúið til að gefa af tíma sínum og aðstoða mig. Það
fór þó svo að viðtölin urðu átta því einn skólastjóri þurfti að fresta tímasettu viðtali og eftir
það náðist ekki sameiginlegur tími, sem kom ekki að sök þar sem viðtölin voru orðin
nægilega mörg. Einn skólastjóri svaraði kurteislega og sagði því miður of mikið að gera í
skólanum til að aðstoða við rannsóknina og fjórir stjórnendur svöruðu mér engu.
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4.2.2 Viðtölin
Viðtölin fóru fram á tveggja vikna tímabili í maí 2020. Vegna þeirra aðstæðna sem uppi voru
og tilmæli yfirvalda um að allir viðhefðu smitgát í samskiptum, sendi ég í tölvupósti daginn
fyrir viðtal eyðublað til undirskriftar til að staðfesta samþykki fyrir viðtalinu (Viðauki Á). Mér
fannst mikilvægt að bjóða viðmælendum upp á að prenta það út sjálfir og skrifa undir til að
fækka sameiginlegum snertiflötum. Til öryggis var ég þó með eitt eintak útprentað með mér
til að grípa í til að tryggja að formlegt samþykki lægi fyrir áður en viðtalið hæfist. Af sömu
ástæðu tók ég eyðublöðin síðan með mér og undirritaði og sendi viðmælendum sitt eintak í
tölvupósti. Allir viðmælendur samþykktu að viðtalið yrði tekið upp og ég valdi að nota
upptökutæki en ekki síma. Ástæðan var tvíþætt, annars vegar til að fá örugglega frið frá áreiti
en eins til að vera ekki með persónulegar upplýsingar og viðtöl eins og þessi inni á fjarskiptatæki sem síminn er. Upptökutækið tengdi ég svo að loknu viðtali við tölvu og hlóð efninu þar
inn til afritunar.
Viðmælendur tóku vel á móti mér þegar ég mætti til viðtals á skrifstofur þeirra og voru
mjög fúsir að ræða þetta málefni. Viðtölin tóku misjafnlega langan tíma, það stysta var rétt
um 30 mínútur og það lengsta um 45 mínútur. Mér leið sjálfri vel í viðtölunum og fannst ég
hlusta vel og ná að fylgja áhugaverðum atriðum eftir síðar í viðtalinu ef mér fannst vanta
frekari upplýsingar. Í viðtölunum studdist ég við spurningaramma (Viðauki B) til að fá fram
svörum sem varpað gætu ljósi á viðfangsefnið en spurði ekki í ákveðinni röð og notaði ekki
spurningu ef svarið var þegar komið. Fyrirfram hafði ég ákveðið að punkta ekkert hjá mér á
meðan á viðtali stæði til að valda ekki truflun með því, heldur treysta á minnið og leggja
áherslu á flæðið í samtalinu. En þegar heim var komið eftir hvert viðtal skráði ég í dagbók
athyglisverða þætti og upplifun mína af viðtalinu og eins til minnis það sem fyrir augu bar ef
ég hafði fengið skoðunarferð um skólann að viðtali loknu. Einnig notaði ég dagbókina til að
skrá upplýsingar sem komið höfðu fram í samtölum eftir að slökkt hafði verið á upptöku.
Samkvæmt Braun og Clarke (2013) geta slíkar skráningar verið hjálplegar fyrir rannsakanda í
viðtalsrannsókn, bæði til að undirbúa næstu viðtöl en einnig varðandi úrvinnslu gagnanna.
Gögnin í dagbókinni voru þó ekki þess eðlis að þau hafi verið notuð við úrvinnsluna en þau
hjálpuðu mér að muna hvernig mér leið og tilfinninguna sem ég fékk fyrir skólastarfinu. Þau
voru einnig gagnleg þegar ég fór að horfa á gögnin þegar kom að gagnagreiningu. Í nokkrum
tilvikum hjálpuðu þessir punktar mér við undirbúning næstu viðtala.
4.2.3 Viðmælendur
Þegar kynningarbréfið (Viðauki A) var sent til skólastjóra voru þeir beðnir að koma sjálfir til
viðtals eða að þeir beindu því til þess stjórnanda innan skólans sem þekkti málaflokkinn vel,
að koma til viðtals. Þetta fyrsta skref stýrði því hverjir innan skólanna fengu vitneskju um
rannsóknina og ég fékk ýmist viðbrögð beint frá skólastjórunum eða að millistjórnendur
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svöruðu mér eftir að skólastjóri hafði áframsent þeim bréfið. Þannig voru það viðbrögð
skólastjóranna sem réðu því hverjir tóku þátt í rannsókninni. Bréfið fór eingöngu til
skólastjóra í Reykjavík af þeirri ástæðu að ég vildi halda mig við eitt sveitarfélag á
höfuðborgarsvæðinu og í Reykjavík hefur nýlega verið innleidd ný menntastefna. Hún byggir
á þeim grunngildum um skóla fyrir alla sem birtast í lögum um grunnskóla og aðalnámskrá.
Viðmælendur urðu níu talsins í átta viðtölum; tveir skólastjórar, einn aðstoðarskólastjóri
og sex deildarstjórar stoðþjónustu. Rétt er að árétta að ekki er gerður greinarmunur á
deildarstjórum og verkefnastjórum og til einföldunar aðeins talað um fyrrnefnda starfsheitið.
Viðmælendur eru á ólíkum aldri með mismikla stjórnunarreynslu, allt frá tveimur árum í
stjórnunarstöðu upp í 20 ár í stjórnun, en flestir með töluverða kennslureynslu í
grunnskólum. Þeir starfa í almennum grunnskólum af ólíkum skólagerðum og stærð skólanna
sem þeir starfa við er allt frá því að vera með færri en þrjú hundruð nemendur upp í það að
vera með á sjöunda hundrað nemendur. Þetta eru bæði skólar sem taka við nemendum
hluta af grunnskólagöngu sinni en einnig skólar fyrir alla árganga grunnskóla. Til að tryggja
leynd og trúnað við viðmælendur kemur hér hvorki fram nákvæmur nemendafjöldi í skólanum þeirra né skólagerðin þar sem þeir starfa. Auk þess fengu viðmælendur sín gervinöfn og
jafnvel gervikyn til að hylja slóð þeirra enn frekar. Þetta eru þau Rúna deildarstjóri, Agla
aðstoðarskólastjóri, Númi deildarstjóri, Nína skólastjóri, Vala skólastjóri, Erla deildarstjóri,
Irma deildarstjóri og að síðustu Geir deildarstjóri. Rétt er að taka fram að á bak við dulnefnið
Geir eru tveir deildarstjórar. Þeir völdu að koma saman til viðtals enda í miklu samstarfi um
þessi málefni í skólanum, en þar sem um eitt viðtal var að ræða ákvað ég að gefa þeim eitt
og sama dulnefnið.
Tafla 1. Upplýsingar um viðmælendur
Dulnefni

Starfsheiti

Aldursbil

Stærð skóla

Rúna

Deildarstjóri stoðþjónustu

40-54 ára

500-700 nem.

Agla

Aðstoðarskólastjóri

55-69 ára

Færri en 300 nem.

Númi

Deildarstjóri stoðþjónustu

40-54 ára

500-700 nem.

Nína

Skólastjóri

40-54 ára

300-500 nem.

Vala

Skólastjóri

55-69 ára

300-500 nem.

Erla

Deildarstjóri stoðþjónustu

55-69 ára

300-500 nem.

Irma

Deildarstjóri stoðþjónustu

25-39 ára

300-500 nem.

Geir

Deildarstjórar stoðþj. og unglingastigs

25-39 ára

500-700 nem.

Allir hafa viðmælendur mínir sína sögu að segja og allir eru þeir að fást við svipuð verkefni en
fara ólíkar leiðir við skipulagningu og utanumhald.
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4.3 Gögn og gagnagreining
Þau gögn sem urðu til við rannsóknina voru fyrst og fremst viðtölin, sem voru tekin upp og
færð í letur eins fljótt og hægt var eftir hvert viðtal. Eins skráði ég hjá mér markverða þætti
viðtalanna strax eftir hvert viðtal í dagbók rannsakanda. Þar sem aðstæður voru þannig að
viðtölin voru tekin mjög þétt gafst ekki svigrúm til að rita hvert þeirra upp áður en farið var í
næsta viðtal en afritunin fór fram samhliða því að viðtöl voru tekin og henni lokið rúmri viku
eftir að síðasta viðtali lauk.
Notuð var þemagreining til að skoða gögnin en það er greining á endurteknum þemum í
gögnunum (Braun og Clarke, 2013). Þemagreiningin fór fram í sex skrefum sem hvert leiddi af
öðru. Eftir afritun viðtalanna var komið að því að lesa gagnasafnið vel og vandlega yfir og fyrstu
hugmyndir að þemum skráðar. Næsta skref fólst í að búa til fyrstu kóðana (lykla) með því að
fara kerfisbundið í gegnum öll gögnin. Þeir textar sem áttu við hvern kóða voru merktir með
kóðanum. Reynt var að hafa í huga að hver kóði gæti staðið sjálfstæður og væri nægilega
lýsandi til að skýra sig sjálfur. Þar á eftir var komið að því að leita að þemum með því að taka
saman kóða sem vísuðu til þemanna og eftir það var komið að því að yfirfara þemun. Þemu
urðu til og þeim var hent út eftir því sem vinnunni vatt fram. Næst síðasta skrefið var að
skilgreina hvert þema og gefa því nafn út frá megininntaki og enn þurfti að hafa í huga að
þemaheitið væri nægilega lýsandi fyrir innihaldið. Síðasta skrefið fólst síðan í að skrá
þemagreininguna í niðurstöðukafla (Braun og Clarke, 2013; Lichtman, 2010).
Markmiðið með þessum vinnubrögðum var að leita svara við rannsóknarspurningunni og
hún höfð í huga þegar farið var í gegnum gögnin. Í ljós kom að það voru ekki alltaf skýr skil á
milli þema og undirflokka þeirra. Víða kemur fram skörun og líklegt er að það komi til af því að
í hverri einstakri athöfn í skólastarfi er verið að fást við svo marga þætti í einu. Gögnin vörpuðu
góðu ljósi á það sem leitast var við að finna en jafnframt kom fram mikið af upplýsingum sem
ekki tengdust rannsókninni með beinum hætti en gefa engu að síður góða mynd af því starfi
sem unnið er í skólunum.

4.4 Siðferðileg atriði
Viðfangsefnið er þess eðlis að ekki þurfti að leita eftir leyfum frá yfirvöldum eða öðrum
stofnunum. Þau leyfi sem ég þurfti að afla voru samþykki þeirra skólastjóra sem ég hafði
samband við og þeirra aðila sem ég fékk til þátttöku.
Þeir siðferðilegu þættir sem hafa þarf í huga við rannsókn sem þessa eru nokkrir. Fyrst
ber að nefna skaðleysisregluna sem gengur út á að valda þátttakendum ekki skaða, jafnframt
þarf að tryggja nafnleynd og fullvissa þátttakendur um að fyllsta trúnaðar verði gætt (Háskóli
Íslands, 2014). Við úrvinnslu var þess gætt að halda trúnað við viðmælendur og því kemur
hér hvorki fram nákvæmur nemendafjöldi í skólanum sem þeir starfa í né skólagerðin. Auk
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þess fengu viðmælendur sín gervinöfn og jafnvel gervikyn til að hylja slóð þeirra enn frekar.
Þátttakendum voru sendar upplýsingar um tilgang rannsóknar og hvernig unnið yrði úr
gögnunum. Jafnframt var þeim kynntur sá möguleiki að hætta þátttöku hvenær sem væri í
ferlinu og þeirra gögn þá ekki nýtt frekar. Þessi þáttur er mikilvægur því virðing og nærgætni
gagnvart þátttakendum verða alltaf að vera í fyrirrúmi í rannsóknum (Lichtman, 2010;
Sigurður Kristinsson, 2013). Í flestum viðtölum spurðu viðmælendur mínir um hverjir hefðu
vitneskju um þátttöku þeirra og ég fullvissaði þá um að ég ein vissi við hvern væri rætt og ég
hygðist halda því þannig. Einnig kom það nokkrum sinnum fyrir að mér var sagt beint að
tiltekið umræðuefni mætti ég ekki nota í gögnunum og þá fór ég þá leið að skrá það ekki
þegar úrvinnslan hófst. Í tvö skipti slökkti ég á upptöku þegar viðkvæm málefni voru til
umræðu og því fylgdi loforð um að þær upplýsingar yrðu ekki nýttar.
Í rannsóknum þarf einnig að horfa til velgjörðarreglunnar, sem leggur þær skyldur á
herðar rannsakanda að láta eitthvað gott af rannsókninni leiða (Sigurður Kristinsson, 2003).
Niðurstöðurnar mætti kynna fyrir yfirstjórn menntamála hjá Reykjavíkurborg og þar með
beina athyglinni að þætti stjórnenda þegar kemur að skipulagi skóla fyrir alla. Einnig getur
hún gagnast kennurum og stjórnendum sem leita leiða til að styrkja starf sitt að skóla fyrir
alla.
Ég var vel meðvituð um þekkingu mína á viðfangsefninu áður en ég fór inn í viðtölin og
var ákveðin í að segja sjálf sem minnst og reyna að gefa viðmælendum mínum sem mest
orðið. Að sumu leyti má líta á mig sjálfa sem rannsóknartækið því það var ég sem túlkaði það
sem sagt var og fylgdi því eftir sem þarfnaðist nánari skýringar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).
Markmiðið var þó ekki að ég hefði orðið, heldur viðmælendur mínir. Hins vegar fann ég í
viðtölunum að það var kostur að ég hefði þekkingu á starfinu því þeir gátu litið á mig sem
jafningja og ég átti auðvelt með að koma auga á það sem var óljóst og þarfnaðist frekari
skýringa. Þessir þættir tengjast réttmæti rannsóknarinnar en það snýr að því hvort rannsókn
sýni það sem henni er ætlað að sýna og hvort það sem fram kemur í gögnunum sé það sem
raunverulega á sér stað í vinnu á vettvangi (Braun og Clarke, 2013). En ráðin sem
leiðbeinandi minn sendi í tölvupósti fyrir fyrsta viðtalið urðu leiðarljósið mitt í viðtölunum.
Þau voru stutt og laggóð og hljómuðu svona: „Gangi þér vel - mundu bara að hlusta vel og
gefa viðmælendum góðan tíma til að hugsa.“ Betri ráð er vart hægt að fá þegar farið er af
stað inn í viðtöl við ókunnugt fólk sem er tilbúið til að gefa af tíma sínum því þeim finnst
viðfangsefnið áhugavert og mikilvægt. Þá er ekkert nema sjálfsagt að sýna þeim þá virðingu
að gefa þeim tíma og hlusta vel á hvert orð.
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5

Niðurstöður

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var óskað eftir þátttöku meðal stjórnenda í
Reykjavík sem hafa yfirumsjón og góða innsýn í þennan málaflokk. Viðtölin veita upplýsingar
um það hvað stjórnendur eru að fást við daglega í tengslum við starfsmannahópinn sem og
nemendahópinn sem skólastarfið allt á að hverfast um. Rannsóknarspurningin sem unnið
var út frá var: Hvernig takast stjórnendur grunnskóla á við forystuhlutverk sitt varðandi
hugmyndafræðina um skóla fyrir alla?
Viðtölin voru þemagreind og fram komu eftirfarandi þemu: stefna, viðhorf, skipulag,
samstarf, skólamenning, stuðningur og að síðustu það sem má gera betur. Þemun skarast
töluvert og ekki eru alltaf skýr skil á milli þeirra sem ætti kannski ekki að koma á óvart ef litið
er til þess hvers eðlis skólastarf er. Hér verður gerð grein fyrir hverju þeirra og vitnað í eigin
orð viðmælenda.
Tekin voru átta viðtöl og áður en rýnt er í niðurstöðurnar er rétt að rifja upp hverjir
viðmælendur voru.
Tafla 2. Upplýsingar um viðmælendur
Dulnefni

Starfsheiti

Aldursbil

Stærð skóla

Rúna

Deildarstjóri stoðþjónustu

40-54 ára

500-700 nem.

Agla

Aðstoðarskólastjóri

55-69 ára

Færri en 300 nem.

Númi

Deildarstjóri stoðþjónustu

40-54 ára

500-700 nem.

Nína

Skólastjóri

40-54 ára

300-500 nem.

Vala

Skólastjóri

55-69 ára

300-500 nem.

Erla

Deildarstjóri stoðþjónustu

55-69 ára

300-500 nem.

Irma

Deildarstjóri stoðþjónustu

25-39 ára

300-500 nem.

Geir

Deildarstjórar stoðþj. og unglingastigs

25-39 ára

500-700 nem.

