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Ágrip 

Í verkefni þessu var sjónum beint að kennslufræðilegri forystu innan 
skóla. Það er að segja hverjir og hvað það er sem hefur einkum áhrif á 
hvað er kennt í skólum og hvernig það er gert. Á liðnum árum hefur það 
færst í aukana að skólar marki sér stefnu varðandi kennslufræði. 
Rannsóknin var framkvæmd í tveimur grunnskólum og tilraun gerð til 
þess að greina í hverju kennslufræðileg forysta fólst í hvorum skólanum 
fyrir sig. Annar skólanna var með stefnu sem fól í sér einstaklingsmiðað 
nám en hinn skólinn starfaði samkvæmt hefðbundnu skipulagi skóla.  

Spurningarnar sem lágu til grundvallar rannsókninni voru þessar: Hver 
er helsti munurinn á kennslufræðilegri forystu í skóla sem starfar 
samkvæmt hefðbundnu skipulagi og skóla sem starfar eftir stefnumörkun 
um einstaklingsmiðað nám? Ennfremur að hve miklu leyti eru kennarar 
og stjórnendur kennslufræðilegir leiðtogar og hvernig hafa þeir áhrif á 
þróun kennsluhátta? 

Gagna var aflað með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Tekin voru 
einstaklingsviðtöl við tvo stjórnendur og þrjá kennara í hvorum skóla, 
samtals tíu viðtöl. Einnig var ein þátttökuathugun gerð í hvorum skóla.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að í skólanum sem starfar 
eftir stefnu um einstaklingsmiðun í námi var kennslufræðileg forysta 
miðlæg í störfum stjórnenda og kennara. Stjórnendur reyndu að hafa áhrif 
á kennslufræðina í skólanum með stefnuna í huga. Kennarar upplifðu 
einnig að þeir gætu haft áhrif á ákvarðanir og breytingar. Samvinna 
fagfólksins var ríkulega byggð inn í starfshætti skólans og átti þátt í að 
skapa lærdómssamfélag í skólanum þar sem kennarar höfðu markvisst 
áhrif á starfshætti hvers annars. 

Í skólanum sem starfaði eftir hefðbundnu skipulagi voru stjórnendur 
einkum uppteknir við daglega umsýslu og var kennslufræðileg forysta 
ekki miðlæg í störfum þeirra. Kennararnir höfðu mest áhrif á þróun 
kennsluhátta og innra starf skólans. Það var því mest undir áhuga hvers 
og eins kennara komið hvernig þróun skólastarfsins var háttað. Samvinna 
var ekki byggð inn í starfshætti skólans nema að litlu leyti. Kennarar 
yngri nemenda unnu oftast saman að skipulagningu kennslu en aðrir 
kennarar unnu mest einir við skipulag eigin kennslu. Samstarf kennara 
um fagleg málefni var því takmarkað. 
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Abstract 

This study focuses on instructional leadership in schools. In particular 
who and what influences what is taught and how that is implemented.  In 
recent years it has become increasingly common that schools establish a 
formal instructional policy for their teachers. Aiming the research at two 
separate schools, an experiment was conducted in order to analyse what 
is involved in the instructional leadership within each of the two schools 
respectively.  One of the schools worked according to individually aimed 
learning but the other school worked according to a traditional school 
structure. 

There are two fundamental questions underpinning the research. The 
fundamental questions for this research were: What is the main difference 
between instructional leadership in a school that works according to 
traditional school structure and a school that works according to 
differentiated learning styles? And in what way are teachers and school 
administrators instructional leaders and in what way do they influence the 
development of teaching methods?  

Data was collected with qualitative research methods. Interviews were 
held with two schools administrators and three teachers in each of the 
schools, ten interviews altogether. A participant observation was also 
conducted in each of the schools.  

The research identified the following significant conclusions: In the 
school that worked according to individually aimed learning the 
instructional leadership among the schools administrators and teachers 
was more centralized. The school’s administrators tried to influence the 
pedagogy of the school with the policy in mind. The teachers felt that 
they could also influence decisions and changes. The collaboration of 
professionals was richly incorporated into the school’s conducts and was 
a vital component in creating a learning community wherein teachers 
structurally influenced each others working methods. 

In the school that worked according to traditional school structure, the 
school’s administrators were mainly occupied with the daily management 
of the school and instructional leadership was not centralized in their 
work. Teachers had the most influence on the development of teaching 
methods and the inner schoolwork. Therefore it depended mainly on the 
teacher’s interests how the schoolwork developed. The collaboration of 
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professionals was for the most part not incorporated into the school‘s 
conducts. Teachers of younger students usually worked together on 
organizing the teaching methods but other teachers mostly worked alone 
in organizing their teaching methods. Therefore teachers did not seem to 
influence each other professionally.    
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1 Inngangur 

Viðfangsefni mitt í þessu verkefni er kennslufræðileg forysta eða forystan 
um uppeldis- og kennslufræði innan skólanna, um það hvað er kennt og 
hvernig. Í raun er margt sem hefur áhrif á kennslufræði kennara til dæmis 
reynsla, menntun og samfélagsleg viðhorf. Í ytra umhverfinu leggja lög 
um grunnskóla, skólaskrifstofur og skólanefndir ákveðnar línur sem hafa 
bein áhrif á hvað kennarar kenna og hvernig. Í aðalnámskrá grunnskóla er 
fjallað um kennsluhætti og segir þar meðal annars: 

Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og 
kennsluaðferðum. Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja 
heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná 
markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Við val á 
kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að taka tillit til 
markmiða sem stefnt er að, aldurs, þroska og getu nemenda 
sem í hlut eiga hverju sinni og eðlis viðfangsefnisins. 
Vönduð kennsla sem lagar sig að þörfum einstakra nemenda 
og markmiðum í skóla án aðgreiningar eykur líkur á árangri 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). 

Á undanförnum árum hefur átt sér stað nokkur breyting á stjórnun í 
grunnskólum en deildarstjórar eru komnir inn víða sem millistjórnendur. 
Sigríður Anna Guðjónsdóttir og fleiri (2007) gerðu rannsókn á störfum 
deildarstjóra. Þar kemur meðal annars fram að mikill meirihluti 
skólastjórnenda og kennara telja að deildarstjórar sinni og ættu að sinna 
þróunarstörfum. Þannig má ætla að forystan um nýjungar og breytingar á 
kennsluháttum sé að miklu leyti á þeirra höndum. Samkvæmt 
rannsókninni er einnig yfirgnæfandi meirihluti skólastjóra ánægðir með 
störf deildarstjóra og telja að gæði skólastarfsins hafi aukist með tilkomu 
þeirra. Því má spyrja hvort skólastjórnendur séu búnir að afsala sér 
ákveðinni kennslufræðilegri forystu til deildarstjóra.  