5.1 Stefna
Í þessu þema birtust þrenns konar hugmyndir um stefnu og skiptist kaflinn í jafnmarga kafla.
Einn um menntastefnu, annar um stefnu þess skóla sem viðmælendur störfuðu við og sá
þriðji um sýn stjórnenda. Ekki var spurt beint út í stefnu og stefnumörkun en viðtölin snerust
um menntastefnuna sem í gildi er og óhjákvæmilegt að viðtölin leiddu í ljós hugmyndir
viðmælenda um hana.
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5.1.1 Menntastefna
Með menntastefnu er átt við hugmyndafræðina um skóla fyrir alla eins og hún birtist í
grunnskólalögum. Eins og áður kom fram eru viðmælendur á ólíkum aldri og með mislanga
starfsreynslu. Erla á langan starfsaldur í skólum að baki og hér segir hún frá sinni reynslu og
skoðun á menntastefnunni:
Ég man svo langt aftur og var byrjuð að vinna í þessum geira þegar sérdeildir voru
lagðar niður. Mörgum fannst það alveg hræðileg þróun og ég man eftir allri
baráttunni í sambandi við það … ég myndi ekki vilja fara aftur tilbaka vegna þess
að þetta er miklu eðlilegra … Í sérdeildunum einangruðust þau svo mikið frá
hópnum … svo er annað sem var líka jákvætt og það var að sérkennararnir og
starfsfólkið með sérhæfðu þekkinguna kom inn í almenna kerfið.
Númi ræddi líka með beinum hætti um stefnuna og finnst hún ekki ganga upp og þá
sérstaklega hvað varðar framkvæmdina eins og lagt er upp með inni í skólunum. Hann dregur
upp eftirfarandi mynd:
Mér finnst vera ákveðnir vankantar á hugmyndinni um skóla án aðgreiningar. Til
að byrja með þá finnst mér þetta svona eins og þeir kæmu hérna til okkar
yfirmenn okkar með þessa dásamlega góðu súkkulaðiköku. Hún er æðislega falleg
og hún er ofboðslega góð og bara algjör draumur. Svo segja þeir við okkur að
svona köku eigum við að baka. Ekkert mál, segjum við, það er bara minnsta
málið. En svo bæta þeir við að því miður þá fáum við ekki eggin og hveitið og
vanilludropana sem þarf í hana en þið eigið samt að gera hana jafngóða og hún á
samt að vera jafnfalleg. Þetta er svona myndlíking sem mér finnst bara passa
rosalega vel við þetta.
Agla telur að það eigi eftir að ræða um stefnuna og framkvæmdina ofan í kjölinn, það hafi
ekki verið gert strax og því sé enn ólokið. Hún segir:
Ég held við séum bara rétt að byrja þessa umræðu um stefnuna. Af því að skóli án
aðgreiningar honum var svolítið smellt á og yfirvöld gera svona flott A, svona er
stefnan en svo gleyma þau að gera B og láta fylgja með hvernig á að fara að
þessu og hvernig ætlum við að fjármagna þetta.
Viðtölin eru nokkur á þessum sömu nótum þar sem stjórnendum finnst oft ekki nægilega vel
í lagt hvað fjármagn varðar og þess vegna gangi misvel að koma stefnunni almennilega í
framkvæmd. Viðmælendur tala líka um að það þurfi sífellt að vera að minna á stefnuna inni í
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skólunum og enn séu dæmi um að verið sé að kalla eftir sérúrræðum til að bregðast við
ólíkum þörfum nemenda.
Hvað varðar Menntastefnu Reykjavíkurborgar þá er hún sjaldan nefnd og Erla er sú eina
sem nefnir hana sérstaklega og segir:
Skóli fyrir alla, eins og er í menntastefnunni nýju finnst mér svolítið flott heiti.
Miklu meira lýsandi því það er þannig. Skólinn er fyrir alla.
Hér er hljóðið í stjórnendum þannig að þeir gera sér allir grein fyrir því að þetta sé stefnan
sem þeir eru að vinna eftir en það er ekki einfalt og getur verið mjög snúið að takast á við.
Erla man tímanna tvenna og áhugavert að heyra hennar hlið því hún var inni í breytingunum
miðjum og varð vitni að því þegar starfinu var breytt í anda stefnunnar. Hún vill þó ekki snúa
til baka og er eini viðmælandinn sem nefnir það sérstaklega, en eftir að hafa skoðað þennan
þátt viðtalanna er ljóst að stefnan er umdeild. Enn er verið að velta fyrir sér hvort þetta sé
rétta leiðin og miklar vangaveltur eru uppi um hvernig best sé að standa að framkvæmdinni.
5.1.2 Stefna skólans
Það er munur á eðli svaranna varðandi stefnu skólans sem viðmælendur starfa við eftir því
hvaða stjórnunarstöðu þeir gegna. Skólastjórarnir voru meðvitaðri um hana og ræddu
stefnuna af meira öryggi en aðrir viðmælendur. Vala hefur stýrt sama skólanum í áratug eða
svo og stefnan er í hennar huga alveg skýr:
Stefna skólans er í raun og veru sú að allir fái nám við hæfi og enginn er eins. Það
eru allir með ólíkar þarfir og við reynum að aðlaga okkar umhverfi. Við höfum
verið mjög sveigjanleg varðandi þarfir og hlustum líka á foreldra og nemendur ef
það eru séróskir … Við bara viljum standa fyrir það að sinna krökkunum vel.
Hinn skólastjórinn í hópnum, Nína, ræðir um stefnu skólans af sama öryggi og er meðvituð
um hlutverk sitt hvað stefnu og stefnumörkun varðar:
Ég er alveg meðvituð um það að við erum að fara í eina átt. En áttin er samt
sköpuð á hópfundi. Starfsmannahópurinn hefur lagt línurnar og við erum búin að
greina saman. Við gerðum SVÓT greiningu og höfum gert mjög nákvæmt mat
sem við erum búin að vera að vinna eftir. Ég tek það stundum upp og minni á að
það hafi verið þetta sem við ætluðum að gera þannig að þau vita alveg að þau
eiga hugmyndirnar. Ég á ekkert allar þessar hugmyndir. Þá væri þetta alveg
marklaust, það er alveg á hreinu.
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Nína heldur svo áfram varðandi stefnuna og afstöðu sína til þess þegar starfsfólk er ekki
tilbúið til að fylgja stefnunni sem mörkuð hefur verið:
Ég legg alveg skýrar línur varðandi stefnuna og er pínu frekja þar. Ég segi bara að
svona ætlum við að vinna, við erum að taka þessa stefnu og þú þarft bara að
hugsa hvort þú ætlar að vera hérna eða ekki. Maður á ekki að vinna einhvers
staðar þar sem stefnan er í þessa átt en ég ætla bara að vera í hina áttina. Þá er
maður bara í ströggli og það er ekkert gaman, alltaf á móti öllum og með aðrar
hugmyndir. Fólk hefur alveg hætt og það er líka bara heiðarlegt gagnvart sjálfum
sér.
Það er athyglisvert að báðar ræða þær um stefnu skólans út frá starfsmannahópnum en ekki
eingöngu út frá þeirra persónulegu skoðun. Þær nota persónufornafnið við og sjá sig sem
hluta af hóp sem markað hefur stefnu til að starfa eftir. Nína nefnir svo hvaða afstöðu hún
tekur sem stjórnandi ef starfsfólk er ekki tilbúið í þessa vinnu með starfsmannahópnum og
það eigi þá ekki samleið með honum.
Rúna ræðir um stefnumörkun á svipuðum nótum og finnst vanta skýra sýn. Hún er sú
eina af millistjórnendunum sem ræðir stefnu síns skóla með beinum hætti og hún ber fyrri
reynslu sína saman við það sem hún upplifir á núverandi vinnustað:
Mér finnst vanta hér að það sé alveg skýrt hvert við stefnum. Ég veit ekki hvort
það er við skólastjórnendur, eða okkur stjórnendateymið, að sakast eða hvort
það sé bara af því að skólastjórinn vill fá þetta svolítið upp úr hópnum. Hann vill
draga það fram og leiðir svolítið þannig og það er dálítið óljóst. Ég er vön mjög
skýrri forystu þar sem sagt er bara skýrt, svona gerum við hlutina hér og við
gerum þetta af því að við trúum því að það sé best fyrir barnið og ef þú ætlar að
vinna hérna þá gerum við þetta svona.
Það kemur líka hér fram, þegar Rúna ræðir um fyrri vinnustað og stefnumörkun þar, að hún
talar út frá starfsmannahópnum sem virðist hafa komið sér saman um ákveðna stefnu sem
hópurinn er sammála um, líkt og kom fram í máli Völu og Nínu.
Í þessum hluta koma fram hugmyndir stjórnenda um stefnumörkun í skólunum og
hvernig þeir sjá þennan þátt starfsins. Af orðum þeirra að dæma þá skiptir miklu máli að hafa
skýra stefnu og að starfsmenn skólans séu meðvitaðir um hana og stefni saman í eina átt.
Þátttaka starfsmanna í stefnumótun skiptir miklu máli og þegar Rúna lýsir skorti á
stefnumörkun í sínum skóla er hún um leið að lýsa því hvernig skólastjórinn er að vinna að
því að fá hugmyndir hópsins fram. Í því má sjá samhljóm við lýsingu Nínu á því hvernig hún
vann að stefnumótun með sínum starfsmannahópi. En á meðan ekki er skýr stefnumörkun
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skapast óvissa og óöryggi eins og Rúna upplifir það. Aðrir viðmælendur ræddu stefnu skólans
ekki með jafn skýrum hætti heldur frekar út frá því hvaða áhersla væri lögð í sjálfu starfinu.
Mikilvægi þess að marka skýra stefnu í skólastarfi er þó vel greinanlegt í máli þeirra.
5.1.3 Sýn stjórnenda
Hver og einn stjórnandi hefur sínar hugmyndir um starfið og ræddu allir viðmælendur með
einum eða öðrum hætti um eigin sýn á skólastarfið. Ekki var spurt beint um sýn heldur var
það eitthvað sem birtist þegar farið var að þemagreina viðtölin. Sýnin eins og hún kemur
fram í viðtölunum tengist skólastarfinu og oftast verklegri framkvæmd en undir liggur
starfskenningin, sem er að einhverju leyti drifkraftur í starfinu.
Flest snúa svörin í þessu þema að því hvernig viðmælendur sjá fyrir sér starfið í skóla fyrir
alla. Svörin fjalla um hvernig best sé að nálgast kennsluna, með aðlögun og að horfa á
einstaklingsbundnar þarfir. Einn viðmælandi ræðir getuskiptingu og segist harður fylgjandi
hennar á þann hátt að það fari eftir þörf í hverri grein en að enginn sé alltaf fastur í slakasta
hópnum ef ekki er þörf á því. Einnig er rætt um sérúrræði þannig að það sé ekki hægt að
hætta með þau öll, nemendur séu svo ólíkir og ekki hægt að gera ráð fyrir að vinna í
kennslustofu eða bekkjaraðstæðum henti öllum alltaf. Vala hefur þetta að segja um það:
Við horfum á nemandann og hvernig hann er og hvað við getum gert, samfélagið,
og allir velkomnir í raun og veru, við finnum leiðir.
Sem skólastjóri metur hún það svo að horft sé á einstaklingsbundnar þarfir nemanda og út
frá því sé ákveðið hvernig mæta á þeim þörfum í skólanum.
Jafnframt sjá viðmælendur hlutverk sitt vera að styðja við kennarana sem eru í
framkvæmdinni, að stjórnendur eigi að koma með bjargirnar og kennarar verði að finna að
þeir séu raunverulega að vinna að því að styðja við þá. Það kemur líka fram að innan
skólanna takast á ólíkar hugmyndir um skólastarfið og hér fær Rúna orðið:
Ég hef svolítið reynt að gera þetta með því að tala við fólk og fara inn í teymin og
þú veist bara ræða málin en ég er svolítið stíf á því hvernig ég vil sjá hlutina. Ég er
alltaf að benda á að það eigi öll börn sama rétt til náms og okkur beri skylda til
þess að þjónusta þau.
Hér má sjá að Rúna hefur skýra sýn og er stjórnandi sem lætur hana koma fram í verki. Nína
ræðir um starfsfólkið en hún eins og aðrir stjórnendur fara ekki varhluta af þeirri þróun sem
fylgir fjölgun nemenda af erlendum uppruna í skólunum. Hennar sýn snýr m.a. að
fyrirmyndum innan skólanna:

39

Ég reyni að ráða líka inn fjölbreyttan hóp … Ég vil að nemendur sjái líka fjölbreytni
hjá kennurum. Krakkarnir þurfa þannig fyrirmyndir. Þó einhver sé frá Póllandi þá
getur hann alveg verið kennari, þú veist, það á ekkert að stoppa þau. Ég vil ekki
að krakkarnir hér hafi þær hugmyndir að allir þeir sem eru útlendingar vinni bara
við að þrífa eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst það ekki vera rétt sýn.
Nína sýnir með þessu stjórnunarhætti sem viðurkennir og metur fjölbreytni, ekki bara
nemendahópsins heldur líka innan starfsmannahóps skólans.
Hjá stjórnendunum komu fram skoðanir á því hvernig stefnan um skóla fyrir alla er í
framkvæmd og hvað kennarar þurfa að gera, og geta, til að takast á við verkefnið. Agla ræðir
um að umsjónarkennarar þurfi að kunna dálítið fyrir sér í sérkennslu til að takast á við
verkefnið:
Skóli án aðgreiningar er rosalega falleg hugsun og í rauninni finnst mér sko að
umsjónarkennarar í skóla án aðgreiningar þurfi svolítið allir að vera pínu
sérkennarar. Þeir þurfa að tileinka sér þessa hugsun: Bíddu já, þessi þarf þetta þá
þarf ég að mæta honum svona. En þetta er bara mjög flókið og ég er ekkert að
draga dul á það að þetta er bara flókið og getur verið hunderfitt.
Irma tjáir sína sýn á svipuðum nótum en þó ekki. Hún virðist vera búin að hugsa hana frá
fleiri en einni hlið og þar er menntastefnan leiðarljósið. Í viðtalinu talar hún oft um
stoðþjónustuna sem hliðarkerfi og að það sé ókostur, því hún þurfi að vera fléttuð inn í
starfið. Hennar sýn er þessi:
Ég sé þetta svolítið þannig að endapunkturinn minn í starfi er að það þurfi ekki að
vera deildarstjóri stoðþjónustu. Það er mitt mottó í starfinu að það nái einhvern
veginn að vinna í skólunum án þess að það þurfi að vera hliðarkerfi sem er alltaf
að banka. Við getum endalaust dælt inn sérkennslu, ég veit ekki hvort að það
myndi endilega leysa öll mál. Það er ekki mín tilfinning en það þarf stuðninginn
við kennarana, við að taka utan um þennan hóp sem þarf meiri aðstoð. Ástæðan
fyrir því að fólk ýtir þessu frá sér er að það er óöruggt. Þannig að ég vill ekkert
endilega dæla sérkennslu inn sko. Það held ég að sé hættulegt ferli fyrir utan það
að við erum stoppuð af áður en við reynum það. En svo finnst mér það bara ekki
passa við hugmyndafræðina sem við erum að reyna að vinna eftir.
Hér ræða þær Agla og Irma um með hvaða hætti þær vilja sjá starfið þróast. Agla telur þörf á
að kennarar hugsi kennsluna meira út frá hverjum og einum þar sem einstaklingsbundnum
þörfum er mætt, líkt og í sérkennslu, á meðan Irma vill sjá þróun þar sem stoðþjónustan
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verður ósýnilegur hluti af starfi skólans. Þar sé þá ekki um neitt sérstakt kerfi að ræða sem
mætir fjölbreyttum þörfum heldur sé skólinn sniðinn þannig að hann henti öllum. Báðar tala
þær þannig að þetta sé ekki einfalt og að styðja þurfi við kennara í þessum verkefnum því
þau séu oft mjög krefjandi.
Hugmyndir stjórnenda um stefnumörkun er af ýmsum toga og kemur inn á marga þætti
skólastarfsins. Það má þó sjá að þeir horfa til framtíðar og þeir hugsa lengra en bara til næsta
skólaárs. Þó þeir gegni ólíkum stjórnunarstöðum innan skólans vilja þeir allir sjá skólastarf
þar sem hagur nemenda er í fyrirrúmi og skipulagið sé með þeim hætti að þeim farnist vel.
Sama er að segja um afstöðu þeirra til þess að vilja styðja við starfsfólkið þannig að það hafi
þá þekkingu, stuðning og færni sem þarf til í skóla fyrir alla.

5.2 Viðhorf
Þegar fjallað er um viðhorf í skólastarfi geta þau tekið til margra þátta og átt við um marga
aðila, bæði þeirra sem starfa innan skólanna en einnig þeirra sem að skólastarfi koma.
Umræða um viðhorf kom upp í öllum viðtölunum, í sumum spurði ég beint um þau en í
öðrum komu þau fram í samtalinu þó ekki væri spurt beint um þau. Þegar viðtölin voru
þemagreind komu fyrst og fremst fram viðhorf viðmælendanna sjálfra en einnig þau viðhorf
sem þeir mæta í sínum störfum og þá aðallega viðhorf kennara eins og stjórnendurnir upplifa
þau. Í þessu þema eru því tveir undirflokkar: Viðhorf stjórnenda og viðhorf kennara.
5.2.1 Viðhorf stjórnenda
Viðhorfum viðmælenda má skipta í tvennt. Það eru viðhorf til starfsins annars vegar og hins
vegar viðhorf til nemenda. Viðhorf til annarra ber lítið á góma, vissulega eru foreldrar nefndir
til sögunnar og fleiri hagaðilar en þeir voru ekki til umfjöllunar og ekkert spurt um þá eða
slíkum ummælum fylgt frekar eftir.
5.2.1.1 Viðhorf til starfsins
Í þessum hluta koma fram margvísleg viðhorf viðmælenda til starfsins, bæði hvað varðar
skipulag en einnig til þess hvernig starfsmannamál og nemendamál tengjast. Geir ræðir
hversu lánsöm þau séu í hans skóla með starfsfólkið því það sé tilbúið í krefjandi verkefni
með stjórnendum og segir:
Okkur hefur tekist að laða að fólk sem að er alveg tilbúið í þetta með okkur. Við
erum með starfsmann í námsveri sem er meira en til í að vera með þessa
nemendur sem eiga erfitt með hegðun. Við viljum geta haft burði til þess að leysa
þessi mál eins vel og við getum sjálf og ég held að við séum svolítið með valið fólk
í hverri stöðu. Við erum ótrúlega heppin með það.
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Fleiri taka í sama streng og telja sig lánsöm með starfsmannahópinn og telja hlutverk sitt
vera að styðja við starfið og þar með starfsmennina. Vala hefur verið að velta fyrir sér
hvernig hún geti nýtt sérhæft fagfólk betur í skólanum og segir:
Við erum að endurskipuleggja fyrir næsta vetur og viljum að fagfólkið í
stoðþjónustunni nýtist betur. Við viljum nýta meira þessa sérþekkingu og ráðgjöf
fyrir allan skólann, heildrænt, þannig að viðkomandi festist ekki kannski með
fáeina nemendur.
Nína ræðir á sömu nótum um að fjölbreytt þekking nýtist vel í skólastarfinu og segir:
Ég hef bara valið að hafa þroskaþjálfa með, því þeir koma með allt aðra sýn á
félagsfærni og líðan barna og mér finnst skipta svo miklu máli að fá það með í
starfið.
Hér lýsa viðmælendur starfsmannahópi sem er fær um að mæta nemendum á fjölbreyttan
máta. Þar koma ólíkar fagstéttir saman, hver með sína sérþekkingu og leggjast á eitt við að
skapa skólastarf sem hentar margbreytilegum nemendahópi.
Fram kemur í viðtölunum að stjórnendur gera sér grein fyrir að kennarar séu að vinna
mjög krefjandi verkefni oft á tíðum og að því fylgi mikið álag. Nemendahópurinn er mjög
fjölbreyttur og það kallar á ólíka nálgun í starfi. Rúna segir:
Það er álag að vera með barn inni í bekknum sem talar ekki íslensku eða barn á
einhverfurófi eða barn með sérþarfir. Við erum líka með börn hérna sem hafa
aldrei verið í skóla áður. Þetta eru ekki bara börn sem að tala ekki íslensku, þetta
eru líka börn sem þekkja ekki skóla, þannig að verkefnin eru svo sannarlega
krefjandi. Ég myndi vilja skipuleggja stoðþjónustuna þannig að við værum að
grípa og veita stuðninginn en að kennararnir væru svolítið að einstaklingsmiða
námsefnið og mér finnst að því miður þá mætir maður ekki því viðhorfi hjá
mörgum kennurum hér. Þeir virðast sko líka bara vera óöruggir og ég held að
þetta skapist mest af óöryggi. En ekki misskilja mig, það er fullt af frábærum
kennurum hérna sem eru að gera góða hluti. Það eru bara ekki allir og það er
pínu flókið að eiga við það.
Hér er hún að lýsa veruleika sem starfsmenn skóla þekkja vel. Verkefnin eru margvísleg og
margir virðast eiga í erfiðleikum með að takast á við þau öll. Það þarf líka að vera hægt að
styðja við starfið með markvissum hætti svo vel sé. Neikvæð viðhorf segir Rúna að stafi af
óöryggi sem þurfi að bregðast við með því að hjálpa og styðja kennara og aðra starfsmenn til
að takast á við sín verkefni.
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Þetta er ekki eina frásögnin af því að starfsmannamálin séu krefjandi og að þar mætist
ólíkar skoðanir sem þarf að takast á við. Viðmælendur velta aðlögun námsefnis fyrir sér og
sjá það sem hluta af verkefnum hvers kennara sem er með fjölbreyttan nemendahóp. Agla
var lengi umsjónarkennari sjálf og hefur þetta um málið að segja:
Það vantar í hugsun hjá umsjónarkennurum að þeir velti fyrir sér hvernig þeir
ætla sjálfir að mæta þessum nemanda en það á ekki einhver annar að sjá um
það.
Erla tekur í sama streng og hefur þurft að takast á við þær hugmyndir meðal fagfólks í sínum
skóla að umsjón með nemendum með fötlun eigi að vera í höndum t.d. þroskaþjálfa í stað
umsjónarkennaranna og getur ekki hugsað sér að það breytist.
Ég vil leggja áherslu á að umsjónarkennari er með hóp nemenda og það eru allir
umsjónarnemendur hans, þannig að hann ber ábyrgð á þeim öllum og sér þá um
samskiptin heim og annað slíkt.
En viðmælendurnir hafa líka velt þeim rökum fyrir sér að kennarar segist ekki vera
sérkennarar og að þeir hafi ekki þekkingu til að laga efnið að þörfum nemenda. Irma hefur
þetta að segja:
Ég á svo erfitt með að skilja þessi rök því að ef þú ert stærðfræðikennari þá hlýtur
þú að vera sérhæfður í greininni og hvernig þú matreiðir þetta fyrir börn og þú
hlýtur að geta aðlagað þitt námsefni fyrir nemendur. Það er enginn lærður bara
stærðfræðikennari í 10. bekk. Ég er held ég bara alveg ágæt í því að ýta og pota …
Ég meina breytingar eru hægar og skólinn hefur verið að breytast þannig að við
erum alveg hægt að fara í rétta átt.
Einn viðmælandi ræðir sérstaklega um fjölda í nemendahópum og hvernig draga megi úr
álagi með auknum stuðningi og færri í hverjum nemendahópi. Hér fær Númi orðið:
Ég held til dæmis að ef við fengjum inn fleiri kennaragildi, að við gætum haft
færri börn í bekkjum og þá fleiri bekki þá þyrfti sérkennslan ekki að vera svona
umfangsmikil … Ég sem kennari hef verið með um 30 börn í umsjónarbekk og það
segir sig sjálft að í slíkum hópi er bara ekki hægt að horfa á einstaklingsbundnar
þarfir.
Í máli viðmælenda kemur fram að þeir hafa þurft að takast á við þau viðhorf kennara að þeir
beri ekki ábyrgð á að mæta fjölbreyttum þörfum nemenda. Tilhneiging sé til að þeir vilji að
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annað fagfólk eða stoðþjónustan sjái um þennan nemendahóp, bæði hvað varðar aðlögun
námsefnis en einnig jafnvel varðandi samskipti við heimilin. Einn nefnir þó að því fylgi álag að
vera með stóran hóp af nemendum þegar krafan er um einstaklingsbundna nálgun og að
hverjum og einum sé mætt á sínum forsendum og alveg ljóst að stórum hópum fylgir meira
álag og erfiðara að ná utan um öll þau verkefni sem fylgja.
Viðmælendur tala um að þeir vildu gjarnan geta verið nær kennurunum en hafa ekki
nægilega mikinn tíma til að vera sjálfir til staðar fyrir þá. Nína segist leggja áherslu á að
fylgjast með því sem er að gerast:
Ég er alltaf út um allt hérna. Þú sérð að skrifborðið mitt er aukaatriði í þessari
skrifstofu. En já ég er mikið á ferðinni að sjá hvað er í gangi. Það er starfsfólkið
mitt sem finnur rétta taktinn en ég styð við það mjög markvisst. Ég þarf að vita
hvað er að gerast og ég þarf að hjálpa til.
Á milli línanna má lesa að viðfangsefnin séu oft erfið þó fæstir hafi haft beinlínis orð á því en
Agla nefndi það í tilvitnun hér fyrr í kaflanum þar sem hún sagði að starfið væri flókið og
hunderfitt. Rúna er mjög hreinskilin að þessu leyti og óhrædd að viðurkenna að stundum
komi bara upp sú staða að hún efist um það sem hún er að gera.
Fólk leyfir sér oft að vera dónalegt bara af því að því er misboðið og finnst þetta
erfitt. Þá er ég einhvern veginn svona eins og stuðpúði á milli. Ég fæ oft að heyra
það að þetta sé erfitt og ég að láta þau vinna einhver verk. Þannig að ég þarf
alveg og ég hef alveg þurft að halda í eitthvað svona akkeri og spyrja mig, er ég
að gera rétt, þú veist, það kemur alveg svona efi upp.
Starfssvið stjórnenda í grunnskólum er víðtækt eins og sjá má. Þar er í mörg horn að líta
og vilji stjórnanda má sín lítils ef starfsmenn eru ekki tilbúnir í verkin og fjármagn er skorið
við nögl. Þarfir nemenda og þeirra árangur liggur þó alltaf að baki og starfið snýst um að
skipuleggja skólastarfið þannig að það komi sér eins vel og hægt er fyrir þá.
5.2.1.2 Viðhorf til nemenda
Viðmælendur ræddu mikið um nemendur og má greina ákveðin þemu í þeirri umræðu. Fyrst
eru það mismunandi þarfir sem þarf að mæta og hafa þeir ólíkar hugmyndir um hvaða leiðir
henta: „Ég held að getuskipting sé það eina sem við eigum að horfa á. Þannig getum við
mætt öllum á þeirra forsendum“ (Númi). Aðrir stjórnendur taka ekki jafnt sterkt til orða og
telja að ólíkar leiðir sé það sem henti best: „Börn eru svo mismunandi og þau þurfa svo
rosalega mismunandi nálgun. Það er bara svo mikil fjölbreytni í hópnum og ekki eitt sem
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passar öllum“ (Nína). Jafnframt er áberandi umræðan um að láta nemendur ekki fást við of
erfitt námsefni eins og Erla kemur inn á:
Við reynum að aðlaga og líka að finna leiðir sem virka, annað námsefni eða
léttara námsefni. Mér finnst bara mjög mikilvægt að láta þau bakka, láta þau ná
undirstöðunum, þau verða að hafa þær og um leið fer að ganga betur. Það er líka
mjög erfitt að vera með námsefni sem maður ræður ekki við.
Hér koma fram þessi ólíku viðhorf til starfs í skóla fyrir alla sem í huga viðmælanda snúa að
því að mæta þurfi ólíkum þörfum þeirra einstaklinga sem víkja frá hópnum í heild. Annars
vegar snúa þau að því að leiðin að markinu sé getuskipting þar sem betur má mæta þörfum,
og til þess að fjölbreytileikinn sé það sem liggur til grundvallar og innan hans séu ólíkar þarfir
sem huga þurfi að í heildarskipulagi. Viðfangsefni nemenda fara þá eftir því hverjar þarfirnar
innan hópsins eru.
Einnig var rætt um mikilvægi þess að bregðast snemma við erfiðleikum, sérstaklega í
lestri og þar segir Agla: „Svo er auðvitað mikilvægt þetta snemmtæka inngrip og snemmtæk
íhlutun. Það skiptir rosalegu máli.“ Númi er á sama máli og ræðir að í hans skóla hafi verið
sett upp lestrarstöð þar sem hægt er að fylgja yngstu nemendunum eftir og hann segir að
það skili góðum árangri og ásóknin í námsverin minnki þar með á eldri stigum.
Hegðun nemenda kom einnig til umræðu og þar horfa viðmælendur lengra en bara á
hegðunina sem birtist: „Stundum skýrir flókin hegðun sig með því að það eru námserfiðleikar
undirliggjandi.“ (Agla). Geir tekur í sama streng og segir: „Oft er einhver ástæða fyrir hegðuninni, það er erfitt að vinna upp eða maður er að búa til vesen af því það gengur illa í náminu.“
Hann heldur svo áfram og segir:
Svo eru krakkar sem hafa aðgang að námsverunum sem eru bara með mjög
mikinn tilfinningavanda og jafnvel eitthvað alvarlegt þar sem við erum að reyna
að veita skjól og aðhald og stuðning og það sé einhver sem er svona nær þeim.
Agla minnir á að börnum verði að sýna skilning því þau séu að þroskast og læra:
Auðvitað eru börn stundum óþekk og allt það, en hvaða barn getur ekki verið
óþekkt? Það er afskaplega mikilvægt að muna að börn eru börn en ekki fullorðin
og þau gera hluti sem börn gera og það er eðlilegt að þau geri það.
Það getur skipt miklu máli að grípa snemma inn í ef námserfiðleikar gera vart við sig. Vandi
sem er lítill í byrjun getur aukist hratt ef ekki er hægt að bregðast snemma við. En það á ekki
eingöngu við um námið heldur einnig annan vanda sem á e.t.v. ekki uppruna sinn í náminu
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heldur er skýringanna að leita annars staðar. Tilfinningaleg vanlíðan hefur mikil áhrif á getu
til að meðtaka nýja hluti og hér eru nefnd dæmi um að sýna þurfi börnum sem líður illa
skilning og skólinn þurfi að gera það sem hann getur til að veita þeim öryggi og skjól til að
þau verði móttækilegri fyrir náminu.
Síðan eru það sigrarnir, þegar tekst að fylgja nemendum með flókinn vanda alla leið til
loka grunnskóla. Hér segir Geir frá einu slíku dæmi:
Við erum með nemanda sem er að klára hjá okkur, sem við erum að að sigla í
land og við erum öll ofsalega glöð. Hann hefur verið í úrræði utan skólans á okkar
vegum en á snertingu hérna inn í skólann. Hann er að klára nokkur fög og er líka í
atvinnutengdu námi. Hann er að mæta þar sem hann á að mæta og við erum að
sjá að hann nær að klára. Í gegnum tíðina hefur margt verið reynt, sálfræðitímar
og ég veit ekki hvað og hvað. Hann verður vonandi stoltur hérna í útskriftinni hjá
okkur. En ég hef líka sagt að það hefðu ekki allir haft þessa þrautseigju gagnvart
honum. Á tímabili hefði verið mjög auðvelt að segja bara, heyrðu, við erum búin
að gera nóg, við getum ekki gert meir. En við erum bara búin að teygja okkur eins
langt og hefur þurft og við erum bara mjög ánægð með að okkur skyldi takast að
styðja hann alla leið.
Þetta er tónninn sem viðmælendur höfðu gagnvart nemendum og í gegnum öll viðtölin skein
virðingin fyrir starfinu og nemendum í gegn. Sigrarnir vinnast ekki alltaf en það vilja allir gera
vel svo nemendum farnist eins vel og kostur er.
Þemað um viðhorf stjórnenda tengist mörgum þáttum sem þeir þurfa að takast á við í
sínum störfum. Þeir snúa ekki allir að náminu beint en skipta þó miklu máli fyrir námslega
framvindu. Þemanu var skipt í tvennt þar sem viðhorf til starfsins voru annars vegar og
viðhorf til nemenda hins vegar. Viðhorf til starfsins byggðu á að starfsmannahópurinn væri
fjölbreyttur og þar væri mikilvægt að saman kæmu ólíkar starfstéttir sem auki breidd og
þekkingu í starfsmannahópnum. Jafnframt er vilji meðal stjórnenda að veita kennurum
leiðsögn og stuðning en í máli þeirra kemur fram að lítill tími sé til ráðstöfunar til slíkra verka.
Viðhorf til nemenda einkennast fyrst og fremst af virðingu og vilja til að gera eins vel og
mögulegt er svo þeim vegni vel í skólanum. Stjórnendur ræddu um ólíka nálgun í kennslu,
lögðu áherslu á snemmtæka íhlutun sem mikilvægan þátt í að leggja grunn að farsælli
skólagöngu en einnig var skilningur á að oft má finna skýringu á bak við erfiða hegðun sem
skólinn þarf að bregðast við áður en hægt er að gera námslegar kröfur.
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5.2.2 Viðhorf kennara
Hér verður tekið saman það sem viðmælendur höfðu að segja um þau viðhorf kennara sem
þeir mæta í störfum sínum. Með spurningunni sem sneri að viðhorfum vildi ég reyna að fá
fram hvernig stjórnendur brygðust við neikvæðum viðhorfum ef þeir yrðu þeirra varir og
hvort á einhvern hátt væri unnið með þau í skólunum.
Sumir viðmælendur nefndu að þeir yrðu varir við gamaldags viðhorf í sínum skólum til
margbreytileikans og að það væru enn á kreiki hugmyndir um að ákveðnir nemendahópar
ættu jafnvel ekki að vera inni í almenna skólakerfinu. Um þetta segir Irma, sem starfar nú í
rótgrónum skóla, en hafði starfað lengi annars staðar:
Ég byrjaði minn starfsferil í kennslu í frekar nýlegum skóla og hér finnst mér ég
fara 20 ár aftur í tímann svona löngu, löngu seinna. Þetta er svo skrýtið. Sumir
kennarar festa sig í einhverju eins og: Mitt verksvið er töflukennsla og að kenna
stærðfræði og svo kemur einhver annar og tekur börnin sem skilja mig ekki.
Hún mætir viðhorfum um að flokkun og getuskipting sé sú leið sem sumir kennarar vilja fara
og þeir telji sig ekki þurfa að taka ábyrgð á hópnum í heild.
Erla hefur marga fjöruna sopið í þessum geira og hefur ekki farið varhluta af þessum
viðhorfum í gegnum tíðina og segir að þau séu alltaf á sveimi.
Við erum með nemendur með fötlun þar sem foreldrar hafa valið að láta börnin
ganga í almennan skóla þó þeir hefðu getað farið í sérskóla. Sumir hér hafa verið
mjög hissa á þessu og segja aftur og aftur: Hvað eru þeir að gera hérna? og alltaf
þetta viðhorf: Þessi bara kann ekki neitt, og eitthvað slíkt. Þetta er svolítið erfitt
því það er svo erfitt að breyta viðhorfum og eiginlega það erfiðasta því þau eru
það sem skiptir mestu máli.
Í sama streng tekur Rúna sem virðist mæta nokkrum mótþróa frá hópi kennara meðan verið
er að innleiða nýja kennsluhætti og hún talar mjög ákveðið fyrir skóla fyrir alla:
Ég var alveg steinhissa þegar ég kom hérna fyrir nokkrum árum á hvað sumir hafa
ofboðslega gamaldags viðhorf gagnvart fjölbreytileika nemenda. Það heyrist
alveg hér í kennurum setningar eins og: Hann á bara ekkert heima hér, og líka:
skrýtið að hann hafi ekki bara farið í hitt eða þetta sérúrræði! Þetta er eitthvað
sem ég hef aldrei heyrt á öllum mínum 20 ára starfsferli. Ég hef aldrei heyrt þetta
viðhorf áður þannig að ég hef verið í hálfgerðu menningarsjokki og ég veit ekkert
alveg hvort að ég geti verið í þessu af því að ég finn bara að það er eitthvað að
slokkna inni í mér.
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Agla hefur svipaða reynslu og segir:
Þegar maður er einn í þessu þá er maður svona fljótt étinn upp af því að hjá
mörgum kennurum er dálítil tilætlunarsemi. Maður á bara að redda þessu og
lækna þennan og hinn eða veita svör um hvað á að gera við þennan og hinn og
allt þetta.
Af þessum orðum að dæma mæta stjórnendur viðhorfum kennara sem passa illa við stefnumörkun í lögum og aðalnámskrá um skóla fyrir alla þar sem fjölbreytileiki nemenda á að vera
hið eðlilega í skólastarfinu. Þessi viðhorf lýsa hugmyndum um að leiðin til að mæta ólíkum
þörfum séu sérúrræði en ekki að leita leiða til að nemendur séu fullgildir þátttakendur í
skólastarfinu.
Nokkrir viðmælendur virðast vera í þeim sporum að kennarar kalli eftir aukinni aðstoð við
að mæta þörfum nemenda með sérþarfir sem þeir telja sig ekki geta veitt inni í
kennslurýmunum. En viðmælendur nefna líka margir hverjir að það sé misjafnt hvernig
kennarar meta þörf fyrir aðstoð, sumir hafa mjög mikinn vilja til að leysa mál sjálfir en hjá
öðrum er þröskuldurinn lægri. Þannig segir Nína: „Það er enginn hérna sem vill endilega
moka börnum út í sérkennslu eða eitthvað þannig en það þarf alltaf að vera sveigjanleiki í
starfinu.“ Geir er á sama máli og segir: „Það eru alltaf karakterar sem vilja bara, þú veist, út
liggur við með þennan, eða þessi getur ekkert verið í bekk en ég held við séum frekar heppin
með mannskap í rauninni.“ Þannig að það er mikil fjölbreytni í kennarahópnum og viðhorfum
þeirra til vinnu með fjölbreytta nemendahópa og stjórnendur sjá alveg þörfina fyrir að hafa
sveigjanleika í starfinu til að mæta þeim ólíku viðfangsefnum sem kennarar eru að takast á
við.
Svo er einn nemendahópur sem kennarar virðast nú um stundir eiga í nokkrum
erfiðleikum með að finna bjargir og lausnir fyrir og það eru nemendur af erlendum uppruna.
Það virðist vera sameiginlegt í öllum skólunum að þeim sé að fjölga og að kennarar séu
óöruggir varðandi kennslu þeirra. Irma hefur fengið sterk viðbrögð frá kennurum varðandi
þennan nemendahóp og segir: „Þessi viðhorf koma sterkast fram gagnvart nýbúum, segja
bara stopp, ég get þetta ekki og veit ekki hvað ég á að gera.“ Í skólanum hjá Geir var sett upp
nýbúaver til að koma til móts við þær raddir sem heyrast gagnvart kennslu þessa hóps.
Það er líka gott við svona nýbúaver að … þarna geta skapast tengsl og þarna
getur líka verið vettvangur barna með sama móðurmál. Það er ofsalega gott að
geta talað við annað barn á sínu tungumáli ef þú þarft einhverja hjálp eða aðstoð.
Við höfum stundum reynt að láta þau aðstoða hvort annað aðeins, svona til að
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byrja með allavega eða útskýra eitthvað og þarna er svona kennslustofa þar sem
allir hittast.
Aðrir viðmælendur leita að leiðum inni í bekkjaraðstæðum. Rúna þekkir þetta vel og segir:
„Ég held að svona mesta álagið sem að kennararnir tala um eru nemendur sem tala ekki
íslensku. Mér finnst það vera svona stærsta áskorunin sem kennararnir ræða.“ Agla tekur í
sama streng og hefur skýringu á því hvers vegna kennarar eiga í erfiðleikum með þennan
nemendahóp:
Það er dálítill pirringur hjá kennurunum okkar varðandi nemendur af erlendum
uppruna og það er líka óöryggi. Það er óöryggi með hvernig á að sinna þeim.
Viðhorfið er pínu að þegar þessir nemendur kunna litla íslensku þá þurfi einhver
annar að kenna þeim íslensku en við getum úthlutað örfáum tímum á viku í
nýbúakennslu sem dugar skammt.
Rúna setti upp skipulag ásamt kennaranum sem kennir íslensku sem annað tungumál (ísat)
og mætti mikilli andstöðu eins og hún lýsir hér:
Mörgum finnst að nemendur af erlendum uppruna eigi helst bara að vera annars
staðar í eitt ár og svo mega þau kannski koma í eitt fag eða eitthvað. Okkur er
bara ekki stætt á að vinna þannig. Við kynntum að þessir nemendur ættu að vera
inni í bekk í flestum greinum en fá íslenskukennslu utan bekkjar annars. Það varð
allt bara brjálað. En þarna var ég ekki ein. Við vorum með fræðin og kenningar til
að styðjast við en við lentum bara alveg á algjörum vegg hjá flestum kennurum,
líka reyndum kennurum. Þá fórum við að setja inn kennara sem voru svona
brúarsmiðir til að vera í samstarfi við kennarana sem voru með hópana.
Hægt er að fara margar leiðir til að styðja við kennarana sem eru í þessum sporum. Nefnd
eru nýbúaver þar sem nemendur eiga athvarf og fá kennslu nokkra tíma á viku og svo eru
aðrir sem setja aukinn stuðning inn í nemendahópana svo tími nemenda í hópunum nýtist
vel samhliða sérsniðinni íslenskukennslu utan hóps nokkra tíma á viku. Lausnirnar eru margar
og það veltur á mannskap og samstarfsvilja þeirra sem að koma hvernig hægt er að útfæra
kennsluna sem best.
Stjórnendur gera sér vel grein fyrir að erfitt sé að takast á við ólík viðhorf og allir virtust
þeir þekkja til neikvæðra viðhorfa þó þau hefðu ekki í öllum tilvikum mikil áhrif á daglegt
starf skólanna. Þannig sagði Geir kennara: „...mislausnamiðaða þegar kemur að svona
málum. Sumir bara geta alls enga nemendur sem víkja frá og finnst það bara of erfitt og
finnst það ekki vera þeirra hlutverk.“ Agla kannast við það sama og hefur þetta að segja um
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viðhorf sumra kennara: „...mér finnst það eiginlega stærsta hindrunin. Það er svona svolítið
eins og hálfgert bjargarleysi.“ Þarna ræða viðmælendur um viðhorf kennara sem virðast
sprottin bæði af óöryggi og hugmyndum um að það sé hlutverk annarra að taka að sér
kennslu nemenda sem skera sig út úr hópnum námslega. Vera má að það eigi sér líka rætur í
því skipulagi sem lengi hefur verið við lýði þar sem sérkennslan var í höndum sérkennara sem
áttu að kunna til verka þegar aðlaga þurfti námsefni eða breyta út af því sem hópurinn var að
gera. Af orðum viðmælenda að dæma skína þessi viðhorf víða í gegn og sú hugarfarsbreyting
sem þarf til að breyta starfsháttum er enn í gerjun. En bjargarleysið sem Agla talar um getur
líka verið tilkomið vegna þess að úrræði og bjargir vantar til að styðja við svo kennarar geti
vel sinnt öllum nemendum í hópnum. Reynsluríkasti stjórnandinn í hópnum, hún Erla, fær að
eiga síðustu tilvitnunina í þessari samantekt um viðhorf kennara sem hún segir vera
viðvarandi og með því erfiðasta sem takast þurfi á við í starfinu:
Viðhorfin eru mál málanna, og það koma jafnvel upp þessi viðhorf um að skóli án
aðgreiningar gangi ekki neitt upp og allt það. Þessi umræða kemur upp aftur og
aftur þó við vitum öll að þetta sé stefnan.
Í þessum kafla hefur verið dregið saman það helsta sem fram kom í viðtölunum varðandi
viðhorf. Fyrri hluti kaflans fjallaði um viðhorf stjórnenda annars vegar til starfsins og þeirra
verkefna sem þeir takast á við og hins vegar viðhorf viðmælenda til nemenda. Einkennandi er
að þó hugmyndir um hvernig best sé að skipuleggja skólastarf fyrir alla séu mismunandi þá
skín í gegn virðing fyrir starfinu og verkefnunum og einnig virðing fyrir nemendum og því sem
þeir eru að glíma við.
Síðari hluti kaflans fjallar um viðhorf kennara eins og þau koma viðmælendum fyrir sjónir.
Fram kemur að víða rekast þeir á mjög „gamaldags“ viðhorf til fjölbreytileika nemenda og að
enn séu margir kennarar sem telji að það sé annarra en þeirra sjálfra að sjá um kennslu
þeirra nemenda sem víkja frá meirihluta nemenda í hópunum í námi. En þó þessi viðhorf séu
býsna algeng er stór hópur kennara á öðru máli og vilja finna leiðir til að virkja alla nemendur
til þátttöku í hópunum en kalla eftir aukinni aðstoð og stuðningi við að fást við þau verkefni.
Oft virðast neikvæð viðhorf sprottin af óöryggi um hvaða leiðir séu bestar sem vekur upp
spurningar um hvernig hægt væri að nýta endurmenntun og starfsþróun til að takast á við
það og styrkja kennara og valdefla til þessara starfa. En vegna þess fjölbreytileika sem sjá má
í nemendahópnum þarf að vera sveigjanleiki í starfinu, ein leið gæti virkað vel á einum tíma
en ekki á öðrum og því sjá viðmælendur vel mikilvægi þess að geta veitt kennurum stuðning
við aðlögun og nálgun í kennslu eftir því hvernig þarfir í hópum breytast. Nemendahópurinn
er ekki einsleitur og hefur ekki verið um langa hríð. Þar eru nemendur með fötlun, lestrarerfiðleika, tilfinningavanda og svo framvegis þar sem ýmsir þættir geta haft áhrif á daglegt
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starf þeirra sem skólinn þarf að taka með í reikninginn þegar kennsla er skipulögð. Það kallar
á að þekking sé fyrir hendi innan skólanna til að finna lausnir og ekki raunhæft að ætla að
einn kennari leysi allt sem hann fær inn á borð til sín. Til þess þarf sveigjanleika og stuðningsnet sem hann á að geta leitað í þegar þörf krefur. Með því að hafa í skólunum fjölbreytilegar
bjargir og aðila sem geta stutt við og aðstoðað, nokkurs konar brúarsmiði sem geta hjálpað
til við þau flóknu verkefni sem kennarar takast á við er líklegt að dragi úr neikvæðum
viðhorfum sem spretta af óöryggi. Þess utan er einhver hópur sem telur skóla fyrir alla ekki
rétta leið að fara í skólastarfi og flóknara að vinna með slík viðhorf eða breyta þeim.