Ég mun skoða hugtakið kennslufræðileg forysta og í hverju það felst. 
Hverjir hvetja til breytinga og hafa forystu um breytta kennsluhætti? 
Hugtakið kennslufræðileg forysta (e. pedagogic leadership/instructional 
leadership) felur í sér að áherslan er á kennslu- og uppeldisfræði. Það er 
með öðrum orðum hvað er kennt, hvernig og hvers vegna. 
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Í verkefninu mun ég ekki beina athyglinni að þeim ytri þáttum sem 
hafa áhrif á kennslufræði kennara heldur fyrst og fremst að innra starfi 
skólanna. Það er hvað það er sem hvetur fólk til þróunar kennsluhátta 
innan skólanna og hvernig stjórnendur og kennarar vinna saman að 
þessum málum.  

1.1 Tilgangur og markmið  

Rannsóknin er hagnýt og miðar að því að auka skilning á stjórnun skóla. 
Markmið mitt með rannsókninni er að skoða hvaða þættir eru helstu 
hvatar að breytingum og þróun á kennslufyrirkomulagi í skólastarfi, það 
er þeirri megináherslu í námi og kennslu sem einkennir skólastarfið. 
MacNeill, Cavanagh og Silcox (2003a) segja að í raun séu skólar 
stofnanir þar sem saman fer formleg og óformleg forysta. Þeir halda því 
fram að þrátt fyrir að stjórnun skóla sé flókið fyrirbæri þá séu ákveðin 
einkenni sem séu dæmigerð hjá skólum þar sem skólastarf er 
árangursríkt. Þar sé áherslan á gæði kennsluhátta og faglega 
skuldbindingu kennara við nemendur. 

Af þessum sökum tel ég afar mikilvægt að gera sér grein fyrir því 
hverjir bera helst ábyrgð á því að hvetja til nýjunga og þróunar á 
kennsluháttum. Hver er reynsla kennara og stjórnenda af því að hafa áhrif 
á kennsluhætti og hvetja til breytinga? Hverjir hvetja helst til breytinga á 
kennsluháttum? Með því að skilgreina hverjir það eru sem helst veita 
kennslufræðilega forystu og með hvaða hætti þeir gera það, eykur það 
möguleikana á því að styrkja slíkt starf með það að markmiði að auka 
gæði skólastarfs.   

Þegar borin er saman kennslufræðileg forysta í tveimur skólum sem 
hafa ólíkar áherslur um kennslufræði er ætlunin að finna út hvort einhver 
munur er á því hverjir veita kennslufræðilega forystu  í skólunum og 
hvort það sé einhver munur á henni að öðru leyti, svo sem hvað snertir 
virkni og þróun kennsluhátta. Skiptir til dæmis máli fyrir þróun 
kennsluhátta að skóli skilgreini ákveðna kennslufræði í stefnuskrá sinni? 
Hefur skýr stefna skólans varðandi kennsluhætti áhrif á kennara til dæmis 
varðandi frumkvæði og faglega þróun? Þessa þætti er mikilvægt að skoða 
til þess að auka möguleika skóla á því að efla þá þætti sem hvetja til 
þróunar kennsluhátta og til þess að auka gæði skólastarfs. 

Ýmsir fræðimenn hafa bent á að sameiginleg sýn skólasamfélagsins sé 
mikilvæg til þess að skólastarf megi blómstra og framþróun verði. Þeir 
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benda á að sameiginleg sýn og áhersla á framþróun sé einkennandi fyrir 
þá skóla sem ná hvað bestum árangri (Sergiovanni 2005; Donaldson, 
2006; Goldberg, 2001; Hughes og Ubben, 1996). Af þessum sökum er 
mikilvægt að skoða hvort ákveðin stefna um kennslufræði hefur eitthvað 
að segja hvað varðar framþróun kennsluhátta og kennslufræðilega forystu 
innan skólanna. Eða hvort það eru aðrir þættir sem skipta þarna meira 
máli svo sem samband kennara og stjórnenda.  

1.2 Af hverju hef ég áhuga á kennslufræðilegri forystu? 

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á nýjungum í skólastarfi og hef verið 
hvatamaður að þróunarverkefnum í skólanum þar sem ég kenni. Ég hef 
sjálf fundið að þegar slík vinna hefur farið fram þá hefur áhugi minn fyrir 
starfinu aukist, maður hefur fyllst eldmóði og bjartsýni, sérstaklega þegar 
vel hefur tekist til um að hrífa aðra með. Í þeim skóla þar sem ég hef 
starfað síðustu tíu ár hafa hugmyndir starfsmanna jafnan fengið góðan 
hljómgrunn hjá stjórnendum skólans. Slíkt tel ég skipta afar miklu máli 
þegar kemur að þróunarstarfi skóla og til þess að hæfileikar fólks fái að 
njóta sín. 

En aðalástæða þess að ég hef mikinn áhuga á kennslufræðilegri 
forystu er sú að ég hef starfað með fólki sem eru sterkir kennslufræðilegir 
leiðtogar. Fyrst þegar ég hóf kennslu get ég alveg sagt að ég hafi orðið 
fyrir ákveðnum vonbrigðum. Ég kenndi í eitt ár í sveitaskóla þar sem 
nemendur voru frábærir, en aftur á móti fannst mér stjórnendur skólans 
sýna framþróun í skólastarfi lítinn áhuga og skólastarfið nokkuð staðnað. 
Mér fannst lítill metnaður í starfinu og áhugi á breytingum ekki mikill. 
Eftir þetta eina ár hóf ég störf við þann skóla sem ég starfa núna við. 
Andrúmsloftið þar var allt annað, þó fann ég fyrir ákveðinni andstöðu við 
breytingar í byrjun og mér fannst agamál taka mikinn tíma frá 
kennslunni. Þegar ég var búin að kenna þarna í eitt ár réðist til starfa við 
skólann kennari með mikla reynslu. Þessi kennari hreif marga með sér og 
var greinilega mikill fagmaður enda farsæll í starfi. Þó voru margir sem 
litu hann hornauga og fannst hann vilja breyta of miklu. Mér þótti mjög 
gaman að ræða við þennan kennara og fékk margar góðar hugmyndir frá 
honum. Síðasta veturinn sem hann starfaði við skólann var ég svo heppin 
að fá að kenna með honum eina önn. Ég var að koma úr fæðingarorlofi og 
hóf störf í hans umsjónarbekk til stuðnings nokkrum nemendum með 
hegðunarerfiðleika. Segja má að ég hafi aldrei lært eins mikið eins og 
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þessa önn. Ég hreifst mjög af því hvernig kennarinn starfaði og ákvað að 
svona kennari vildi ég verða. Það sem hreif mig svo mikið var þessi 
eldmóður og áhugi. Hann var sífellt að leita leiða til þess að koma til móts 
við þarfir nemenda og sætti sig ekki við ef einhver þeirra náði ekki 
árangri. Hann kom fram við nemendur af mikilli nærgætni og virðingu. 
Ég reyndi strax að tileinka mér framkomu kennarans við nemendur. Ég 
fann strax mikinn mun á því hve agamálin gengu betur og mér fannst ég 
ná betur til nemenda. Þessi kennari hafði kjark til að þróa nýjar leiðir og 
hafði mikinn faglegan metnað. Hann var sjálfur í framhaldsnámi og hvatti 
mig eindregið til þess að gera slíkt hið sama.  

Í dag er ég mjög þakklát fyrir að hafa starfað með þessum kennara og 
lít á hann sem einn mesta áhrifavald á mig sem fagmann. Hann var 
ótvíræður kennslufræðilegur leiðtogi. Hann hafði í raun engin formleg 
völd í skólanum en hafði með starfi sínu mikil áhrif í skólasamfélaginu. 
Nú eru liðin um sjö ár frá því ég starfaði með þessum kennara og ég get 
fullyrt að ég væri alls ekki eins farsæl í starfi ef ég hefði ekki notið hans 
áhrifa.  

Að síðustu vil ég nefna að eftir að ég hóf framhaldsnám hefur 
sannfæring mín fyrir því að skólinn þurfi að vera kennslufræðilegt 
lærdómssamfélag styrkst. Ég hef fundið hvernig áhuginn á starfinu hefur 
vaxið í gegnum námið. Ég hef einnig verið svo lánsöm að koma að vinnu 
þróunarverkefna þar sem myndast hefur ákveðið lærdómssamfélag, þar 
sem allir sem koma að verkefninu eru að læra saman. Mér hefur fundist 
þessi leið mjög árangursrík og vel til þess fallin að hafa varanleg áhrif á 
skólastarfið. Ef stór hópur starfsmanna er að fræðast saman um ákveðin 
málefni er líklegra að slíkt geti leitt til jákvæðra breytinga frekar en þegar 
einn kennari fræðist um einhverjar nýjungar. Í þessu sambandi skiptir 
skólamenningin miklu máli að mínu mati. Skólamenningin verður að fela 
í sér ákveðinn faglegan metnað til þess að leita sífellt leiða til þess að 
auka gæði náms en það gerist ekki nema hún hafi á sér einkenni 
lærdómsmenningar. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Skólar á Íslandi hafa byggst á ákveðinni hefð þar sem skipt er í bekki eftir 
aldri, hver bekkur hefur sína stofu og sinn kennara. Kennarar hafa haft 
mikið sjálfræði hvað varðar kennsluhætti og námsefni. Á undanförnum 
árum hefur það aftur á móti færst í aukana að skólar marki sér ákveðna 



  

17 

stefnu um kennsluhætti. Þar má til dæmis nefna Hjallastefnuna og áherslu 
á einstaklingsmiðað nám. Skólahúsnæðið er einnig stundum hannað með 
sérstakar kennsluaðferðir í huga. Oftast á það við um nýja skóla sem 
verið er að byggja upp. Velta má því fyrir sér hvernig slíkar stefnur um 
kennsluaðferðir hafa áhrif á starfshætti og kennslufræðilega forystu innan 
viðkomandi skóla. Er til að mynda svigrúm til þess að þróa starfshætti og 
innleiða nýjungar með sama hætti í slíkum skólum í samanburði við 
skólastarf sem flokkast sem hefðbundið? Er til dæmis munur á því hverjir 
veita kennslufræðilega forystu í skóla þar sem sérstök kennslufræði er 
stefna skólans og skóla þar sem skólastarf er hefðbundið? Hvernig hefur 
með öðrum orðum starfið innan skólanna áhrif á frumkvæði starfsfólks 
og hverjir eru hvatarnir að breytingum og þróun kennsluhátta?  

Þessi atriði leiða til þeirrar rannsóknarspurninga sem ég mun leitast 
við að svara með rannsókn minni en þær eru: 

1. Hver er helsti munurinn á kennslufræðilegri forystu í skóla sem 
starfar samkvæmt hefðbundnu skipulagi og skóla sem starfar eftir 
stefnumörkun um einstaklingsmiðað nám? 

2. Að hve miklu leyti eru kennarar og stjórnendur kennslufræðilegir 
leiðtogar og hvernig hafa þeir áhrif á þróun kennsluhátta? 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er byggð upp í nokkrum köflum. Fyrst er inngangur þar sem 
viðfangsefnum ritgerðarinnar eru gerð skil og rannsóknarspurningar settar 
fram. Þá kemur kafli um tilgang og markmið verkefnisins. Að honum 
loknum ræði ég aðeins um það hvers vegna ég hef áhuga á 
kennslufræðilegri forystu og hver var kveikjan að verkefninu. Þá er að 
finna í stuttu máli skilgreiningar á einstaklingsmiðuðu námi og 
hefðbundnu skipulagi skólastarfs.  

Hugtakið forysta er tekið fyrir og skoðað hvernig fræðimenn hafa 
skoðað þetta hugtak í tengslum við skólastarf. Því næst er fjallað um 
hugtakið um kennslufræðilega forystu. Þá er fjallað um skólastjórann og 
kennslufræðilega forystu. Forysta kennara er einnig skoðuð sem og 
breytingastarfi í skólum. Lærdómssamfélagið eða skólinn sem lærir er 
síðan til umfjöllunar.  Í síðasta kafla fræðilega hlutans er síðan farið yfir 
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það í stuttu máli hvernig hlutverk skólastjórnenda á Íslandi hefur breyst í 
ljósi sögunnar. 

Í næsta hluta ritgerðarinnar er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, 
rannsóknaraðferðir, undirbúning, þátttakendur, gagnaöflun, skráningu, 
úrvinnslu og siðferðileg atriði.  

Niðurstöðukaflinn skiptist síðan í tvo hluta þar sem fjallað er um 
niðurstöður beggja tilviksathugunanna. Dregnar eru út þær áherslur sem 
komu fram í rannsóknargögnum í þessum tveimur skólum og fjallað um 
þær sérstaklega. Í umræðukafla er síðan gerð tilraun til þess að bera 
þessar tvær tilviksathuganir saman og fjalla um þær í ljósi 
rannsóknarspurninganna. Í viðauka við ritgerðina er að finna bréf sem 
sent var til kennara til kynningar á rannsókninni auk viðtalsramma sem 
notast var við í viðtölunum í báðum skólum. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Í ritgerðinni er fjallað um nokkur hugtök sem tengjast kennslufræðilegri 
forystu. Hér á eftir verður fjallað um þessi hugtök í tengslum við 
umfjöllun fræðimanna. Vegna þess að skólarnir sem unnið er með í 
rannsókninni eru ólíkir að formgerð er sérstök umfjöllun um hvað teljist 
hefðbundið skipulag skólastarfs og einstaklingsmiðað nám. 
Forystuhugtakið er síðan skoðað og í kjölfar þeirrar umræðu er fjallað um 
kennslufræðilega forystu. Þá er fjallað um þá forystu sem kennarar hafa í 
skólastarfinu til dæmis hvað varðar þróun kennsluhátta og nýjunga. Þróun 
skólastarfs er síðan tekið til umfjöllunar en kennslufræðileg forysta kallar 
á ákveðna skólaþróun. Næsti hluti kafla fjallar um lærdómssamfélagið og 
hvernig öflug kennslufræðileg forysta getur orðið til þess að í skólum 
skapist lærdómssamfélag þar sem sífellt er verið að leita leiða til þess að 
koma til móts við þarfir nemenda. Síðasti hluti þessa kafla fjallar síðan 
um það hvernig hlutverk skólastjóra á Íslandi hefur þróast í tímans rás en 
hlutverk skólastjóra hefur færst frá því að vera kennsla með stjórnun sem 
aukaverkefni í það að vera fyrst og fremst stjórnunarstarf.  