5.3 Skipulag
Í þessum kafla er fjallað um hvernig stoðþjónustan er skipulögð í skólum viðmælenda. Ég
spurði beint um skipulag í upphafi viðtals til að hefja umræðuna og í ljós kom mikill munur á
hvernig skipulaginu er háttað í skólunum átta sem voru heimsóttir. Í tveimur þeirra hefur
skipulagið þróast þannig að það hafa verið sett upp námsver fyrir öll aldursstig og í einum
þeirra einnig hegðunarver og nýbúaver. Í hinum er lestraraðstoð þar sem megináherslan er á
að sinna yngstu nemendunum sem eiga í erfiðleikum með lestrarnámið.
Allir viðmælendur velta því fyrir sér með hvaða hætti best sé að nálgast kennslu nemenda
með sérþarfir. Ef námsverin eru frátalin er sérkennsla nefnd þar sem nemendur eru teknir
nokkuð ört í 5-7 vikur í einhverja sérstaka kennslu og þjálfun og svo tekur við vinna í bekkjaraðstæðum aftur og sérkennarinn tekur við nýjum hópi sem þarf einhverja aðra þjálfun. Með
því móti festast börn ekki hjá sérkennaranum þó þau glími við námserfiðleika. Þannig segir
Erla um þetta:
Við reynum bara að skipta þessu eftir þörfum. Við tökum mikið svona í
námskeiðum þú veist, það er ekki bara endalaus sérkennsla yfir allt árið. En sumir
verða að fá meiri aðstoð. Það er líka oft sem manni finnst þessir krakkar sem eru
svona á gráu svæði að það þarf ekkert svo mikið til að ýta við þeim.
Merking orðsins námsver er mjög breytileg og þó allir hafi talað um námsver í viðtölunum
þýðir það ekki alltaf það sama. Námsverin eiga það engu að síður öll sameiginlegt að um er
að ræða kennslustofu þar sem hægt er að mæta þörfum sem hentar ekki að vinna með í
bekkjaraðstæðum. Geir ræðir hér um námsverin í sínum skóla:
Þegar við byrjum með öll þessi námsver, þetta spratt ekkert upp bara si svona,
heldur er þetta búið að vera þróun og við búin að spá í hver væri besta leiðin …
Þeir koma í námsver sem þurfa og eru í námsveri eitthvað tímabil. Barn er í
einhverjum erfiðleikum eitthvað tímabil eða nemendur með miklar greiningar
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sem eiga svolítið athvarf í námsverinu og nemendur sem eru að koma og vinna
upp, hafa alla færni til að vinna upp en gera það bara ekki í kennslustundum.
Þetta er eiginlega alls konar. Síðan erum við með hegðunarver og þar erum við
með skýran feril … sem hefur reynst vel til að slökkva á óæskilegri hegðun.
Annars staðar er ákveðnum fjölda plássa úthlutað til árganga eftir þörf og þar skipta þær
greiningar sem börnin hafa fengið líka máli. Sett er upp skipulag fyrir nemendur sem eiga
ákveðna tíma og kennarar í námsveri aðstoða við námið. Númi segir:
Ég myndi vilja hafa það þannig að það væru bara 4 nemendur á hvern kennara í
námsveri en það er draumur. En við reynum svona að vera með forgangslista og
þá miðast það við í fyrsta lagi þá sem eru með fjármagn með sér en svo reynum
við að þjónusta alla eins vel og við getum en allavega þeir sem eru með úthlutun
eru fyrstir inn.
Aðrir stjórnendur tala um námsver en mjög misjafnt er hvernig skipulagi þar er háttað.
Þannig segir Vala um námsverið hjá sér:
Það er eitt námsver í skólanum en meginstefnan er að þau fái bara sem mesta
kennslu inni á svæðunum ... það er kannski eitthvað sem þarf rólegt og afmarkað
rými sem fer þá einstaka sinnum í námsverið en það er ekki alltaf hópur þar eða
föst stundatafla og enginn sem á þar fast sæti á ákveðnum tíma.
Fleiri tala um námsver en með þeim formerkjum að þar sé bara um sérkennslustofuna að
ræða. Þannig segir Agla til dæmis: „Við köllum þetta námsver en er í raun bara sérkennslustofan og það er enginn sem á þar fast sæti, það er bara rúllandi og hægt að hafa þar hópa,
litla hópa. Þetta er bara pínulítil stofa.“ Hér hefur fyrra heiti stofunnar verið breytt og
sérkennslustofan kallast nú námsver þar sem kennsla er skipulögð fyrir einstaklinga eða litla
hópa. Þegar viðmælendur ræða um námsver er um að ræða námssvæði sem taka mið af
fjölbreyttum þörfum nemenda og því hvernig skipulagi skólans er háttað. Dæmi eru um að
námsverin séu skipulögð úr frá tilteknum flokkunum og þörf fyrir úrræði vegna þeirra en á
hinn bóginn er um að ræða kennslustofu sem hægt er að fara með námshópa inn í þegar það
hentar þar sem enginn á fast sæti. Sú skipan var algengari hjá þeim viðmælendum sem ég
hitti. Þegar námsverin voru mörg hafði sérhæfingin þróast þannig til dæmis vegna þess að
þeir sem komu í námsver vegna tilfinningavanda og hegðunar pössuðu illa með nemendum
sem voru að læra íslensku sem annað tungumál. Það sýnir sig að það er flókið að finna leiðir
sem henta og á máli viðmælenda mátti ráða að þeir vilja gera eins vel og hægt er til að
nemendum vegni vel og kennararnir ráði við þau verkefni sem þeim eru falin.
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Geir ræðir að huga þurfi að því að nemendur sem sækja námsver tengist líka bekknum
sínum: „Svo erum við líka alltaf í þessari jafnvægislist sko, að börnin verði ekki bara föst inni í
námsverum, að þau séu líka hluti af og eigi alltaf tengingu við bekkinn sinn.“ Aðrir segja að
þetta sé alltaf metið eftir þörf á hverjum tíma. Hér segir Nína:
Það er bara mismunandi hvort nemendur komi út úr kennslustund í
stoðþjónustuna eða í námsverið eða hvort að þeir eru inni í bekk ... Við erum
með börn sem fara aldrei yfir í námsver sem að hentar bara að vera alltaf inni í
stofu og þá er þjónustan bara færð þangað og svo eru önnur börn sem að þurfa
hvíldina frá hópnum sínum og þurfa að fara út úr og fara í námsver.
Hugmyndafræðin um skóla fyrir alla gengur út á að allir nemendur séu hluti af sínum hópi og
virkir þátttakendur í því starfi sem fram fer í skólanum (Florian og Black-Hawkins, 2011).
Nemandi sem dvelur um lengri eða skemmri tíma fjarri hópnum sínum annars staðar í
skólanum getur þannig misst af tækifærinu til virkrar þátttöku og hætt er við að hann upplifi
ekki að hann tilheyri hópnum. Þetta er því ákveðin jafnvægislist, eins og Geir orðar það, þar
sem þátttaka er eitt af því mikilvægasta sem vinna þarf að í skóla fyrir alla.
Nokkrir viðmælendur ræddu um að verið væri að skoða eða að innleiða þriggja kennara
teymi í árgöngum, þannig að í stað tveggja kennara með tvo hópa væru þrír kennarar í
einhverjum fögum sem kæmi þá í stað sérkennslunnar. Nefnt var að því fylgdi sá ókostur að
sum börn þyrftu alltaf einhverja sérkennslu og að ákveðna þætti væri ekki hægt að þjálfa og
kenna inni í bekkjaraðstæðum. Rúna kemur inn á þetta og segir: „Þá erum við samt alltaf
með einhverja krakka sem hefðu þurft að fá sérkennslu, bara krakka með mikla dyslexíu eða
mikinn námsvanda, en það eru engir sérkennarar.“ Svo nefnir hún annan ókost við þetta
fyrirkomulag sem þarf að bæta:
Það sem gerist er að það koma upp veikindi og það bitnar á starfinu. Það bitnar á
þessum hugmyndum og ef einn kennari í þriggja kennara teymi er veikur þá
kemur enginn inn í forföll og í vetur vorum við í flestum árgöngum með langtíma
veikindi og í þessum pælingum og þessum breytingum að þá bara fellur það strax
um sjálft sig.
Af þessu má sjá að það er ekki til ein lausn. Þriggja kennara teymi er ákveðin leið sem hægt
er að fara til að fækka í hópum. Kennarar geta þá með betra móti unnið með fjölbreytta
hópa í bekkjaraðstæðum þar sem allir tilheyra og vinna að verkefnum sem þeim henta. Starf
sem þannig er skipulagt má ekki sitja á hakanum þegar kennarar í teymi eru fjarverandi
vegna veikinda eða annarra aðstæðna af því að þá er grundvöllurinn fyrir skipulaginu, og
þeim áherslum sem leggja á, brostinn.
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Öll eiga viðmælendurnir það sameiginlegt að vera með fjölbreyttan hóp starfsmanna í
stoðþjónustu. Auk sérkennara eru þroskaþjálfar oftast nefndir en einnig iðjuþjálfar,
félagsfræðingar og ísat-kennarar. Númi er afar ánægður með sinn þroskaþjálfa og nefndi
nokkrum sinnum að hann vildi helst klóna hann því hann væri svo frábær viðbót við
starfsmannahópinn og segir: „Við erum með dásemdar eintak af þroskaþjálfa sem sér í raun
um stuðningsfulltrúana, að skipuleggja hvar þeir eiga að vera og svo framvegis.“ Irma hefur
sömu reynslu og segir þroskaþjálfa hafa reynst vel við að leiðbeina stuðningsfulltrúunum.
Svo virðist sem stuðningsfulltrúar séu víðast hvar hluti af stoðþjónustunni því allir
viðmælendur nefna þann starfsmannahóp en reynslan af þeim er misjöfn. Sums staðar
gengur mjög vel eins og Nína kemur inn á:
Ég er með stuðningsfulltrúa í hverjum árgangi og þeir eru nú yfirleitt í almennri
aðstoð í bekknum. Þeir eiga oft svona gleraugu á ákveðna aðila, þú veist, og við
segjum þeim kannski að þeir séu inni vegna ákveðinna nemenda. En þeir sinna
samt hópnum, ég er svo lánsöm að ég er með svo sterkan stuðningsfulltrúahóp.
Þau eru bara eins og auka kennarahendur liggur við stundum.
Hjá öðrum gengur þetta ekki eins vel og flókið að halda utan um stuðningsfulltrúahópinn og
leiðbeina þeim um starfið. Irma setti upp reglulega samstarfsfundi með stuðningsfulltrúunum, og þá aðallega til að þeir gætu rætt saman um starfið og deilt ráðum. Erla ræddi um
að það tæki mjög mikinn tíma af starfinu að skipuleggja störf þeirra og að leysa forföll sem
væru „óvenju mikil.“ Tveir aðrir viðmælendur nefndu einnig að það væru yfirleitt mikil forföll
í þessum starfsmannahópi. Rúna sagðist alltaf hafa verið að leita að þeim því þeir hefðu haft
tilhneigingu til að vera annars staðar en þeir áttu að vera. Síðan virðist það gerast að
kennarar finni ekki tíma til að leiðbeina stuðningsfulltrúunum um verkin sem vantar stuðning
við í kennslustofunum. Þannig segir Rúna: „Kennarar voru ekki til í að segja þeim til … og voru
bara alveg hissa á að þeir ættu að gera það.“ En þó það séu neikvæðar hliðar á þessum hluta
starfsins höfðu flestallir jákvæða sögu að segja af þeim stuðningsfulltrúum sem starfa í
skólunum því starfið sem þeir sinna er oft mjög erfitt. Þannig segir Númi:
Það er ekki sami stuðningsfulltrúinn alltaf með barninu því þetta geta verið börn
með mjög erfiða hegðun, þannig að þeir skiptast á, annars bara missum við
stuðningsfulltrúana. Það er rosalega mikill streituvaldur að vera með barn í
fanginu allan daginn sem maður veit aldrei hvað gerir.
Á hinn bóginn er oft ungt og reynslulítið fólk sem sinnir þessum störfum. Sumir nefndu að
það væri mikill kostur og að leitast væri við að fá ungt fólk inn sem væru góðar fyrirmyndir
en Rúna hafði eftirfarandi að segja:
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Mér finnst ofsalega skrýtið að setja tvítugan einstakling með erfiðustu
nemendunum. Við erum með börn sem eru með einhverja áhættuhegðun eða
einhverja ofbeldishegðun eða miklar greiningar og námsvanda og að setja krakka
sem eru nýútskrifaðir úr menntaskóla með þeim finnst mér ekki passa.
Þessi starfsmannahópur er mjög blandaður, sumir hafa farið í gegnum menntun til starfsins á
meðan aðrir taka að sér þessi störf í skamman tíma. Af orðum viðmælenda að dæma er mikil
þörf á að hugsa vel um þennan starfsmannahóp og gæta þess að álagið á hann verði ekki of
mikið. Þeir kennarar sem fá stuðningsfulltrúa inn í hópana sína þurfa að leiðbeina þeim út frá
þeim verkefnum sem verið er að vinna og mikilvægt að þessir aðilar nái að vera í góðu
samstarfi. Oft er um að ræða ungt fólk sem ekki er hægt að ætlast til að geti stokkið
fullskapað inn í vinnu með nemendum sem þurfa stuðning í skólanum. Svo er hægt að styðja
betur við stuðningsfulltrúana eins og Irma hefur gert með því að funda með þeim til að þeir
geti deilt hver með öðrum hvað hefur gengið vel og þar skapast svigrúm til fræðslu og
leiðbeininga um vinnulag.
Tveir viðmælendur ræddu að auki um mikilvægi þess að huga vel að því hvar úrræði
stoðþjónustunnar væru staðsett í skólanum. Þannig segir Irma:
Manns eigin upplifun litar hvað mann langar að gera þegar maður hefur eitthvað
um það að segja. Ég var í sérkennslu á gangi alveg útúr og það átti enginn leið
þangað nokkurn tíma. Þannig verður þetta svona hliðarkerfi í stað þess að vera
þar sem starfið allt fer fram.
Geir lýsir svipaðri upplifun:
Það var líka rosalega mikil bylting þegar við fluttum námsverið frá því að vera í
einhverri sérkennslukompu niðri á gangi og tókum heila kennslustofu í rýminu
miðsvæðis þannig að það væri bara hluti af starfinu. Það er gríðarlega mikilvægt
þegar við erum með nemendur sem eru með svona þungar greiningar eins og
einhverfu og svona að þau hafi eitthvað svona athvarf ef það er ekki
stuðningsfulltrúi sem fylgir þeim að þau hafi einhvern stað til að vera og það sé
ekki út úr.
Svo er enn önnur hlið sem tengist skipulagi og hvernig bregðast má við ólíkum þörfum og
það eru þrengsli og skortur á stofum eins og Rúna lýsir:
Við erum ekki með neinar aukastofur þannig að það að taka hópa úr tveimur
fram þú veist það þýðir bara að fara fram á gang … við erum með svona mjóa
ganga sem hafa ekki verið notaðir sem kennslurými og það eru engir aðrir staðir.
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Með því að staðsetja úrræði stoðþjónustunnar miðsvæðis þar sem aðgengi er gott er líklegra
að nemendur sem það þurfa vilji nýta sér þau og minni líkur á að þeim finnist óþægilegt að
þurfa að fara þangað þegar þarf.
Skipulagið í skólunum er með ýmsum hætti en sem fyrr er fókusinn á nemendur og
stjórnendur eru óhræddir við að endurskoða og skipuleggja upp á nýtt ef þörf er á. Þær Vala
og Irma eru með svipaðar hugmyndir hvað þetta varðar:
Þannig að við erum svona alltaf að endurskipuleggja. Um leið og er einhver
breyting í mannahaldi þá setjumst við yfir og ræðum hvernig er best að gera
þetta miðað við þann mannskap sem við erum með og við höfum reynt að vera
sveigjanleg og erum ekki föst í neinu boxi (Vala).
En maður á ekki vera hræddur við að láta á það reyna og prófa eitthvað skipulag
og ef það gengur ekki upp þá bara gengur það ekki (Irma).
Nína er á sama máli og hvetur fólkið sitt til að prófa sig áfram: „Ég segi alveg hiklaust við fólk
að við þurfum alltaf að vera að læra, við getum alltaf bætt okkur og eigum að þora að prófa.
Það er ekkert víst að það gangi og annars þá bara finnum við aðra leið.“
Hér hefur verið fjallað um skipulag skólanna eins og viðmælendur lýstu því. Fram kom að
hugmyndir um námsver eru ólíkar milli skóla. Stundum er um að ræða sérhæfð
kennsluúrræði og annars staðar er námsver annað heiti yfir það sem hér í eina tíð var kallað
sérkennslustofa. Námsver má þó skilja þannig að þar sé námsrými þar sem hægt er að vinna
með námsþætti sem ekki hentar að vinna með inni á kennslurýmunum.
Fyrir utan vinnu í námsverum var skipulag stoðþjónustunnar oft með þeim hætti að unnið
var í lotum að afmörkuðum þáttum um nokkurra vikna skeið og svo kom nýr hópur og unnið
var með aðra þætti sem þörfnuðust þjálfunar. Dæmi voru einnig um að nemendur ættu föst
sæti samkvæmt skipulagi í námsveri þar sem þeir fengu kennslu í ákveðnum námsgreinum.
Algengast var að stjórnendur töluðu um mikilvægi sveigjanleika til að bregðast við ólíkum
þörfum og koma í veg fyrir að nemendur festust í sérúrræðum. Víða eru þriggja kennara
teymi að ryðja sér til rúms þar sem fleiri kennarar koma að námshópum til að betur sé hægt
að mæta ólíkum þörfum í minni hópum en sá galli hefur verið á því kerfi að forföll eru ekki
alltaf mönnuð. Einnig kom fram að þegar öll stuðningsúrræðin eru með þessu móti að þá
náist ekki að sinna kennslu og þjálfun sem þarf að fara fram í mjög litlum hópum eða með
einstaka nemendum.
Jafnframt var rætt um mikilvægi annarra starfsmannahópa og voru nokkrar fagstéttir
nefndar til sögunnar. Mest var þó rætt um stuðningsfulltrúahópinn og ljóst að þörf er á að
halda vel utan um þann hóp, styðja hann og leiðbeina því þetta er sá hópur sem sinnir mjög
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flóknum verkefnum þegar þeir fylgja námshópum og nemendum sem þurfa aðstoð í
skólanum. Mest um vert er þó að horfa á heildarmyndina og hafa starfið sveigjanlegt eftir því
hvaða aðstæður er í skólanum á hverjum tíma. Viðmælendur lögðu áherslu á að það hefði
ekkert upp á sig að halda fast í skipulag sem virkar ekki heldur eigi þeir að vera óhræddir við
að breyta og prófa nýjar leiðir.