2.1 Hefðbundið skipulag skólastarfs og 
einstaklingsmiðað nám 

Með því að fjalla um hefðbundið skipulag í skólum er ekki verið að tala 
um skólastarf sem er ekki í framþróun, síður en svo. Átt er við skólastarf 
þar sem byggt er á þeirri hefð sem hefur verið mest ríkjandi í íslensku 
skólakerfi, það er að segja þar sem hver bekkur hefur sína kennslustofu 
og sinn bekkjarkennara. Kennararnir hafa mest með kennsluhætti og 
skipulag að gera. Skólastarfið markast þannig mest af hefðum frekar en 
formlegri skólastefnu þar sem ákveðnar kennslufræðilegar áherslur eru 
tilgreindar.  

Á undanförnum árum hefur skólamálaumræða á Íslandi fjallað mikið 
um það sem kallað hefur verið einstaklingsmiðað nám. Tomlinson (1995) 
hefur fjallað um hugtakið einstaklingsmiðun (e. differentiation). Hún 
leggur áherslu á að á einstaklingsmiðun feli í sér  sveigjanleika í 
kennsluháttum, kennsluaðferðum, námstíma,verkefnum, hópaskiptingu 
og hópastarfi. Þá segir hún að í einstaklingsmiðun þurfi kennarar að 
greina námshæfi, áhuga og námsstíl nemenda. Nemendur þurfi að eiga 
kost á mismunandi námsleiðum og sveigjanlegum námshópum. 
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Tomlinson og Allan (2000) segja að í einstaklingsmiðuðu námi felist 
það að kennarar bregðast við ólíkum þörfum nemenda fremur en að líta 
svo á að hann sé að kenna heilum bekk. Þannig verði einstaklingurinn 
þungamiðjan í kennslunni. Skólayfirvöld í Reykjavík gáfu út ritið 
Skólastarf á nýrri öld eftir Gerði G. Óskarsdóttur árið 2003. Þar voru 
lagðar línurnar varðandi skólastarf í Reykjavík og mikil áhersla á 
einstaklingsmiðun í námi. Skólar víðsvegar um landið hafa síðan tekið 
upp þessa skólastefnu og margir skólar gefið út að þeir starfi eftir 
kenningum um einstaklingsmiðað nám. 

2.2 Hugtakið forysta 

Hugtakið forysta (e. leadership) er lykilhugtak þegar kemur að því að 
ræða skólamál. Með forystuhugtakinu er átt við þá leiðandi krafta sem 
knýja skólastarf áfram og leiða til framþróunar. Stjórnendur í skólum fara 
formlega með forystu skólans. Það er síðan mismunandi hvernig þeir 
sinna þessu forystuhlutverki. Hvort þeir sinna fyrst og fremst 
rekstrarlegum þáttum eða hvort þeir vinni að því að skapa sameiginlega 
sýn í skólastarfinu og reyni að hafa áhrif á kennslufræði kennara. Fari 
þannig með kennslufræðilega forystu.  

Með því að hugsa um skólann sem samfélag, þar sem allir hafi sína 
rödd og geta haft áhrif, er óhjákvæmilegt að forystan verði á margra 
höndum. Ef skólasamfélagið er samheldið, hefur ákveðna sýn og stefnu, 
vinna stjórnendur og kennarar saman að því að ná fram ákveðnum 
markmiðum og auka gæði skólastarfsins. Þannig felur forystuhlutverkið í 
sér að framkvæma og láta hlutina gerast. Þegar skólasamfélagið er bundið 
ákveðinni sýn eru það starfsmennirnir, ekki síður en skólastjórinn, sem 
hrindi hlutunum af stað og fara þannig með forystu innan skólans 
(Sergiovanni, 2005; Coles og Southworth, 2005; Harris og Muijs, 2005). 

Donaldson (2006) segir að forysta snúist um að virkja fólk og hvetja 
það áfram. Hann segir einnig að forystuhlutverkið sé ekki auðvelt. Það 
krefjist ákveðinnar sýnar og sé samvinnuverkefni skólans sem samfélags. 
Hann leggur mikla áherslu á skólann sem lærdómssamfélag (e.learning 
community), þar sem sífellt sé verið að leita nýrra leiða til þess að þróa 
starfshættina með aukin gæði náms að markmiði. Leiðtogar innan 
skólanna séu þeir sem hafi eldmóð og áhuga og fái starfsfélagana til þess 
að hugsa út fyrir rammann. Það sé kjarni þess sem gerir þá að leiðtogum. 
Mikilvægt sé að treysta á sérfæðiþekkingu kennara og skilja hvernig fólk 
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lærir af reynslu. Þá segir hann mikilvægt að skapa anda í skólanum sem 
hvetji til náms og samvinnu þeirra sem þar starfa. 

Sergiovanni (2005) segir að þegar komi að stjórnun skóla sé augljóst 
að skólastjórnendur fari ekki einir með forystuna. Það ætti að hugsa um 
stjórnun sem verkefni sem ætti að dreifa á marga aðila. Hann bendir á að 
oft séu það einn til tveir aðilar innan skólans sem hvetja til breytinga og 
nýjunga í skólastarfinu. Þannig segir hann að þeir skólastjórar sem hafi 
náð mestum árangri um breytingar séu þeir sem vinna að þeim í hópum 
með kennurum. Þeir myndi teymi sem leiða þær breytingar sem áætlaðar 
eru.  

Donaldson (2006) fjallar um hugtakið virk umönnun (e. active caring) 
en hann segir það fela í sér að leiðtogar sýni að þeir láti sér annt um 
fólkið sem skapar skólasamfélagið. Hann segir forystu snúast um 
sambönd við fólk og að leita leiða til þess að auka gæði skólastarfsins. 
Hann segir og að þetta sé ekki hægt að gera nema vera trúr í verkum 
sínum, sýna umhyggju og hafa sannfæringu. Þeir sem fara með 
raunverulega forystu innan skóla, hvort sem þeir hafa formleg völd eða 
ekki, séu þeir sem hafa sannfæringu fyrir eigin starfi, trú á skólastarfinu, 
sýna jákvætt viðhorf og láta sér annt um samstarfsfólk sitt og nemendur.  

Þrátt fyrir að skólastjórnendur fari með formlegt vald í skólum þá er 
forystan raunverulega á fleiri höndum. Í raun séu flestir skólar stofnanir 
þar sem saman fer formleg og óformleg forysta. En þó stjórnun skóla sé 
flókið fyrirbæri þá sé hægt að koma auga á þau merki sem einkenna þá 
skóla þar sem skólastarfið er árangursríkt. Þar er einblínt á gæði 
kennslufræði kennaranna og skuldbindingu nemendanna við nám 
(Sergiovanni, 2005; MacNeill o.fl. 2003a) . 

Goodson og Hargreaves (2005) segja að þeir sem veiti forystu í 
skólastarfi séu þeir sem hafi ákveðna sýn og markmið. Sýn sem kalli á 
þróun og breytingar. Þeir telja því að forystuhlutverkið snúist um 
breytingar og þróun á skólastarfi. Þá segja þeir að leiðtogar séu þeir sem 
fari fyrir breytingum og séu ekki endilega þeir sem fari með formleg völd 
í skólum. 

Forysta í skólastarfi er þannig ekki einungis á höndum þeirra sem fara 
með formleg völd. Heldur einnig þeirra sem stuðla að breytingum og með 
sýn sinni og starfi hvetja aðra. Kennslufræðileg forysta er felur það síðan 
í sér að breytingarnar og þróunin beinist að því hvernig og hvað er kennt í 
skólanum. 
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2.3 Kennslufræðileg forysta 

Hugtakið kennslufræðileg forysta felur í sér að athyglin beinist að 
kennslu- og uppeldisfræðinni í skólastarfinu. Innan skólanna eru það 
stjórnendur, kennarar, nemendur, foreldrar og í raun allt skólasamfélagið 
sem hafa áhrif á þessa þætti og geta þannig gegnt kennslufræðilegu 
forystuhlutverki. Ég mun í þessu verkefni nota hugtakið kennslufræðileg 
forysta um bæði ensku hugtökin „pedagogic leadership“ og „instructional 
leadership“.  

MacNeill o.fl. (2003a) segja kennslufræðilega forystu beinast að  
kennslu- og uppeldisfræði og séu hugtökin „pedagogic leadership“ og 
„instructional leadership“ jafnan notuð til að lýsa þeirri áherslu. Þeir segja 
að hugtakið pedagogic leadership taki meira til  þroska nemenda og 
uppeldislegra gilda en instructional leadership sem taki meira til leiða við 
útfærslu námskrár. Farsæl kennslufræði geri þá kröfu til kennarans að 
hann skilji hvernig nemandinn lærir og hann hafi sjálfræði til þessa að 
móta og byggja upp aðstæður í kennslustofunni sem mæta þörfum allra 
einstaklinganna. Þeir telja pedagogic leadership m.ö.o. víðtækara hugtak 
en instructional leadership,  að það taki meira mið af þroska nemenda og 
af hverju eitthvað er kennt en ekki bara hvað er kennt og hvernig. 

Sergiovanni (2005) notar hugtakið instructional leadership í skrifum 
sínum um skólastjórnun og er þá greinilega að tala um kennslufræðilega 
forystu. Hann segir að þegar skólastjórar einbeiti sér að því að byggja upp 
skólasamfélag þar sem umhyggja fyrir kennurum og áhersla á nám sé 
ríkjandi þá ýti það undir faglega þróun starfsmanna skólans. Þá segir 
hann að með því að ýta undir faglega þróun starfsmanna og skapa 
skólasamfélag sem er sífellt að læra og þróa sig þá bæti það árangur 
nemenda. Menning skólans skipti miklu máli og allt sem skólastjórinn 
gerir til þess að byggja upp sterka og árangursríka skólamenningu skipti 
máli og sé fjárfesting í betri árangri nemenda. Sergiovanni leggur einnig 
áherslu á að skólastjórinn þurfi að verða leiðtogi leiðtoganna. Hann telur 
leiðtogahlutverk kennaranna vera mikilvægt og segir þá þurfa að bera 
aukna ábyrgð á kennslufræðilegri forystu til þess að byggja upp 
árangursríkara skólastarf.  

Munurinn á þessum tveimur hugtökum er  áherslumunur en MacNeill 
og félagar (2003a; 2003b) leggja heldur meiri áherslu á uppeldisfræðilega 
þætti en Sergiovanni (2005) sem hefur frekar í huga áherslu á tæknilegan 
hluta kennslufræðinnar. Í mínum huga felur hugtakið kennslufræðileg 
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forysta það í sér að stjórnendur og kennarar láta sig varða hvað er kennt, 
af hverju og hvernig. Þá snýst kennslufræðileg forysta einnig um að hafa 
áhrif á skólastarfið, aðra starfsmenn og stuðla þannig að framþróun í 
skólastarfinu en nám og kennsla eru þar megin viðfangsefnin. 

Skilaboðin ættu að vera skýr innan skólans, það er að ætíð sé verið að 
leita leiða til þess að koma til móts við þarfir nemenda með nám þeirra í 
huga, sífellt verið að leita leiða til að bæta kennsluhætti á grundvelli þarfa 
nemenda. Skólastjórinn gegnir þarna mikilvægu hlutverki, hann gefur 
tóninn og sendir skilaboð um mikilvægi verkefnisins. Stundum þarf að 
taka áhættu og gera ákveðnar breytingar og tilraunir með kennsluhætti. 
Markmiðið ætti að vera að skapa samfélag sem einkennist af sívaknandi 
áhuga á námi nemenda og starfsmanna með það fyrir augum að gera 
betur, þróa og bæta lærdómssamfélagið. Í því felst að innan skólanna sé 
um öfluga kennslufræðilega forystu að ræða af hálfu stjórnenda og 
kennara (Sergiovanni, 2005; Harris og Muijs, 2005). 

2.4 Skólastjórinn og kennslufræðileg forysta 

Goldberg (2001) segir að markmið þeirra sem starfa við menntunarmál 
eigi alltaf að vera að gera betur. Hann segir mikilvægt fyrir stjórnendur að 
skapa aðstæður þar sem faglegur metnaður starfsfólks sér ríkjandi.  

Einn mikilvægasti þáttur í starfi stjórnenda er að skapa sýn fyrir 
skólann. Ákveða í samvinnu við starfsfólk sitt hvert skólinn skuli stefna 
og hvernig eigi að fara að því. Með því að vinna ötullega að þeim þætti 
skapast margir kostir fyrir starfið í skólanum. Ef skólastjórnandi vinnur 
að því að skapa sýn um skólastarfið og vinnur  markvisst að 
markmiðssetningu getur það örvað mjög breytingastarf innan skólans 
(DuFour, 1991). 

MacNeill o.fl. (2003b) segja að skólastjórar þurfi í auknum mæli að 
leggja áherslu á uppeldis- og kennslufræði til þess að bæta skólastarfið. 
Þeir segja nokkra þætti einkenna skóla þar sem stjórnunarhættirnir 
einkennast af kennslufræðilegri forystu: 

 Sameiginleg sýn skólasamfélagsins þar sem einblínt er á nám 
nemenda. 

 Stjórnendur og kennarar styðjast við fræðikenningar um nám 
og þróun náms. 
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 Kennararnir eru virkir og þátttakendur í mikilvægum 
ákvörðunum. 

 Skólaþróun beinist að því auka gæði skólastarfsins. 