5.4 Samstarf
Mikið var rætt um samstarf í viðtölunum og kannski má með sanni segja að störf stjórnenda
snúist um að vera í samstarfi. Það teygir sig í allar áttir, það getur falist í samstarfi innan
stjórnendateymis, samstarfi við kennara, samstarfi við aðila utan skólans og að síðustu hafa
stjórnendur nokkra hugmynd um hvernig samstarfi kennara í skólanum er háttað og ætti að
vera háttað. Hér eru því undirkaflarnir fjórir þar sem hver þessara þátta er skoðaður nánar.
5.4.1 Samstarf í stjórnendateymi
Þar sem skólarnir eru misjafnlega fjölmennir er fjöldi stjórnenda breytilegur. Allir skólarnir
hafa á að skipa einum skólastjóra og a.m.k. einum aðstoðarskólastjóra og svo eru deildarstjórar misjafnlega margir og ólíkt hversu mikið samstarf er innan stjórnendateyma skólanna.
Sumir eru hluti af því á meðan aðrir telja sig ekki tilheyra stjórnendateymi þó þeir gegni
stöðu stjórnanda í skólanum. Númi segir að stjórnendur ræði saman þegar hentar: „Það eru
ekki fastir fundir eða svoleiðis en við hittumst alltaf vikulega á nemendaverndarráðsfundum
og ef eitthvað þarf að ræða ber ég það upp þar.“ Sama fyrirkomulag er hjá Erlu en aðrir eru í
meira samstarfi með föstum fundatíma auk samstarfs þess utan þegar þarf.
Rúna er hluti af stjórnendateyminu og hefur áhrif þar, en hún upplifir samt valdaleysi
millistjórnandans því hún heldur ekki með formlegum hætti um stjórnartaumana:
Það er skólastjórinn númer eitt, tvö og þrjú en auðvitað sit ég í stjórnendateymi
og ég hef sterka rödd og það er hlustað á mig en ég get ekki teiknað þetta upp
eins og ég vil. Ég ræð ekki inn fólk og ég er ekki sú sem að veiti skólanum
kennslufræðilega forystu … en við vinnum mjög vel saman og það er fullkomið
traust á milli okkar.
Sem deildarstjóri hefur hún það hlutverk að halda utan um stoðþjónustuna og sinna þeim
verkum sem tengjast henni. En þó hún sé hluti af stjórnendateymi skólans upplifir hún ekki
að hún geti tekið þátt í ákvörðunum, stefnumörkun og mannaráðningum. Samstarfið er gott
svo langt sem það nær en hún hefur ekki þau áhrif á skipulagið sem hún myndi vilja.
Irmu finnst samstarfið á stundum vera of mikið og taka of mikinn tíma frá þeim verkum
sem þarf að vinna þó hún sé ánægð með samstarfsfólkið og segir:
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Það er eiginlega frekar þannig að við þyrftum að skipta verkum skýrt á milli okkar
og kannski fer fullmikill tími í samstarfið en það er kannski líka bara angi af því að
við erum að slípast saman sem hópur því aðstæður hafa verið að breytast …
Þetta er ótrúlega gott samstarf og við röltum inn á næstu skrifstofu og fáum
aðeins að hugsa upphátt því stundum finnur maður ekki lausnina sjálfur og bara
sjaldnast … en það segir manni bara af hverju teymi eru til.
Það er mikilvægt að samstarfið milli stjórnenda sé gott og að þeir nái takti saman. Þar með
aukast líkur á að þeir nái starfsmannahópnum með sér svo allir stefni í sömu átt.
Deildarstjórinn Geir ræðir hér um hugmyndir síns skólastjóra um samstarfið milli stjórnenda
og þau skilaboð sem hann sendir til stjórnendateymisins um þekkingu á þeim málum sem eru
í gangi í skólanum.
Við erum fimm og skörum eiginlega öll hvort annað. Ég geri oft eitthvað sem er
ekkert endilega tengt stoðþjónustunni og við skörum öll sem er ofsalega gott því
það er ekki gott að skipta þessu alveg niður. Skólastjórinn segir stundum að ef
einhver okkar flytur hinum megin á hnöttinn að þá fer ekki öll vitneskjan með. Þá
eru allir stjórnendur inni í málum ... Það er bara best fyrir alla. Við erum öll
einhvern veginn fær um að fara inn í öll mál.
Þarna leggur skólastjórinn hans Geirs mjög ákveðnar línur varðandi samstarf og þá þekkingu
sem hann vill að stjórnendateymið hafi. Þessar hugmyndir eru vel þekktar í stjórnendafræðunum og hafa verið kallaðar sjálfbær stjórnun (e. sustainable leadership) en þær ganga út á
að þó formleg verkefni stjórnenda séu ólík þá sé mikilvægt að þeir viti hvað næsti stjórnandi
er að gera þannig að sú kunnátta sem fyrir hendi er í skólanum verði áfram til staðar þó einn
stjórnandi skipti um starfsvettvang.
Í þessum hluta hefur verið fjallað um ólíka sýn á samstarf en í þeim skólum þar sem
stjórnendur leggja áherslu á samstarf sín á milli leggja þeir líka áherslu á samstarf stjórnenda
við kennarana eins og fram kemur í næsta hluta.
5.4.2 Samstarf stjórnenda við kennara
Formlegt samstarf stjórnenda við kennara fer oftast fram á fundum, ýmist fyrir allan
kennarahópinn eða á þeim stigum sem þeir kenna. Nína nýtir stigsfundi til samstarfs: „Þar
erum við svolítið að taka púlsinn og förum bara hringinn og spyrjum, hvernig gengur að vinna
verkin og viljum vita hvað við þurfum að gera til að þau komist þangað sem við viljum
komast.“ Hún er líka mjög meðvituð um hlutverk sitt við að leiðbeina og styðja við starf
kennara og segir:
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Ég legg marga fundi upp þannig að ég kem með eitthvað innlegg og svo vil ég að
þau vinni. Öll þessi þróunarverkefni sem við erum að vinna að eru sprottin frá
þeirra vinnu, bara í hópavinnu af því að ég vil að þau komi með eitthvað inn í
vinnuna. Ég bý ekkert ein til eitthvað, því við erum kannski að fara í einhverja
vinnu og svo bara eiga allir að horfa á mig. Það verður ekkert úr því!
Vala segir stjórnendateymið vera í miklu samstarfi við kennarana og bætir við: „…og ég held
við höfum ágætis innsýn inn í starfið og reynum að hafa mjög hreinskiptið andrúmsloft og
samtal.“ Irma ræðir samstarf við kennarana út frá eigin reynslu í kennslu:
Ég hafði ekki mikinn áhuga á því að það væri einhver sem væri ekki að vinna í
kennslunni, sem væri að segja mér hvernig ég ætti að gera hlutina. Þannig að ég
byrja á því að fara í samtal við fólk um hvar það er statt … Ég þarf allavega að
byrja á því að taka samtal um hvernig það myndi vilja vinna, þú veist fólk er
komið með ákveðið afmarkað verkefni og þekkir börnin … þannig að þeir sem að
geta og treysta sér í að fara í skipulagið sjálf fá bara ofboðslega frjálsar hendur
þegar við erum búin að ræða saman um hvað þarf að gera.
Fátt fleira kom fram varðandi beint samstarf við kennara en kemur enn frekar fram í
umfjöllun um stuðning og ráðgjöf síðar í kaflanum.
5.4.3 Samstarf starfsfólks
Samstarf starfsfólks í stoðþjónustu kom líka fram í viðtölunum. Sums staðar er það mikið og í
mjög ákveðnum farvegi en í öðrum skólum lítið sem ekkert. Sem fyrr er þetta breytilegt eftir
aðstæðum og stærð skóla hefur líka einhver áhrif þarna. Nína sem er skólastjóri í sínum skóla
hefur verið að þróa teymiskennslu með sínum starfsmönnum og inn í hvert teymi raðar hún
fulltrúum úr stoðþjónustunni:
Ég reyni að setja saman í teymi þroskaþjálfa, sérkennara og ísat-kennara sem
tengjast teymum á hverju stigi. Þau vinna saman og eru með þessi rými og finna
út úr þessu saman … mér finnst þetta vera svolítið að blómstra og að virka. Þau
eru bara með sitthvora sýnina af því að eitt barn getur verið með sko íslensku
sem annað mál, eitt verið með fötlun og stærðfræðiörðugleika og, þú veist, þetta
getur verið allt mögulegt … deildarstjóri stoðþjónustu heldur svo utan um alla
stoðþjónustuaðilana sem er náttúrulega stór hópur og hún heldur líka fundi með
þeim þar sem farið er yfir málin almennt.
Vala er i sömu sporum sem skólastjóri og í hennar skóla er mikil áhersla á teymisvinnu: „Hér
starfa allir í teymum, starfsmennirnir og kennarar … fólkið hér almennt getur ekki hugsað sér
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annað en að vera í teymi og vinna saman.“ Hún heldur áfram og lýsir sinni skoðun á
mikilvægi samstarfs:
Ég myndi ekki vilja hafa samstarfið öðruvísi. Mér finnst teymin styðja ofboðslega
vel við fagþróun og eins og hjá okkur, það er fundur einu sinni í viku hjá
unglingastiginu þar sem það teymi er að ræða skipulagið og þá eru það
stuðningsfulltrúarnir og stoðþjónustan sem kemur að unglingastiginu. Svo er það
yngsta stigið og miðstigið, þannig að það eru vikulega svona stigsfundir sem eru
um skipulagsmál og jafnvel einhver nemendamál.
Irma fann sig knúna til að koma á virku samstarfi milli þeirra aðila sem sinna
stoðþjónustunni:
Við settum þetta í gang því mér fannst vera svo mikill losaragangur á þessu …
Þetta eru svona stoðþjónustufundir á ca. 6 vikna fresti. Þar eru allir sem eru í
einhvers konar sérkennslu eða í þessu stuðningskerfi hvort það eru nýbúakennari
eða þroskaþjálfi eða hvað sem er … Þetta er svona til að slípa saman þetta kerfi.
Við vildum fá meiri samvinnu og þá hugsun að við erum stoðþjónustan og við
ætlum að gera þetta svona þannig að það sé einhver heil lína fyrir þessi börn í
gegnum sitt nám. Í rauninni var bara markmiðið með þessum fundum að við
værum að ganga í takt og skila upplýsingum betur á milli okkar því þær voru að
detta eða þetta var ekki nógu markvisst … en ég bara finn það í
starfsþróunarsamtölum að fólk er mjög ánægt með þetta samstarf.
Þarna bjó hún til samstarfsvettvang fyrir þá sem starfa innan stoðþjónustunnar og nær betur
að halda utan um hópinn þannig að meiri líkur eru á að mikilvægar upplýsingar skili sér. Aðrir
tala um samstarf kennara í árgöngum eins og hefðbundið er, en ekki kemur fram hvort
starfsmenn stoðþjónustunnar koma reglulega inn í það samstarf.
5.4.4 Samstarf utan stofnunar
Í þessum hluta kemur fram að samstarf við aðrar stofnanir sem tengjast stoðþjónustunni er
oftast á hendi deildarstjóranna. Þeir nefna þar þjónustumiðstöðvar, barnavernd, Bugl og
aðra greiningaraðila svo dæmi sé tekið. Flestir tala viðmælendur um að samstarf sem snýr að
öðrum stofnunum taki ótrúlega mikinn hluta af starfinu, við bætist svo alls kyns teymisfundir
og skilafundir vegna greininga sem þeir sitja líka. Irma ræðir um að hún þurfi að setja sig í
ólíkar stellingar eftir því hvers eðlis fundirnir eru:
Ég hugsa stundum að ég sé að verða kerfisfræðingur ... því ég þarf að vita hvernig
þessir aðilar hugsa og vera tilbúin með réttar spurningar fyrir rétta aðila vegna
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þess að það er ekki sama spurningin fyrir ólíka hlekki í kerfinu … stundum þarf að
setja sig í stellingar og vera grimmari ef þarf að fá eitthvað fram. Mér finnst
ótrúlega mikill partur af þessu að þurfa að lesa í kerfið og þá sem vinna í kerfinu.
Það er alveg ótrúlega skrýtið miðað við að þetta á bara að vera ferli þar sem allir
vinna saman.
Skólastjórarnir tala báðir um mikið samstarf milli stjórnenda í sínum hverfum, að þeir
fundi reglulega og þar sé að finna bakstuðning fyrir þá og einnig samstarfsaðila. Jafnframt
nefndu þeir að í gegnum tíðina hafi þeir komið sér upp vinum í hópi skólastjóra og það sé
mjög auðvelt að taka bara upp símann og spyrja hvernig þeir geri hlutina. Deildarstjórarnir
töluðu almennt ekki um samstarf utan stofnunar á þennan hátt en Irma sagðist oft taka upp
símann og heyra í fyrra samstarfsfólki ef þyrfti. Flestir deildarstjórarnir vísuðu í að þeir hefðu
sitt bakland í stjórnendum skólans og einn nefndi að á vegum þjónustumiðstöðvar væru
stundum fagfundir fyrir deildarstjóra en fannst svona frekar lítið til þeirra koma og ekki mjög
markvisst eða gefandi samstarf fyrir hann í það minnsta. Erla talaði um að hún leitaði til hóps
sérkennara sem hún kynntist fyrir nokkrum árum: „Það er svolítið svona minn faghópur sem
ég sæki í. Við erum ekkert allar að vinna í því sama en höfum allar mikinn áhuga á þessu
málefni og þetta er hópurinn sem er svona minn bakhópur.“ Agla talar um mikilvægi
samstarfs og í hennar hverfi er einnig samstarf sem nær til skólastjóra og aðstoðarskólastjóra
en hún hefur líka reynslu af því að vera eini sérkennarinn í skóla og segir:
Það er einmitt mjög mikilvægt að hafa einhvern til að ræða við … stundum er
maður svo einn í þessu starfi og þess vegna er svo mikilvægt að geta leitað til
einhverra til að spegla sig í.
Það samstarf sem deildarstjórar eru í utan skólans snúast um samskipti við aðrar stofnanir og
varða nemendamál. Skólastjórar sækja sitt samstarf til annarra skólastjóra til að ræða um
skipulag í hverfum eða faglega þætti og fá hugmyndir um hvernig mál eru leyst í öðrum
skólum. Þessi þáttur starfsins er því með afar ólíkum hætti eftir því hvaða stjórnunarstöðu
fólk gegnir.
Þetta þema snýst um samstarf sem teygir sig í ólíkar áttir. Starf í skólum snýst um
samstarf og mest ræða viðmælendur um það samstarf sem þeir eru í við aðra stjórnendur
innan skólans en einnig eiga þeir í miklu samstarfi við kennara. Það er líka töluverð áhersla á
virkt samstarf milli kennara og annars starfsfólks í skólunum við skipulag daglegs starfs en
svo þarf að eiga samskipti við aðila utan skólans og hjá deildarstjórum stoðþjónustu virðast
samskipti við aðrar stofnanir vera mjög fyrirferðamikill hluti starfsins. Rétt var dreypt á hvort
viðmælendur hefðu eitthvað að leita ef þörf væri á ráðum eða stuðningi og virðist vera mjög
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virkt samstarf innan hverfa milli skólastjóra og aðstoðarskólastjóra og þangað geta þeir leitað
til að bera saman bækur eða fá hugmyndir. Rætt var um mikilvægi þess að geta leitað til
einhvers og nefnt var að ekki væri alltaf auðvelt að finna einhvern innan skólans til að leita
til. Lítið samstarf virðist vera milli deildarstjóra í stoðþjónustu en í einhverjum hverfum er
búið að koma á samstarfsvettvangi þeirra sem starfa innan stoðþjónustunnar. Algengast var
þó að viðmælendur leiti til vina og „kollega“ í öðrum skólum sem þeir hafa kynnst á
starfsferlinum.

5.5 Stuðningur og ráðgjöf
Þetta þema kom fram við greiningarvinnuna. Í viðtölum var ekki spurt um hvort stjórnendur
væru að veita kennurum sérstaklega stuðning og ráð heldur kom það fram hjá öllum
viðmælendum að þetta væri að einhverju leyti hluti af störfum þeirra. Það kom fram í máli
þeirra að það gæfist ekki alltaf mikill tími til að sinna þessum hluta starfsins en flestir voru
sammála um mikilvægi stuðnings til þess að starfið skilaði því sem þyrfti.
Viðmælendur vinna allir eftir ákveðnu ferli varðandi skipulag stoðþjónustunnar. Algengt
er að kennarar skili inn óskum að vori og samantekt á sérþörfum í sínum nemendahópi. Ekki
er alltaf hægt að verða við þeim óskum að hausti en reynt að vinna það í samvinnu við
kennarana. Allir nefndu þeir að skipulagið væri í stöðugri endurskoðun allt skólaárið og að ef
þörf væri á að breyta þá væri það gert. Nína lýsir því ágætlega hvernig unnið er í skólunum:
„Við tökum þetta tölfræðilega saman og skoðum hópinn þá í heild. Þetta er bekkurinn og
þetta þarf. Þess vegna eru t.d. tveir stuðningsfulltrúar í einum árgangi … það er bara út af
svona greiningarvinnu hér hjá okkur.“ Endurmatið er svo unnið eftir þörfum, til dæmis ef
breyting verður á nemendahópi eða aðstæður breytast. Sums staðar eru þessi mál í mjög
föstum skorðum og markvisst verið að skoða þarfir og stuðningsúrræði. Þar sem Geir starfar
er lausnateymi sem kennarar hafa aðgang að. Það fundar vikulega um mál nemenda sem
kennarar vísa þangað. Þar fer ákveðið ferli í gang og stundum felast lausnirnar í að fá ráðgjöf
utanaðkomandi aðila inn í kennslustundir til að skoða það sem við er að etja. Hann segir:
Við erum öll svona svolitlir kóngar og drottningar inni í okkar stofum og okkur
finnst oft erfitt að fá ráð. Það er ekki, eins og ég hef oft útskýrt, að það er ekki til
að gera lítið úr mati kennaranna, við treystum þeim alveg og trúum því sem þeir
segja, þeir eru yfirleitt með margra ára reynslu og allt það, en stundum þurfum
við bara annað sjónarhorn á málið.
Fleiri nefndu ekki að það kæmu ráðgjafar annars staðar frá. Flestir leitast við að finna lausnir
innan skólanna í þeim starfsmannahópi sem er til staðar. Nína réði kennara í hlutastarf til að
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sjá m.a. um þennan þátt starfsins og er þá ekki sérstaklega með stoðþjónustuna í huga
heldur að styðja við innleiðingu á ákveðnum vinnubrögðum í skólanum:
Hún fer jafnvel inn í kennslustund og byrjar fyrstu kennslustundirnar og leiðir fólk
inn í vinnuna. Þetta finnst mér hafa gefist alveg svakalega vel í vetur, að fá þetta
aukalega. Þetta kostar pínulítið en samt skilar þetta sér held ég margfalt. Það þarf
að styrkja kennarana líka bara á gólfinu, í kennslustofunum og gefa þeim bjargir.
Þetta gefst vel, hún kemur með þetta á silfurbakka sko, alls konar verkefni og
lausnir og fólk er mjög ánægt með þetta.
Nokkrir viðmælendur tala um að það gefist vel að leiðbeina kennurum og hjálpa þeim af stað
við t.d. aðlögun námsefnis en svo taki þeir við og klári verkið. Erla hefur reynt ýmislegt með
sínum kennurum og segir:
Mín reynsla er sú að þegar ég fer og hjálpa kennaranum bara til að koma honum
af stað virkar það mjög vel. Ég kem með eitthvað og svo bæta þeir á. En þeim
finnst þetta svolítið óyfirstíganlegt og ég skil það vel ef maður setur sig í spor
þeirra. Þetta hjálpar og gerir heilmikið að aðstoða svona. Ég kem með hugmyndir
og þeir taka svo við.
Í öllum viðtölum kom fram að stjórnendum er umhugað um að styðja við kennarana sína svo
þeir geti betur tekist á við hlutverk sitt, en ná því oft ekki. Þeir finna fyrir þörfinni á stuðningi
og ráðgjöf og vilja gera betur þar. Agla myndi vilja sjá fleiri millistjórnendur en hún starfar í
frekar fámennum skóla og þá fæst takmarkað fjármagn til að bæta við í stjórnun:
Ef hér væru fleiri deildarstjórar þá gætum við tekið af þessum kúf og þá erum við
að tala um bara bæði varðandi námslegar þarfir, við erum að tala um agamál og
já að fylgja eftir málum. Líka vera þessi stuðningur við kennarana, af því að þeir
virkilega vilja stuðning en stundum vilja þeir bara fá svona eins og maður segir
aðeins að spegla sig og bara ræða hlutina. Önnum kafnir stjórnendur geta ekki
alltaf tekið umræðuna en við gerum það, við tökum alltaf þessa umræðu ef við
getum.
Svo komu líka fram dæmi um að fólk hafi fengið ráð en ekki þegið þau eins og Geir lýsir:
Við höfum alveg rekið okkur á það að fólki finnst erfitt að fá utanaðkomandi og
það er eitthvað sem við erum að læra. Við höfum alveg lent í því að senda
hegðunarráðgjafa inn, eða þú veist óska eftir hegðunarráðgjöf vegna nemenda
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þar sem að kennari hefur bara algjörlega hafnað tillögunum og sagt bara nei ég
geri þetta ekki svona.
Síðan er líka dæmi um að fólk vilji bara fá frið til að vinna að sínu með sínum bekk og vilji ekki
aðstoð sérkennara: „Við erum með fólk sem ýtir sérkennaranum frá sér vegna þess að það er
óþægilegt að vera í samstarfi og yfir í það að sérkennarinn eigi að gera allt“ (Irma). Þannig að
það er allur skalinn sem verið er að fást við.
Vala ræðir sérstaklega um nemendur af erlendum uppruna og að þar sé vilji til að gera
betur, og er bæði með nemendur og kennara í huga:
Það þarf samt alltaf að passa upp á þessa nemendur og grunninn þeirra og hvort
þau séu að fá nægilega mikið eins og í íslenskunni. Við þurfum að sinna þeim
meira en við erum að gera, því sum eru líka að fela sig. Við þurfum að setja meira
kastljós á þau og líka passa að kennarateymin fái meiri ráðgjöf, því það þarf að
hlúa vel að þessum börnum.
Nína lýsir mikilvægi þess að styðja við kennara í sínum störfum þegar hún segir: „Það er
alltaf þannig að það þýðir ekkert að hamra á kennaranum að hann eigi að ná árangri með alla
nemendur og svo hefur hann ekki bjargirnar til þess. Ég vil finna þessu farveg.“ Þessi orð
segja í hnotskurn það sem þetta þema gengur út á, það skortir ekki viljann til að veita
stuðning og ráðgjöf heldur getur verið flókið að finna bestu leiðirnar til þess.
Fram kom í kaflanum að unnin er þarfagreining að vori út frá því sem þá er vitað um
væntanlega nemendahópa og þannig er lagður grunnur að skipulaginu sem svo er endurskoðað yfir veturinn ef þörf krefur. Víða er ákveðinn farvegur fyrir kennara að leita eftir
stuðningi, eins og í lausnateymi og kennsluráðgjöf. Eins hafa verið fengnir inn svokallaðir
brúarsmiðir til að hjálpa til við aðlögun og skipulag. Oft bera viðmælendur því við að þá skorti
tíma til að sinna þessu sjálfir en langi til að geta gert betur.

5.6 Skólamenning
Þegar kemur að því að skoða skólamenningu er ekki hægt að skilja hana frá starfinu. Hún er
innanum og samanvið í allri starfseminni því hún byggir á normum, gildum og væntingum og
er það sem heldur öllu saman. Hún felst í því hvernig við gerum hlutina á hverjum stað og
þeim hefðum og gildum sem byggt er á í stofnuninni. Hún getur því birst hvar sem er, í
viðhorfum en einnig í einstökum þáttum starfseminnar.
Nokkrir viðmælendur nefna menningu skólans þegar þeir ræða um hvernig unnið er
innan skólans eða hvernig umræðu er háttað. Í skólanum hjá Völu hefur skapast mjög sterk
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hefð fyrir samstarfi og teymiskennslu, ekki bara í starfsmannahópnum heldur nær það líka til
nemenda:
Við viljum flæði og teymisvinnu. Það er mikil teymisvinna og mikil áhersla á það
að hér starfa allir í teymum, starfsmennirnir og kennarar og sama varðandi
nemendur. Við leggjum mikla áherslu á að þeir kunni að vinna saman í hópastarfi
og líka að þeir geti tekið ábyrgð sem einstaklingar. Þetta er rauður þráður alveg í
gegnum allan skólann og við erum með allskonar verkefni á leiðinni sem styðja
við þessa hugsun. Þannig að þetta er bara menning skólans.
Í skólanum hjá Nínu er einnig komin á sterk samstarfsmenning sem nær inn í allt starfið
þannig að stoðþjónustan er hluti af teymum og tekur þátt í samstarfi og undirbúningi:
Ég held okkur takist ágætlega að minnka álag með því að leggja áherslu á þetta
samstarf og teymin. Við þurftum að endurskoða skipulag í einum árgangi … og við
fundum bara leiðir til lausnar. Unnum með kennurunum að því að finna hvernig
væri hægt að gera og stoðþjónustuteymið kom að líka með aðstoð og kennslu og
það virkaði bara mjög vel.
Hér er lögð áhersla á samstarf þar sem horft er á heildina og starfsmenn stoðþjónustunnar
eru hluti af þeim teymum sem skipuleggja vinnu hópanna. Það er líka athyglisvert að Nína
segir teymisvinnuna draga úr álagi því það komi fleiri að skipulaginu og ekki einn kennari sem
beri alla ábyrgð.
Annars staðar er nokkur togstreita um starfshættina og það kemur vel fram í máli Rúnu
þar sem verið er að breyta yfir í teymisvinnu að þar mætist ólík hugsun og sú skólamenning
sem fyrir er hefur áhrif á breytingaferlið:
Við erum með hérna mjög vel menntaða faggreinakennara sem að eru í raun
sérfræðingar í sínu fagi … og ég finn að það er munur, því hér eru líka
gamalreyndir umsjónarkennarar og þeir hafa bara eitthvað annað viðhorf til
barnanna og tengingu við börnin og foreldrahópinn og hvert hlutverkið er. Það
eru kannski engin átök sko, en ég finn að það er munur á hvort grunnurinn er
fagið þitt eða umsjónarkennslan með öllu sem henni fylgir.
Hér segir Rúna að það sé munur á því hvernig faggreinakennarar og kennarar sem kenna á
yngri stigum mæta sínum nemendahópum og sér það sem hluta af þeirri menningu sem þarf
að breyta.
Irma finnur menningarmun á milli fyrri vinnustaðar og þess sem hún starfar á núna:
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Ég þarf að koma á samtalinu milli kennara og stuðningsfulltrúa. Mér finnst þetta
enn svo skrýtið … mér hefði aldrei dottið í hug að fara til yfirmanns fyrst til að
geta rætt við samstarfsfólk mitt. Ég er vön að fólk fari bara og ræði málin ef þarf
… Að ég sé í rauninni að biðja fólk að tala saman finnst mér svo skrýtið ... Ég held
þetta sé kannski bara svona hefð eða menning í húsinu sem mér finnst erfitt að
venjast.
Þarna á hún erfitt með að venjast því að þurfa að hafa milligöngu um að samstarfsfólk ræði
saman um daglegt starf og leiti lausna í sameiningu og hefur hug á að reyna að breyta því.
Sameiginlegt í öllum skólunum er viljinn til að endurskoða út frá þörfum nemenda og
aðlaga starfið samkvæmt því. Þannig lýsir Geir aðstæðum í sínum skóla þegar skólastarf var
takmarkað vorið 2020 vegna heimsfaraldurs og skólanir störfuðu með öðrum hætti:
Kannski erum við líka held ég flest þannig þenkjandi að það passar ekki fyrir alla
að sitja alltaf inni bekk. Ég held við gerum okkur svo mikla grein fyrir því að það
eru nemendur sem að það bara hentar ekki. Bara í þessu Covid ástandi núna í vor
að þá héldum við námsverunum okkar gangandi því við vissum að ákveðin börn
myndu ekki höndla að vera í 2-3 klukkutíma föst í kennslustofu með 20 öðrum og
einum kennara, þú veist, þau munu þurfa eitthvað annað og námsverin voru opin
fyrir þau.
Þarna var brugðist við breyttum aðstæðum í skólanum með nemendur og þeirra fjölbreytilegu þarfir í huga.
Um samstarf var rætt í öllum viðtölunum og varð það fyrirferðamesta þemað. Í öllum
skólunum eiga stjórnendur og aðrir starfsmenn í miklu samstarfi. Í einum skólanum var
áberandi hvernig teymis- og samstarfshugmyndir voru greiptar inn í hvern þátt starfsins og
augljóst að þar hefur nokkurra ára þróun skilað sér á mjög jákvæðan hátt. Það er Vala sem
lýsir því hvernig skólastarfið er eins og ein keðja þar sem hvert teymi tengist öðru sem
myndar umgjörð um allt skólastarfið:
Bragurinn hérna er að þegar ég er í samstarfi þá fæðist eitthvað í samtalinu …
Það má einmitt líta á starfið þannig að þetta séu allt teymi sem tengjast saman í
eina heild. Það er svo mikilvægt að allir ræði saman um starfið og við séum ekki
eitthvað eyland, sérkennarinn og umsjónarkennarinn og svo er kannski einhver
faggreinakennari. Það verða allir einhvern veginn að geta átt samræður um
nemandann.
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Þó menning skólanna sé ólík og farnar séu mismunandi leiðir að markmiðunum þá eru
það nemendur sem mestu skipta í starfinu. Skólamenning er með ákveðnum hætti á hverjum
stað og ekki hægt að búast við að hún sé eins neins staðar. Það má þó sjá sameiginlega fleti í
skólamenningu milli skólanna. Má þar nefna samstarfsmenningu sem er áberandi og einnig
var áhugavert að einn skólastjórinn skyldi nefna það sérstaklega að með því að vinna saman í
teymum væri hægt að draga úr álagi. Það kom einnig fram í viðtölunum að það er ekki
auðvelt að breyta skólamenningu. Upp kemur togstreita og jafnvel mótþrói í starfsmannahópnum þegar breyta á starfsháttum sem hafa bein áhrif á skólamenninguna. Í skóla fyrir alla
er farsælast að starfsmenn sameinist um viðfangsefnin og þegar fjölbreytt þekking starfsmanna er lögð saman með samstarfi eða teymisvinnu er auðveldara að leggja grunn að
skipulagi sem virkar fyrir fjölbreyttan nemendahóp.

5.7 Það sem má gera betur
Í máli allra viðmælenda komu fram þættir sem þeir myndu vilja sjá öðruvísi eða þeim fannst
þurfa að breyta til að bæta skólastarfið. Fyrst og fremst verður hugað að þeim þáttum sem
tengjast því viðfangsefni sem hér er til umfjöllunar.
Fyrst eru það þættir sem tengjast skólastefnunni eins og hún er sett fram í lögunum og
faglegu starfi sem viðmælendur sjá ástæðu til að skoða frekar með sínu starfsfólki. Rúna
segir:
Mér finnst ekki vera sameiginlegur skilningur á þessum hugtökum um skóla fyrir
alla og hvað það þýðir í kennslu. Það er eitthvað sem við gætum gert betur sem
stjórnendur. Annað sem mér finnst vanta hér er svona þessi ígrundun þar sem
við erum að skoða starfið okkar og hvernig við getum bætt það og hvernig við
getum nýtt hvert annað. Hugsaðu þér að vera með þrjá reynda íslenskukennara,
hvað er mikill fagauður í því teymi!
Irma hefur velt fyrir sér hvernig hún getur komið á markvissu samtali milli starfsmanna í
stoðþjónustunni og annarra kennara því hún vill að unnið sé faglega og markvisst í skólanum:
Það er ofboðslega einstaklingsbundið hversu duglegir sérkennarar og umsjónarkennarar eru að eiga samtalið. Það vantar þessa markvissu umræðu, þó það væri
ekki nema bara tvisvar á ári að það væri bara tékk hvar stöndum við gagnvart
þessum börnum sem þurfa stuðning. Ég er búin að reyna að koma þessu í
einhvern farveg en fæ oft svörin að það sé nú ekkert mál við ræðum þetta bara
þegar við hittumst. En ég segi fyrir mig að mér finnst ekki vettvangurinn fyrir
faglega umræðu um hagsmuni barna að taka fimm mínútna samtöl hér og þar
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eða á leiðinni á kaffistofuna. Þú veist, bara, hvert ætlum við með þetta barn?
Vegna þess að ef við vitum það ekki, þá förum við ekki þangað.
Vala er með áætlun um að halda betur utan um nemendur af erlendum uppruna:
En við erum að skoða núna að setja ákveðinn kennara í þetta verkefni. Að hann
gæti horft svolítið á og skoðað og rýnt í, fylgt betur eftir þannig að það væri
einhver sem ætti þessi börn heildrænt fyrir skólann sko og myndi gefa þessu
tíma. Því það er alltaf eins og þú þekkir örugglega með deildarstjóra sérkennslu
og sérkennarana, það er mikið að gera og þá þarf einhver svolítið að kannski eiga
þetta svona aðeins, og horfa sérstaklega á þetta. Okkur finnst við þurfa að gera
betur þar.
Hún kemur hér inn á tímaskort sem fleiri virðast finna fyrir. Þannig segir Erla:„Manni finnst
tíminn aldrei duga og ég er alltaf svolítið á hlaupum.“ Irma er sammála því og finnst
óþægilegt að geta ekki fylgt málum nægilega eftir:
Mér finnst rosalega stór hluti af starfinu að setja eitthvað í gang sem ég veit svo
að ég get ekki fylgt eftir þannig að við göngum út af teymisfundum með
aðgerðaráætlun en þú veist að tékka það af! Ég verð bara að treysta fólki og
stundum gerir fólk það sem á að gera og en ég get ekki andað ofan í hálsmálið þó
mig langaði til. Það er ótrúlega vond tilfinning.
Síðan er þessi klassíska umræða um fjármagn. Það er ekki nýtt að þörf væri á meira fé inn
í skólana og sérstaklega inn í þennan málaflokk. Þannig segir Agla: „Þetta snýst alltaf svolítið
um fjármagn. Ég meina ef við gætum fengið að ráða fleira fólk þá væri þetta ekki þungt í
vöfum.“ Hún heldur svo áfram og segir:
Við erum sem dæmi að fela þroskaþjálfanum verkefni sem hún ætti ekkert að
vera að sinna af því að hún er ekki kennari, en hún er bara flott og gerir það sem
þarf. En þetta er svolítið bland í poka. Grunnurinn er að stoðþjónustan er í
rauninni ekki nógu öflug eða mannmörg en svo vitum við að þegar að fræðin og
veruleikinn mætast þá verður ekki þessi ljúfa samfella og þá verða oft þessir
árekstrar í framkvæmdinni.
Fleiri taka í sama streng og finnst vanta fjármagn til að ráða fleira fólk í stoðþjónustuna til að
fara inn í teymin og taka þátt í skipulagi og kennslu. Rúnu langar til að geta farið inn í teymin
til að hlusta á hvað kennarar hafa að segja og inna þá eftir með hvaða hætti hún geti stutt þá
betur og segir: „Ég er bara svo mikið með stóru myndina í staðinn fyrir að fá frá þeim hvaða
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börn þetta eru og kannski eru þetta ekkert svona mikið af börnum þú veist þannig að ég get
gert betur þar.“ Enn öðrum finnst vanta tíma til að sinna ráðgjöf og stuðningi eins og Irma
lýsir:
Í starfinu núna ætti ég að vera sá aðili sem veiti ráðgjöf og stuðning en tíminn
sem er til umráða í raunverulega uppbyggingu á innra starfi, hann er ekki til …
Næsta ár skal verða betra. Auðvitað er draumurinn að geta farið í einhverja
ráðgjöf og stutt við fólk. Þess vegna langaði mig að fara í þetta starf, til þess að
geta styrkt þá sem að eru að sinna verkinu. En það bara er ofboðslega langt
þangað þaðan sem ég stend akkúrat núna.
Fleiri ræða á þessum nótum og segja að það séu alltof fáir starfmenn í stoðþjónustunni. Að í
skóla fyrir alla þurfi miklu fleira fólk til að styðja við og taka þátt í starfinu.
Viðmælendur nefna nokkra þætti í viðtölunum sem þeir vilja bæta í starfinu. Þeir nefna
aukið samstarf milli stoðþjónustunnar og annarra kennara. Svo nefna þeir vilja til að taka
betur utan um nám og skipulag fyrir nemendur af erlendum uppruna. Viðmælendur nefndu
einnig tímaskort og að þeim fyndist þeir ekki alltaf geta fylgt málum nægilega vel eftir. Allir
nefndu að þeir vildu sjá meira fjármagn inn í stoðþjónustuna. Þeir sjá fyrir sér að geta þá
ráðið fleira fagfólk sem færi inn í teymin til að taka þátt í skipulagi og kennslu sem tekur mið
af fjölbreyttum nemendahópum.