 Áhersla skólastjórnenda er fremur á kennslu- og uppeldisfræði 
heldur en stjórnsýsluleg hlutverk. 

Þeir benda einnig á mikilvægi þess að orðræðan byggist á samræðu en 
ekki einræðu. Stjórnendur mega ekki vera of ákafir við að koma sínum 
sjónarmiðum og leiðum á framfæri. Breytingar verða að vera unnar í 
samvinnu við starfsfólk og fá tíma til umræðu og vinnslu.  

Hughes og Ubben (1996) segja að forysta sem leggur rækt við 
kennslufræði og námskrárlega þætti sé einkennandi fyrir þá skóla sem 
teljast ná hvað bestum árangri með nemendur. Þeir segja að þessir þættir 
ættu  alls ekki að vera einungis á höndum stjórnenda, heldur verði allir 
þeir aðilar sem eiga hlutdeild í skólastarfinu, starfsfólk, nemendur og 
samfélagið, að koma þarna að máli. Mikilvægustu skilaboð 
skólastjórnenda, til allra þessara aðila, ættu að vera þau að allir nemendur 
geti lært og að skólinn verði að gera kröfur og hafa miklar væntingar til 
nemenda sinna. Slík hugmyndafræði er líkleg til þess að hvetja fólk til 
þess að leita sífellt leiða til þess að koma til móts við þarfir allra 
nemenda. 

Eaker, DuFour og DuFour (2002) segja að til þess að stjórnendum 
takist að skapa skólasamfélag sem einkennist af námi sé mikilvægt að 
þeir líti á hlutverk sitt sem leiðtoga leiðtoganna og geri sér grein fyrir því 
að kennararnir eru fyrst og fremst þeir sem geta breytt kennslufræðinni í 
skólanum. Af þessum sökum er mikilvægt að í skólum séu aðstæður þar 
sem teymisvinna kennara og fagleg samvinna getur blómstrað. Þannig 
ættu kennarar að geta verið leiðtogar við kennslufræðilega þróun og haft 
varnaleg áhrif á kennslufræðina í skólanum. Því er mikilvægt að 
stjórnendur líti á kennara sem kennslufræðilega leiðtoga. 

Hoy og Hoy (2009) segja að kennslufræðileg forysta eigi að hvíla á 
herðum kennara og stjórnenda. Það séu kennararnir sem sjái um 
kennsluna, þeir hafi sérþekkinguna. Skólastjórnendur séu aftur á móti 
ábyrgir fyrir því að skapa andrúmsloft og menningu innan skólans sem sé 
hvetjandi hvað varðar gæði náms og kennslu. Þannig ættu stjórnendur að 
vinna með kennurum að því að bæta gæði náms og kennslu, hvetja 
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kennara til þess að sinna kennslufræðilegri forystu með því að leggja 
áherslu á að leita sífellt leiða til þess að bæta árangur nemenda. Þau segja 
einnig að skólastjórnendur verði að vera faglegir leiðtogar sem fylgist 
með rannsóknum og nýjungum á sviði náms, kennslu, bekkjarstjórnunar 
og mati á skólastarfi.  

2.5 Forysta kennara  

Kennarar gegna miklu leiðtogahlutverki þrátt fyrir að hafa að jafnaði ekki 
mikil formleg völd. Stundum er talað um hugtakið kennaraforysta (e. 
teacher leadership) þegar verið er að ræða um áhrif kennara. Áhrif 
óformlegra samskipta innan starfsmannahóps eru oft vanmetin. Samræður 
á vinnustað, hvort sem þær fara fram á formlegum fundum nokkurra 
kennara, á kaffistofunni eða á göngunum, geta haft mjög mikil áhrif á 
afstöðu kennara til ákveðinna mála. Einnig eiga slík samskipti sinn þátt í 
að mynda þá hugmyndafræði sem kennarar byggja starf sitt á.  

Hoy og Hoy (2009) segja kennara vera lykilmenn þegar kemur að því 
að bæta kennslufræði og auka gæði náms. Það séu alltaf þeir sem verði á 
endanum að samþykkja og takast á við breytingarnar þannig að þær nái 
að ganga fram. Þannig verði kennararnir sjálfir að taka þátt í því að móta 
þær breytingar sem farið er í hverju sinni og ákveða hverju á að breyta.  

Ackerman og Mackenzie (2006) segja flesta þá kennara sem eru 
kennslufræðilegir leiðtogar stjórna óformlega með því að deila reynslu, 
spyrja spurninga, leiðbeina nýjum kennurum og með því að móta 
samstarf við aðra kennara. Margir skólastjórnendur þekkja þessa leiðtoga 
og vilja styðja þá. Þetta gera þeir vegna þess að þeir vita hversu mikilvæg 
kennaraforysta er þegar kemur að breytingum og þróun á skólastarfinu. 
Þeir segja þá kennara sem séu góðir kennslufræðilegir leiðtogar vera trúir 
sannfæringu sinni og vinni í samvinnu við aðra kennara með það að 
leiðarljósi að auka gæði náms. Hins vegar séu kennarar sem sýna forystu 
og vilja til þess að hafa áhrif á kennsluhætti annarra ekki alltaf vinsælir 
meðal samstarfsfólks. Þeir geti ógnað öðrum kennurum og stjórnendum 
með hugmyndum sínum. En þrátt fyrir það séu þessir kennarar og þeirra 
starf ákaflega mikilvægt þegar kemur að því að vinna að skólaþróun.  

Megintilgangur skólastarfs er nám og því gefur augaleið að kennarar 
eru í ákveðinni lykilstöðu. Þeir geta með starfi sínu haft áhrif á nemendur, 
hvatt þá áfram og fengið þá til þess að ögra sjálfum sér. Þegar fólk hugsar 
um góða kennara sem það hefur haft koma oft fram orð eins og 
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umhyggjusamur, hvetjandi og krefjandi. Það sem er  aftur á móti 
athyglivert er að þessi sömu orð koma oft upp þegar verið er að lýsa 
góðum leiðtogum. Þannig mætti ætla að þeir kennarar sem eru hvað 
farsælastir í sínu starfi með nemendum geti verið áhrifamiklir 
kennslufræðilegir leiðtogar (Eaker, o.fl., 2002).  

2.6 Þróun skólastarfs  

Ef kennslufræðileg forysta í skólum er öflug af hálfu kennara og 
stjórnenda ætti skólastarfið að einkennast að því að þróa kennsluhætti og 
skólastarfið með þarfir og árangur nemenda að leiðarljósi. Að því sögðu 
er ljóst að öflug kennslufræðileg forysta kallar á þróun á skólastarfi (Hoy 
og Hoy, 2009). 