5.8 Samantekt
Niðurstöður benda til þess að menntastefnan eins og hún birtist í grunnskólalögum sé enn
býsna umdeild og ekki allir sammála um hvort hún sé besta leiðin í skólastarfi og eins hvernig
heppilegast sé að standa að framkvæmdinni. Jafnframt kom í ljós mikilvægi þess að hafa
skýra stefnu í hverjum skóla þannig að starfsmenn þekki stefnuna og vinni eftir henni.
Leiðtogar í skólastarfi hafa þetta hlutverk með höndum og mikilvægt að þeir leggi vinnu í að
skapa sameiginlegan skilning um skólastarfið og hann sé byggður á þeim gildum sem skólastarfið á að hverfast um.
Viðhorf starfsmanna í skólum hafa mikil áhrif. Stundum geta þau hindrað framþróun ef
þau eru andstæð því sem vinna skal að, en einnig geta þau verkað sem hvati að breytingum
og góðu skólastarfi. Það eru nemendur sem mestu máli skipta í skólastarfi og um þá á starfið
að snúast. Fjölhæfur starfsmannahópur sem býr yfir margskonar þekkingu er líklegur til að ná
góðum árangri í skóla fyrir alla. Vísbendingar eru einnig um að stjórnendur viti til að
starfsmennirnir, og þá sérstaklega kennarar sem lykilaðilar í skólastarfinu, þurfi meiri
stuðning og ráðgjöf í starfi en hægt er að veita. Bæði eru stjórnendur sjálfir of önnum kafnir
til að sinna slíku sjálfir en einnig er erfitt um vik að bæta við mannafla til að betur sé hægt að
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koma til móts við fjölbreytta hópa. Að sama skapi er ekki auðvelt að fá utanaðkomandi
aðstoð eins og kennsluráðgjöf því hún takmarkast við skamman tíma og leysir oft ekki öll mál
sem þarfnast úrlausnar. Stjórnendur rekast alloft á neikvæð viðhorf til fjölbreytileika
nemenda og enn virðast margir kennarar telja að það sé annarra en þeirra sjálfra að sjá um
kennslu þeirra nemenda sem víkja frá jafnöldrum í námi. Ekki má þó gleyma því að stærstur
hluti kennara er á öðru máli og vilja finna leiðir til að virkja alla nemendur til þátttöku í
hópunum. Þeir kalla þó eftir aukinni aðstoð og stuðningi við að fást við þau verkefni sem oft
á tíðum eru býsna flókin. Oft virðast neikvæð viðhorf sprottin af óöryggi um hvaða leiðir séu
bestar fyrir nemendur. Vegna þess fjölbreytileika sem sjá má í nemendahópnum þarf að vera
sveigjanleiki í starfinu, ein leið gæti virkað vel á einum tíma en ekki á öðrum og því benda
niðurstöður til að mikilvægt sé að veita kennurum stuðning við aðlögun og nálgun í kennslu
eftir því hvernig þarfir í hópum breytast. Með því að hafa í skólunum fjölbreytilegar bjargir og
fagfólk sem getur stutt við starfið og aðstoðað er líklegt að dragi úr neikvæðum viðhorfum.
Niðurstöður sýna einnig fram á að stjórnendur fara fjölbreyttar leiðir við skipulag skólastarfs. Stoðþjónusta er með ýmsu móti. Unnið er í námsverum eða með stoðþjónustu í
nokkrar vikur í senn en áherslu lögðu stjórnendur á að starfið væri sveigjanlegt og breytilegt.
Enginn vildi að nemendur festust í sérúrræðum til lengri tíma og reynt var að haga starfinu
þannig að nemendur ættu alltaf tengsl við hópinn sinn. Þriggja kennara teymi hafa víða verið
reynd til að fækka í nemendahópum en vísbendingar um að slíkt skipulag sé fallvalt ef
kennara vantar í teymið því það er oft ekki sett í forgang við mönnun ef forföll eru í teyminu.
Mjög afgerandi niðurstöður komu fram um mikilvægi samstarfs í skóla fyrir alla. Starf í
skólum snýst um samstarf og þar er um að ræða samstarf innan stjórnendateymis, samstarf
við kennara og milli kennara og annars starfsfólks. Samstarf við aðila utan stofnunar er einnig
fyrirferðamikið og mikilvægur hluti starfsins. Einnig kom fram hversu áríðandi er fyrir stjórnendur sem og aðra starfsmenn skóla, að hafa í einhvern hóp að leita til að ræða málin og
þiggja ráð. Margir áttu þennan hóp innan skólans í stjórnendateyminu en aðrir leituðu til
hópa utan skólans eða til vina í hópi stjórnenda.
Í ljós kom að menning skólanna er ólík og farnar mismunandi leiðir að markmiðunum en
þó er það sammerkt með þeim öllum að það eru nemendur sem mestu skipta í starfinu.
Einnig var sameiginlegt að samstarfsmenning var víðast áberandi og sumir stjórnendur töldu
að með því að leggja vinnu í að skipuleggja teymi væri hægt að draga úr álagi. Auk þess kom
fram að skólamenningu er ekki einfalt að breyta. Upp kemur togstreita og jafnvel mótþrói í
starfsmannahópnum þegar breyta á starfsháttum sem hafa bein áhrif á skólamenninguna. Í
skóla fyrir alla er farsælast að starfsmenn sameinist um viðfangsefnin og þegar fjölbreytt
þekking starfsmanna er lögð saman með samstarfi eða teymisvinnu er auðveldara að leggja
grunn að skipulagi sem virkar fyrir fjölbreyttan nemendahóp.
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6

Umræður

Hér verður efnið dregið saman og það tengt við spurninguna sem lagt var upp með og
niðurstöðurnar ræddar í ljósi rannsókna og fræða. Til glöggvunar er rétt að rifja upp að
tilgangur verkefnisins var að varpa ljósi á hvernig stjórnendur í grunnskólum takast á við það
hlutverk sitt að leiða skólastarf í anda hugmyndafræðinnar um skóla fyrir alla. Markmiðið var
að komast að því hvernig stjórnendur í grunnskólum sinna þessu hlutverki sínu og hvaða
leiðir hafa gefist vel til að takast á við þau fjölbreyttu verkefni sem fylgja starfi í skóla fyrir
alla. Rannsóknarspurningin sem ég leitaði svara við var: Hvernig takast stjórnendur í
grunnskóla á við forystuhlutverk sitt varðandi hugmyndafræðina um skóla fyrir alla?
Hér verður rannsóknarspurningin skoðuð út frá þemunum og þau dregin saman í þrjá
hluta. Sá fyrsti snýr að skipulagi og starfsfólki, sá næsti fjallar um skólamenningu og vinnulag
og sá þriðji er um viðhorf og stefnu. Fræðin sem liggja til grundvallar verða einnig skoðuð í
tengslum við niðurstöðurnar og ályktanir dregnar í því samhengi um leið og leitast verður við
að svara rannsóknarspurningunni.

6.1 Skipulag
Í þessum kafla eru teknir fyrir ytri þættir sem stjórnendur skipuleggja og geta haft bein áhrif
á, eins og aðstæður á hverjum stað og mannauðinn sem starfar í skólunum. Ég kalla þetta
ytri þætti og eins mætti halda því fram að þetta sé umgjörðin utan um skólastarfið því þarna
er um að ræða staðsetningu og skipulag úrræða. En skipulagið tekur líka til starfsfólksins sem
ráðið er til starfa, fengið til að sinna sérhæfðum verkefnum í stoðþjónustu eða sem aukinn
stuðningur við kennara í vinnu með hópunum. Í niðurstöðunum mátti greina sameiginlega
þræði þegar rætt var um skipulag og má þar nefna þriggja kennara teymi, námsver og
sérkennslu en einnig var rætt um aðrar starfsstéttir stoðþjónustu, stuðningsfulltrúa og
þroskaþjálfa.
Stór hluti af starfi stjórnenda felst í að skipuleggja með hvaða hætti á að nýta mannauðinn í skólanum, skoða nemendahópa og ákveða hver gerir hvað. Síðan þarf að raða niður
hver á að vera hvar og nýta húsnæðið sem best. Inni í því skipulagi getur falist að huga að því
hvernig stoðþjónustunni er best fyrir komið og hvernig hægt er að nýta öll rými. Mikilvægt er
að horfa líka á skipulag út frá ólíkum þörfum nemenda og ein leið til þess er að skoða það út
frá altækri hönnun náms (UDL). Í því ljósi þarf að spyrja hvers vegna, hvað og hvernig á að
gera og um leið hafa í huga fjóra þætti sem eru aðgengi, nám, skilningur og markmið (CAST,
2018). Vangaveltur stjórnenda um staðsetningu úrræða í stoðþjónustu mætti skoða út frá
þessum þáttum og þá þarf að horfa til allra þáttanna. Hvers vegna á að vera námsver
miðsvæðis, hvað á að gera í námsverinu og hvernig á að vinna þar? Svo eru það spurningar
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um aðgengið; hvers vegna er gott að það sé miðsvæðis, hvaða skilningi náum við fram með
því að hafa það miðsvæðis og einnig hvernig er aðgengið að því? Svo þarf líka að spyrja sig
hvernig nám á að fara fram, hvaða skilningur á að skapast og hver eru markmiðin með að
staðsetja námsverið þarna frekar en annars staðar? Svona þyrfti að skoða alla þætti
skólastarfsins en um leið með það í huga að hugmyndafræði skóla fyrir alla gengur út á að
stuðla að virkri þátttöku og vinna gegn útilokun (Florian og Black-Hawkins, 2011). Niðurstöðurnar sýna að skipulag stoðþjónustu var í flestum tilvikum þannig að unnið var í lotum í
skamman tíma og þess gætt að nemendur festust ekki í sérúrræðum allt skólaárið.
Starfið er víða byggt á samstarfi í teymum en svo er líka verið að prófa að fjölga
kennurum í námshópum til að fækka nemendum á hvern kennara til að auðveldara sé að
vinna með ólíkar þarfir í nemendahópum. Sá ókostur getur fylgt því að þegar kennara vantar
í teymið vegna veikinda eða annarra forfalla þá er tilhneiging til að setja ekki inn afleysingu
og markmið þessa skipulags falla þá fljótt um sjálft sig. Þetta minnir á það sem einn viðmælandi sagði um að stoðþjónustan væri nokkurs konar hliðarkerfi sem hann langar til að sjá
breytast yfir í að verða órjúfanlegur hluti af heildinni. En þó það hafi ekki komið beint fram í
viðtölunum þá er algengt í mörgum skólum að leysa ekki forföll starfsmanna í stoðþjónustu
heldur er kennslan þeirra og stuðningur oft látinn falla niður og þar með eykst álag á samstarfsmennina. Í rannsóknum hefur komið fram að nokkur starfsmannavelta er meðal
kennara stoðþjónustu og þar skiptir stuðningur stjórnenda og starfsmannahópsins mestu
máli (Conley og You, 2017). Neikvætt viðmót í garð þessara starfsmanna og skortur á
hvatningu gat dregið úr metnaði og löngun til að ná árangri. Hins vegar jókst starfsánægjan
þegar eftir störfum þeirra var tekið og þeir fundu að þeirra hlutverk skipti máli fyrir skólastarfið (Conley og You, 2017). Bara það að manna forföll starfsmanna í stoðþjónustu sendir
skýr skilaboð um að þeirra störf séu mikilvæg fyrir skólastarfið sem þau sannarlega eru.
Mannauðurinn í skólunum samanstendur af fjölbreyttum hópi starfsmanna. Þar eru
kennarar stærsti hópurinn en með nemendum starfa einnig aðrir fagaðilar og algengast var
að viðmælendur nefndu þroskaþjálfa. En í skólunum gegna stuðningsfulltrúar einnig
mikilvægu hlutverki í stoðþjónustu og fæstir vilja án þeirra vera. Það þarf þó að halda vel
utan um þann hóp því þeirra hlutverk getur verið erfitt og vandasamt.
Þegar rannsóknarspurningin er skoðuð út frá skipulagi og mannauð má segja að svarið
felist í því að stjórnendur leiti leiða til að skipuleggja starfið með það að markmiði að mæta
fjölbreyttum þörfum nemenda út frá þeim starfsmannahópi sem þeir hafa yfir að ráða í
skólanum og þeim aðstæðum sem húsnæðið býður upp á.
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6.2 Skólamenning
Þessi hluti tekur til þeirra þátta sem birtust í þemagreiningunni og tilheyra skólamenningu og
vinnulagi í skólunum. Þar er áherslan á samstarf en einnig á stuðning við kennara og að skapa
þannig umgjörð um skólastarfið að allir þættir þessi virki vel saman.
Í viðtölunum kom mjög afgerandi fram hversu mikla áherslu viðmælendur leggja á samstarf. Þannig lýstu þeir flestir miklu samstarfi innan árganga og stiga eða í fagteymum. Þar
sem ekki var virkt samstarf milli aðila, annarra en kennara voru þeir að vinna að því að koma
því til leiðar að ólíkir starfsmannahópar gætu átt samstarf sín á milli án milligöngu eða
stýringar af hendi yfirmanns. Einn af þeim grunnþáttum sem þarf að vera til staðar í skóla
fyrir alla er samvinnumenning sem teygir sig til allra aðila skólasamfélagsins (Skoglund og
Stäcker, 2016). Leggja þarf áherslu á að starfsmenn séu ein heild og að menningin sameini
hópinn í stað þess að sundra honum (Sapon-Shevin, 2007; Reyes og Garcia, 2014). Samvinna
er jafnframt einn þeirra þátta sem er einkennandi fyrir sterkar stofnanir (Hoy og Miskel,
2013) og hún er líka eitt af einkennismerkjum í skóla fyrir alla (Evrópumiðstöð, 2012). Hún
þarf að að vera tengd inn í alla þætti skólastarfsins og ná til allra aðila sem að starfinu koma
innan skólans og utan (Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016). Samstarf er sameiginlegur
þáttur í öllum skólunum þar sem viðmælendur störfuðu, hvort heldur sem um var að ræða
samstarf við aðrar stofnanir, starfsfólkið í skólanum, foreldra eða aðra aðila. Rætt var um
samstarf stjórnenda og einnig samstarf innan stoðþjónustu sem þyrfti að huga vel að. Með
því að hvetja til samstarfs og skapa samvinnumenningu í skólanum geta stjórnendur virkjað
betur þann félagslega auð sem býr í starfsfólkinu og um leið takast starfsmenn í sameiningu
á við þær áskoranir sem þeir mæta og hjálpast þannig að við að bæta skólastarfið (Ekins,
2012; Messiou og Ainscow, 2015).
Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á skólum fyrir alla kemur fram að auk samvinnunnar er áríðandi að vinna að því að valdefla kennara og styðja í að takast á við ólíkar
þarfir í kennslunni (Florian, 2008). Koma þarf í veg fyrir að þeir finni til vanmáttar gagnvart
þeim verkum sem þeim eru falin og þeir þurfa að hafa farveg til að leita eftir ráðum og
stuðningi (Messiou og Ainscow, 2015). Viðmælendur höfðu flestir hugsað fyrir þessu. Þeir
tóku sjálfir þetta samtal eða höfðu komið upp ferlum fyrir kennara til að óska eftir aðstoð.
Nánir samstarfsaðilar í teymum gegna líka oft þessu hlutverki og gefa ráð en þeirra hlutverk
er ekki að koma með bjargirnar. Þeir geta frekar veitt þennan andlega stuðning og hvatningu
sem er svo dýrmæt eftir erfiða daga. Viðmælendur vildu sinna þessum þætti vel þannig að
kennararnir þeirra fyndu að þeir stæðu með þeim í krefjandi verkum til að draga eins mikið
úr álagi og þeim væri unnt. Rannsóknir hafa sýnt að árangursríkar leiðir sem stjórnendur geta
farið til að sinna þessum þætti starfsins er að stuðla að starfsþróun sem styrkja kennara í
þeim vinnubrögðum sem gefist hafa vel í skóla fyrir alla. Einnig er áhrifaríkt að veita þeim
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beina leiðsögn sem tekur mið af því sem þeir kunna fyrir og því sem þeir þurfa að bæta sig í
til að starfið með nemendum skili sér í betri árangri (Sergiovanni, 2009). Huga mætti
sérstaklega að þætti starfsþróunar, sem er hluti af fagmennsku kennara (Aðalnámskrá, 2011)
og jafnframt þarf að skoða þær bjargir sem skólarnir hafa aðgang að og hvort þær dugi til að
styðja við skólastarfið.
Við innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar (e.d.) hafa ýmsar leiðir til
starfsþróunar verið í boði og eins er efni safnað saman á vefsíðunni menntastefna.is, sem
kennarar geta leitað í. Spurningin er bara hversu vel það er nýtt og hversu vel starfsþróunarmöguleikarnir passa við þarfirnar á hverjum stað en eins og fræðin sýna þá þarf að vera
samhengi milli starfsþróunar og þess sem kennarar eru að fást við í starfi (Murray, 2014).
Skólar í Reykjavík hafa líka möguleika á að leita til sérfræðinga á þjónustumiðstöðvum sem
veita ráðgjöf og aðstoð og auk þess er hægt að leita til Miðju máls og læsis, þar sem starfar
þekkingarteymi sem hefur það markmið að veita stuðning og ráðgjöf varðandi mál og læsi.
Þar starfa jafnframt brúarsmiðir sem geta aðstoðað við vinnu með nemendur af erlendum
uppruna. Þannig að það er ýmislegt í boði sem stjórnendur geta nýtt sér til viðbótar við þá
þekkingu sem er til staðar inni í skólunum.
Viðmælendur eru sammála um að vilja styðja sem mest við bakið á kennurunum í þeim
verkum sem þeir eru að fást við í kennslunni. Þetta er vandrataður stígur því kennarar eru
misjafnir eins og þeir eru margir og sumir kalla eftir miklum stuðningi á meðan aðrir vilja
lítinn sem engan stuðning. En allt snýst þetta á endanum um að börnin njóti þeirrar kennslu
sem þeim ber og að í hópunum vegni þeim eins vel og nokkur er kostur. Námið og þeirra
árangur er það sem þetta snýst allt um.
Þegar rannsóknarspurningin er skoðuð út frá skólamenningu, vinnulagi og stuðningi snýst
svarið að mestu um samstarf og að vinna markvisst að því að skapa samvinnumenningu í
skólunum til að styðja starfsmannahópinn í þeim flóknu verkefnum sem þeir mæta oft í skóla
fyrir alla.

6.3 Viðhorf
Fyrsta þemað sem ég greindi var um stefnumörkun og í ljós kom að afstaða stjórnendanna
sjálfra til hugmyndafræðinnar er ólík. Sumir telja að þetta sé rétta leiðin að fara, aðrir að
þetta sé falleg hugmynd sem ekki sé raunhæft að geti gengið upp og enn aðrir telja að
umræðu um stefnuna sé ekki lokið og þar með eigi eftir að komast að sameiginlegum
skilningi. Svarið verður því ólíkt eftir því frá hvaða sjónarhóli er skoðað. Umræðan varðandi
stefnuna er einnig lituð af því að viðmælendum þykir fjármagn til málaflokksins vera of lítið
sem verkar sem hindrun á starfið eins og Billingsley o.fl. (2018) hafa fjallað um og bendir til
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þess að fullan stuðning við starf í anda skóla fyrir alla sé ekki alltaf að hafa frá yfirstjórn
skólanna.
Þegar kom að stefnunni í skóla viðmælenda voru það skólastjórarnir sem töluðu skýrast
varðandi þann þátt. Þeir gerðu sér vel grein fyrir að þeirra hlutverk væri að marka skýra
stefnu þannig að allir starfsmenn væru meðvitaðir um hver stefna skólans væri og að þeir
þyrftu að fá starfsfólkið til liðs við sig til að fylgja henni eftir. Það rímar vel við fræðin þar sem
áhersla er á að starfmenn viti hver markmið og stefna skólans er til að geta fylgt henni eftir
(Ottesen 2013; Thompson, 2012). Stefnumörkun er einn þeirra mikilvægu þátta sem þurfa að
vera til staðar í skóla fyrir alla (Skoglund og Stäcker, 2016) og einn viðmælanda taldi að það
skorti á skýrar línur hvað það varðaði og fannst vanta að talað væri ákveðið hvert verið væri
að stefna. En á það ber að líta að vinna að því að ná fram sameiginlegum hugmyndum í
starfsmannahópnum er tímafrekt ferli því nægt svigrúm þarf að vera til að ræða málin og
komast að niðurstöðu sem hópurinn er sammála um (Ainscow og Sandhill, 2010).
Sýn hvers og eins viðmælenda kom mun skýrar fram í viðtölunum heldur en afstaða
þeirra til stefnumörkunar. Þessi þáttur kemur víða fram í fræðunum og mikilvægt að stjórnendur séu meðvitaðir um gildi sín og framtíðarsýn og geti komið henni til skila (Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2013). Athyglisverð fannst mér lýsing skólastjórans á því hvernig hann vill að
starfsmannahópurinn sé samsettur með það í huga að fjölbreytileikinn sé hið eðlilega í skólastarfinu og þar séu kennarar líka af erlendum uppruna. Einnig finnst mér áhugaverð
hugmyndin um að stoðþjónusta hverfi alveg úr starfi skólanna sem sérstakt fyrirbæri því
starfið muni á endanum verða sniðið þannig að það henti öllum nemendum en ekki bara
sumum og stoðþjónustan sjái um þá. Þarna birtast kennslufræði skóla fyrir alla (e. inclusive
pedagogy) þar sem starfið snýst um að gert er ráð fyrir fjölbreytileikanum en ekki unnið með
nemendur út frá sérstökum flokkunum (Florian og Black-Hawkins, 2011).
Umræða um viðhorf varð fyrirferðamikil í viðtölunum og allir viðmælendur höfðu
eitthvað um þau að segja. Það mátti greina viðhorf til starfsins og viðhorf til nemenda en
einnig viðhorf kennara eins og viðmælendur sáu þau. Þegar kom að viðhorfum viðmælenda
til starfsins mátti sjá að þeir falla nokkuð vel að þeim þætti í flokkun Skoglund og Stäcker
(2016) sem snýst um þróun starfsmanna því þeir tala allir um að vilja styðja og hvetja
kennara og aðra starfsmenn og eru heilt yfir ánægðir með starfsmannahópinn sinn. Mannauðurinn í skólunum er þeim hugleikinn og þeir lýsa allir fjölbreyttum starfsmannahópi þar
sem hver gegnir mikilvægu hlutverki og eru flestir tilbúnir til að takast á við verkefnin með
þeim. Þeir leggja líka sérstaka áherslu á að til að ná fram sem fjölbreyttastri nálgun á starfið
með nemendum þurfi fleiri fagstéttir en kennarar að koma að því og eru þroskaþjálfar oftast
nefndir í því samhengi. Viðmælendur gera sér líka grein fyrir að starfi í skóla fyrir alla fylgir
álag og þeir lýsa vilja til að styðja við hópinn með því t.d. að fjölga kennurum til að fækka í

75

nemendahópum. Þannig vilja stjórnendur leita leiða til að stuðla að minna álagi og bregðast
við þegar kennarar mæta erfiðum verkefnum og að þeir finni að á þá sé hlustað og þeir fái þá
aðstoð sem möguleg er (Conley og You, 2017; Florian, 2017) svo starfið skili sem bestum
árangri fyrir nemendur. Viðhorf til nemenda einkenndist af virðingu og vilja til að þeim vegni
sem best, fyrst og fremst á meðan þeir eru í skólanum hjá þeim en einnig að þeir fái þar
góðan grunn í veganesti sem hjálpar þeim inn í framtíðina. Nokkrir minntust á starfsþróun
eins og sýnt hefur verið fram á að hafi mikil áhrif á námsárangur (Robinson, 2018) með því að
ræða um að það þurfi að prófa ýmsa hluti í starfinu til að læra af þeim, en fleiri ræddu frekar
um bjargir og úrræði þannig að kennarar vissu hvert ætti að leita þegar nemendur ættu í
erfiðleikum með námið.
Þegar kom að því að greina hvað viðmælendur höfðu að segja um viðhorf kennara kom í
ljós að enn er verk að vinna inni í skólunum varðandi viðhorf til skóla fyrir alla. Viðtölin sýndu
að það ber enn á þeim viðhorfum að sérúrræði út frá flokkunum nemenda sé betri leið en
skóli fyrir alla. Það er í samhljómi við þær hindranir sem rannsakendur hafa rekist á og getur
komið í veg fyrir framþróun í anda skóla fyrir alla (DeMatthews, 2015). En hugmyndir um
flokkanir nemenda, þar sem litið er á námslega færni út frá því sem amar að og hindrar en
ekki styrkleikum er einn þeirra þátta sem ryðja þarf úr vegi til að skapa skólabrag þar sem
fjölbreytileikinn er normið. Þá er áhersla á að allir nemendur tilheyri sínum hópi og taki þátt í
því starfi sem þar fer fram (UNESCO, 2020).
Viðmælendur tóku einnig fram að þó þessi viðhorf væru áberandi kæmu þau ekki frá
stórum hópi starfsmanna. Langflestir vilja takast á við kennsluna með því að hafa þann
stuðning og bjargir sem stjórnendur geta veitt. Stjórnendur voru sammála um að þessi
neikvæðu viðhorf væru í grunninn byggð á óöryggi og því að kennarar finna til vanmáttar
gagnvart því flókna verkefni að skipuleggja skólastarf sem hentar öllum nemendum í hverjum
hópi. Stjórnendum var því umhugað um að geta stutt og leiðbeint kennurunum sínum en
þótti miður að geta ekki sinnt því nægilega vel og oftast var tímaskortur ástæðan. Þeir gera
sér grein fyrir að sem stjórnendur hafi þeir þessu hlutverki að gegna og að gæði
skólastarfsins aukist þegar þeir stuðla að faglegum þroska starfsmannahópsins (Sergiovanni,
2009).
Eins og kemur fram í fræðunum er mikilvægt að gefa mótþróa og neikvæðum viðhorfum
gaum. Sé það ekki gert geta viðhorfin að baki mótþróanum fest í sessi og haft hindrandi áhrif
á skólastarfið (Fullan, 2020). Í einum skóla fannst mér skólabragurinn vera með þeim hætti
að starfsmenn og stjórnendur hefðu komið sér niður á sameiginleg viðhorf til starfs í anda
skóla fyrir alla (Read o.fl., 2015). Stjórnandinn talaði þannig um skólastarfið að starfsmenn
væru ein heild og hann notaði aldrei orðið ég þegar hann ræddi um starfið heldur sagði hann
við, og gaf skýrt til kynna að hann sem stjórnandi væri hluti af heild sem samanstæði af
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starfsmönnum skólans og mér fannst sem hann talaði fyrir allan hópinn en ekki bara sig, þó
hann væri skólastjórinn. Teymisvinna og samstarf hefur verið í þróun þar um langt árabil en
samvinna er einmitt einn af þeim lykilþáttum sem þurfa að vera til staðar í skóla fyrir alla
(Guðjónsdóttir og Óskarsdóttir, 2016). Annar stjórnandi ræddi líka á þessum nótum og
sagðist vera góður í að pota og á honum mátti skilja að hann væri þar með að ýta við
kennurum einstaklingslega til að breyta viðhorfum þeirra þannig að þau hefðu áhrif á
kennsluna þeirra (Evrópumiðstöð, 2012).
Þegar rannsóknarspurningin er skoðuð út frá þessum þáttum má segja að stjórnendur
takist með ólíkum hætti á við forystuhlutverk sitt í skóla fyrir alla. Þar hefur afstaða þeirra til
hugmyndafræðinnar mikil áhrif en einnig skiptir máli hvort stefnumörkun innan skólanna sé
skýr og ekki síður hvaða sýn hver og einn hefur á skólastarf fyrir alla. Viðhorfin skipta einnig
miklu máli og geta haft veruleg áhrif á framþróun í skóla fyrir alla. Þau eru mál málanna eins
og einn viðmælandi orðaði það og ekki einfalt að vinna með þau eða breyta þeim því þar þarf
að fara fram innri vinna, hjá einstaklingunum sjálfum og ekki á færi stjórnenda að stýra því
ferli. Það var einnig áberandi hvernig allir viðmælendur ræddu um endurskoðun á
starfsháttum og hversu sjálfsagt þeir töldu að hugsa leiðir í starfinu upp á nýtt ef þörf krefði.
Það kemur kannski af sjálfu sér í starfi sem er jafn ófyrirsjáanlegt og starf í skólum er en er þó
ekki sjálfgefið. Fyrirfram er sjaldan eða aldrei hægt að segja til um hvernig dagurinn verður
og því hlýtur að vera mikill kostur að stjórnendur líti á skólastarfið sem síbreytilegt og
sveigjanlegt og í stöðugri þróun eins og áhersla er lögð á í skilgreiningu á skóla fyrir alla.
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7

Lokaorð

Starf í anda skóla fyrir alla hefur lengi verið mér hugleikið. Á þeim rúmu 20 árum sem ég hef
starfað í grunnskólum hefur okkur miðað mikið í rétta átt. Við sem samfélag og skólafólk
erum alltaf að læra meira og meira og verðum æ betri í að vinna með fjölbreytta
nemendahópa eins og stefnan gerir ráð fyrir. Við erum ekki fullnuma enda er starf að skóla
fyrir alla ferli í stöðugri þróun, án upphafs og án enda. Starfið í skólunum okkar er vandað og
metnaðarfullt og þá leiða hæfir stjórnendur sem gera sér vel grein fyrir mikilvægi þess
hlutverks sem þeir gegna. Þeir eru óhræddir við að leita nýrra leiða og brjóta upp venjur og
hefðir til að skapa umgjörð um skólastarfið þannig að nemendum vegni vel.
En að mínu mati er áríðandi að við förum að komast út úr þeirri neikvæðni sem er allt of
víða gagnvart menntastefnunni okkar og gera okkur grein fyrir að hún er komin til að vera.
Þetta er stefnan og við þurfum að vinna út frá því. Yfirvöld þurfa líka að hlusta á þær raddir
sem heyrast úr skólunum. Við fjármagnsúthlutanir þarf að gera ráð fyrir skóla fyrir alla og
stjórnendur eiga ekki að þurfa að velja á milli nemendahópa við forgangsröðun og fjölda í
hópum.
Víða um samfélagið eru þessi viðhorf einnig ríkjandi, að skóli fyrir alla sé ekki rétta leiðin,
heldur eigi að auka við sérúrræði og losa grunnskólana við þetta verkefni. Hvernig vinna má
með slík viðhorf og breyta þeim er verkefnið, og það er ekki bundið við starfsmenn í skólum
heldur teygja þau anga sína út um allt samfélagið. Það er kannski þar sem mesta viðhorfavinnan þarf að fara fram, úti í samfélaginu, meðal almennings, innan greiningastofnana, í
ráðuneytum og hjá þeim sem stýra fjármagnsflæðinu til skólanna svo einhverjir séu nefndir.
Menntastefna Reykjavíkurborgar Látum draumana rætast gefur fögur fyrirheit um skipulag
skólastarfs sem hentar öllum en svo er spurning hvort þær bjargir sem skólunum eru veittar í
formi fjármagns og mannafla séu í takti við það sem þörf er á svo allir draumar geti ræst.
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Viðauki A: Kynningarbréf

„Netfang stjórnanda“
Efnislína: Viðtal vegna M.Ed. verkefnis

Góðan dag
Mig langar til að kanna hvort þú eða annar stjórnandi innan skólans sem hefur með
stoðþjónustu að gera gætir veitt mér viðtal vegna meistararitgerðar minnar.
Ég starfa sem sérkennari við Xskóla, en hef verið í námsleyfi í vetur og er að ljúka diplómunámi
í stjórnun menntastofnana við HÍ. Jafnframt er ég að vinna að M.Ed. ritgerð í
sérkennslufræðum og stefni að námslokum í haust. Meistararitgerðin fjallar um faglega
forystu stjórnenda varðandi hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og er leiðbeinandi minn Dr.
Edda Óskarsdóttir.
Ég frestaði gagnaöflun í mars vegna samkomubanns en bind vonir við að úr rætist á næstu
vikum. Ég hyggst taka viðtöl við nokkra stjórnendur í grunnskólum í Reykjavík og langar að
kanna hvort þú, eða sá stjórnandi innan skólans sem þekkir málefnið vel, myndir vilja taka þátt.
Ég áætla að viðtalið taki ca. 45 mínútur og heiti fullum trúnaði og nafnleynd. Markmiðið er að
fá yfirsýn yfir það hvernig stjórnendur nálgast viðfangsefnið og hvaða leiðir hafa gefist vel við
að takast á við hugmyndir um skóla fyrir alla. Þetta er ekki einfalt, en þó mikilvægt þar sem í
menntastefnunni okkar er mikil áhersla lögð á starf í þessum anda.
Með þátttöku í verkefninu gefst tækifæri til að ræða mikilvæga þætti skólastarfs, hvað gengur
vel og hugsanlega hvað mætti betur fara.
Ég veiti fúslega frekari upplýsingar sé þess óskað og má hafa samband við mig í þeim
netföngum sem fylgja þessum pósti eða í síma X.
Með von um jákvæðar undirtektir,
Kær kveðja,
Rannveig Þorvaldsdóttir
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Viðauki Á: Staðfesting á samþykki

Staðfesting á samþykki

Reykjavík ____. maí 2020

Ég undirrituð/aður samþykki að taka þátt í rannsókn Rannveigar Þorvaldsdóttur um faglega
forystu skólastjórnenda varðandi hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Rannsóknin er unnin
sem hluti af M.Ed. verkefni hennar í sérkennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.
Ég hef verið upplýst/ur um og geri mér grein fyrir að fullum trúnaði og nafnleyndar verður
gætt við úrvinnslu gagna og í niðurstöðum. Ef ég kýs einhvern tíma í rannsóknarferlinu að
draga viðtal mitt og mínar upplýsingar til baka verður orðið við þeim óskum.

Viðmælandi

Rannsakandi
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Viðauki B: Viðtalsrammi
• Staða viðmælanda og starfsvið. Viltu kannski byrja á að segja mér aðeins
frá starfinu þínu og lítillega frá skólanum.
• ritgerðin mín gengur út á að kanna hvernig gengur að skipuleggja
skólastarf þar sem mæta á ólíkum þörfum nemenda. Við vitum að það er
ekki einfalt verk. Hverjar eru að þínu mati helstu áskoranirnar þegar kemur
að skóla án aðgreiningar eða skóla fyrir alla? (er eitthvað erfiðara en annað
og hvernig hefur gengið að takast á við það sem er erfitt?)
• Kennarar tala oft um að skóli án aðgreiningar valdi þeim auknu álagi í starfi
og að ekki sé nóg lagt í þennan þátt skólastarfs. Hvernig metur þú stöðuna
hvað þetta varðar hjá þér núna? (Hvernig gengur kennurum að mæta
ólíkum þörfum og hafa þeir einhver úrræði að leita í ef þörf krefur?).
• Nú er lagaramminn alveg skýr varðandi skóla fyrir alla og eins
menntastefna Reykjavíkurborgar. Finnst þér þú þurfa að halda umræðunni
markvisst á lofti og halda henni vakandi til að minna starfsmenn á út á hvað
stefnan gengur? (hvernig telur þú best að viðhalda þekkingunni og þeim
hugmyndum sem skólastarfið er byggt á?).
• Hvernig tekst þú á við það ef þú verður var/vör við neikvæð viðhorf í
starfsmannahópnum gagnvart því að skólinn sé fyrir alla?
• Sú umræða kemur oft upp meðal kennara að besta lausnin sé að flokka
nemendur eftir getu og þörfum til að koma betur til móts við þá. Hefur þú
þurft að taka slíka umræðu við þína kennara og var einhver niðurstaða?
• Finnst þér þú fá góðan stuðning frá þínum næsta yfirmanni varðandi þessi
mál. Hvað gengur vel og hvað mætti betur fara þar?
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