Fullan (2001) bendir á að á síðustu árum hafi hlutverk skólastjórnenda 
breyst mjög mikið. Hlutverkið sé orðið flóknara og að margir þættir 
berjist um athygli stjórnenda. Einn þessara þátta eru breytingar en oft á 
tíðum er það ekki endilega sá þáttur sem stjórnendur beina athygli sinni 
mest að, þó svo margir séu áhugasamir um breytingar til þess að auka 
gæði skólastarfsins. Hann segir að það sé augljóst að skólaþróun sem 
leiði til aukinna gæða í skólastarfinu sé fyrirbæri sem verði að eiga sér 
rætur í skólasamfélaginu. Skólastjórinn sé hins vegar ábyrgur fyrir því að 
reyna að skapa aðstæður og andrúmsloft þar sem jarðvegurinn fyrir 
breytingar er frjósamur. Því má segja að sú forysta sem skólastjórinn veiti 
skipti miklu máli í því skyni að skapa skólasamfélag þar sem þróun 
skólastarfs er markviss. 

Í breytingastarfi innan skólanna skiptir forystan miklu máli. Þessi 
forysta er þó ekki bara á höndum skólastjórnenda heldur skiptir forysta 
kennara þarna miklu máli. Kennararnir eru þeir sem sjá um kennsluna og 
því er árangursríkast þegar breytingar og þróun á kennsluháttum er frá 
þeim komið. Það má aldrei gleyma því að kennararnir sjálfir eru 
mikilvægasti þátturinn í breytingum. Þannig geta stjórnendur aldrei kynnt 
breytingar án þess að hafa kennarana í huga. Kennararnir séu þeir aðilar 
sem koma beint að kennslunni og hafi bein áhrif á nemendur í daglegu 
starfi. Til þess að breytingarnar nái að festast í sessi er mikilvægt að þær 
tengist beint hegðun kennara og hafi áhrif á störf þeirra. Þetta kallar á 
umræðu samfara breytingum, umræðu sem nær til viðhorfa og gilda 
kennaranna og starfsfólksins alls. Kennslan og námið breytist ef og þegar 
kennararnir breytast (Sergiovanni, 2005 og Harris og Muijs, 2005). 
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Mikilvægt er að huga að skólamenningu þegar hugsað er um þróun 
skólastarfs. Skólamenning sem skapar frjóan jarðveg fyrir þróunarstarf og 
þekkingarleit starfsfólks einkennist meðal annars af áhuga og vilja 
starfsmanna til þess að vinna saman í anda þeirra markmiða og gilda sem 
skólasamfélagið hefur skapað. Einkenni slíkrar skólamenningar er að 
starfsfólk og aðrir þeir sem koma að skólasamfélaginu sýnir mikla 
hollustu við þá sýn, þau gildi og þau markmið sem starfinu hafa verið sett 
(Eaker o.fl, 2002; Sergiovanni, 2005 og Fullan, 2001). 

Umræða undanfarin ár hefur í auknum mæli beinst að því hvort hægt 
sé að breyta menningu skóla. Skólakerfið hefur lítið breyst í áranna rás og 
hefur að miklu leyti verið eins í mjög langan tíma. Margir fræðimenn 
hafa ritað greinar um hvernig hægt sé að hafa áhrif á skólamenningu og 
hvernig hægt sé að breyta skóla. Nú á dögum mikilla breytinga getur í 
raun enginn skóli staðið kyrr. Því er mikilvægt fyrir alla þá sem starfa 
innan skólanna að gera sér grein fyrir þessu. Í skólum þar sem 
skólamenning er verkefna- og samvinnumiðuð og kennararnir styðja 
hvern annan og þar sem allir vinna saman sem ein heild verði kennslan 
skilvirkari (Fullan, 2001; Eaker o.fl., 2002; Reynolds o.fl., 1996; Baldur 
Gíslason, 1999). 

Reynolds, Bollen, Creemers, Stoll og Lagerweij (1996) benda á að 
nauðsynlegt sé að tengja saman skilvirkni skóla og þróunarstarf. Þannig 
sé mikilvægt að þróunarstarf í skólum beinist einkum að því að auka 
árangur nemenda og vilja þau sjá sterka tengingu þróunarstarfs og 
starfsins í skólastofunni. Þau segja að nauðsynlegt sé að þróunarstarf 
byggist á niðurstöðum rannsókna um nám og kennslu. Með því að tengja 
saman rannsóknir varðandi nám og kennslu og þróunarstarf sé hægt að 
leita leiða til þess að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda með nám 
þeirra og árangur í huga. 

Mikilvægt er að spyrja spurninga um skólastarfið og yfirvinna hræðslu 
við breytingar. Skólastarfi er þannig háttað í eðli sína að það kallar á 
sífelldar breytingar. Við þurfum ekki alltaf að hafa rétt fyrir okkur, frekar 
að læra af því sem við erum að gera. Mikilvægt er að taka lítil skref, vera 
varkár og hugsa um breytingar sem samvinnuverkefni stjórnenda og 
starfsfólks (Donaldson, 2006). 

Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) benda á að það sé einkum tvennt sem 
skipti máli þegar kemur að því að þróa skólastarf skipulega. Í fyrsta lagi 
sé það stjórnskipulag skólans og í öðru lagi sé það starfið í skólastofunni. 
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Þau vitna í líkan Hopkins og West og segja þá stjórnunarhætti sem skapi 
bestu skilyrðin til umbótastarfs vera: Skilvirka forystu, samstarf og 
samábyrgð hinna ýmsu hópa sem tengjast skólastarfinu, skipulega 
starfsþróun, athuganir og mat á starfinu, markvissa áætlanagerð og 
samhæfingu á störfum einstaklinga og hópa. Meginskilaboðin eru því að 
til þess að skólastarfið þróist á eðlilegan hátt og taki framförum er öflug 
forysta kennara og stjórnenda nauðsynleg. 

2.7 Lærdómssamfélagið 

Hugtakið um lærdómssamfélagið er í mínum huga nátengt hugtakinu um 
kennslufræðilega forystu. Áherslan er í báðum tilvikum á að stjórnendur 
og kennarar leiti leiða til þess að bæta skólastarfið með þarfir nemenda í 
huga. Að innan skólasamfélagsins sé ríkjandi menning sem einblíni á 
nám nemenda og starfsfólks. 

Donaldson (2006) segir að skólastjórnendur og leiðtogar innan 
kennarahópsins verði sífellt að spyrja spurninga til þess læra og þróa 
starfshætti sína. Hann leggur mikla áherslu á að skólinn sé staður náms, 
ekki bara fyrir nemendur heldur einnig fyrir starfsfólk. 

Þegar tækifæri til þróunar í starfi breytast frá hefðbundnum 
endurmenntunarnámskeiðum til stöðugs náms innan hvers skóla með 
stuðningi starfsfélaga, fær hugmyndin um fagþróun nýja þýðingu. Ef nám 
kennara fer fram í samhengi við eigið skólastarf og í faglegu samfélagi 
sem nærist og þróast bæði innan sem utan skóla, geta áhrifin ekki aðeins 
orðið útvíkkuð hugmynd um störf kennara, heldur einnig leitt til 
verulegra og varanlegra breytinga á skólastarfi (Lieberman, 2002). 

Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998) segja að virk 
framkvæmdastjórnun og breytingastörf móti einkum skilvirkni stofnana 
og fyrirtækja. ,,Skólinn sem lærir“ sé hugtak sem mikið hefur verið 
fjallað um í því sambandi. Í því felst að líkja megi fyrirtækjum eða 
stofnunum við lifandi verur; verur sem eru samsettar úr hinum ýmsu 
kerfum sem starfa saman. Dæmi um þetta séu til dæmis stjórnkerfi, 
þróunarkerfi og framleiðslukerfi sem vinna saman að því að gera 
stofnunina að því sem hún er. Með því að líkja stofnun við lífveru séum 
við að segja að það sem einkenni hana sé að hún læri og breytist með 
tímanum og þeirri reynslu sem hún öðlast. Þetta sjónarmið sé frábrugðið 
því að líta á skólann sem regluveldi þar sem gengið er út frá þeirri 
meginhugmynd að formgerð hverrar stofnunar mótist af verkaskiptingu á 
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milli starfsmanna og samskiptin byggist á ákveðnum valdapýramída 
þannig að allir viti sitt hlutverk á hverjum tíma. Munurinn á þessum 
sjónarhornum er einkum sá að í regluveldinu er einblínt á að allir viti sitt 
hlutverk og sinni því. Stjórnendur og sérfræðingar bera ábyrgðina á 
rekstrinum og starfsmenn fara eftir því sem þeim er sagt. Sjónarmiðið um 
skólann sem lærir er frábrugðið regluveldinu að því leyti að hann gengur 
út á náið samstarf og samábyrgð undir- og yfirmanna til þess að bæta 
skólastarfið. Stjórnendur eru þannig fremur í hlutverki hópstjóra heldur 
en sérfræðinga sem alla ábyrgðina bera. Þannig er gert ráð fyrir 
frumkvæði, ábyrgð og metnaði starfsfólks.  

Í lærdómssamfélaginu er orkunni beint að því að nýta þá auðlind sem 
starfsmenn skólans eru til þess að breyta og bæta. Þá er umhverfið einnig 
nýtt skólastarfinu til framdráttar. Áherslan verður því að vera á að 
kennarar og skólastjórnendur vinni saman og finni til samábyrgðar við að 
breyta og bæta skólastarfið. Það sem ætti því helst að vera einkennandi er 
gagnrýni og endurmat á eigin störfum (Börkur Hansen og Smári S. 
Sigurðsson, 1998; Eaker o.fl. 2002).  

Hargreaves (2007) leggur áherslu á að lærdómsmenning í skólum sé 
ekki eitthvað sem eigi að taka fyrir í stuttan tíma heldur verði 
lærdómsmenningin að verða hluti af menningu skólans til lengri tíma til 
þess að um virkt lærdómssamfélag sé að ræða. Til þess að slíkt geti átt sér 
stað segir Hagreaves að skólar verði að setja nám og lærdóm í fyrsta sæti 
á undan árangri á samræmdum prófum. Stjórnun verði að vera dreifð og 
skólasamfélagið verði sífellt að leita leiða til þess að auka þekkingu með 
árangur nemenda að markmiði. Að þessu sögðu má álykta að til þess að 
skólar geti talist virk lærdómssamfélög verði kennslufræðileg forysta að 
vera öflug af hálfu kennara og stjórnenda. Áherslan verði því að vera á 
það að leita leiða til þess að þróa starfshætti í skóla með árangur nemenda 
að markmiði. 

2.8 Skólastjórnun á Íslandi 

Þegar fjallað er um kennslufræðilega forystu er mikilvægt að átta sig á 
breytingum á hlutverki skólastjóra. Ekki er svo langt síðan hlutverk 
skólastjórnenda fólst fyrst og fremst í því að sinna kennslu og stjórnun 
skóla var í raun aukahlutverk. Skólar voru fámennir vinnustaðir þar sem 
störfuðu fáir kennarar auk skólastjóra. Skólastjórinn sá mikið um kennslu 
og stjórnun skóla var sinnt meðfram kennslunni. Með fólksfjölgun og 
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aukinni þéttbýlismyndun á Íslandi hefur þetta breyst. Skólar hafa stækkað 
og eru orðnir fjölmennir vinnustaðir þar sem nemendur eru oft mörg 
hundruð. Að sama skapi hafa störf skólastjórnenda breyst og stjórnun 
skóla nú orðið aðalhlutverk skólastjórnenda. Rekstur og önnur 
stjórnsýsluleg hlutverk hafa fengið aukna hlutdeild í störfum skólastjóra 
(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). Eftir að skólastjórar 
hættu í flestum tilfellum að sinna kennslu mætti spyrja sig hvort bein 
áhrif þeirra á nám og kennslu hafi minnkað eða hvernig kennslufræðilegri 
forystu þeirra sé háttað. 

Með lögum um grunnskóla frá árinu 1989 voru störf árganga- og 
fagstjóra innleidd í íslenska grunnskóla. Með þeim fengu stjórnendur 
skóla að nýta sérstakt viðbótarframlag til aukinnar stjórnunarhlutdeildar. 
Þetta voru aukastörf kennara sem höfðu oft í för með sé stjórnun í 
árgöngum og umsjón með ákveðnum námsgreinum. Skólum var veitt 
töluvert sjálfstæði við útfærslu þessara starfa en tilgangurinn var að dreifa 
valdi innan skólanna (Lög um grunnskóla nr. 87/1989). Í kjarasamningum 
kennara frá árinu 2001 var síðan gengið lengra í því skyni að dreifa valdi 
innan skólanna og var stjórnendakvóti aukinn og inn í skólana komu 
millistjórnendur. Í sumum skólum er um að ræða deildarstjóra sem sinna 
að hluta til kennslu og að hluta til stjórnun. Einnig var heimild í 
samningnum fyrir stjórnendur að binda vinnutíma kennara meira í 
skólunum.  

Í lögum um grunnskóla frá árinu 1995 (Lög um grunnskóla nr. 
66/1995) voru gerðar mjög miklar breytingar á ytra umhverfi skóla hér á 
landi. Með lögunum fluttist forræði grunnskólanna frá ríki til 
sveitarfélaga. Skólanefndir fengu aukið vald og gert var ráð fyrir meiri 
áhrifum foreldra. Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn 
Helga Lárusdóttir (2008) segja þessar breytingar hafa haft mikil áhrif á 
störf skólastjórnenda. Þau segja að með þeim hafi sjálfstæði 
skólastjórnenda aukist. Einnig segja þau umfang starfsins hafa aukist og 
meðal nýrra verkefna hafi verið aukin fjárhagsleg ábyrgð, mat á 
skólastarfi, áætlanir um endurmenntun starsfólks, mótun þróunarstarfs, 
aukið samráð við kennara og aukið foreldrasamstarf.  

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir 
o.fl (2002, 2004) gerðu rannsókn á störfum skólastjórnenda árið 2001. 
Þar kom fram að skólastjórnendur voru í meginatriðum sáttir við 
lagabreytinguna frá því 1995 og töldu hana hafa haft jákvæð áhrif á 
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skólastarfið. Aftur á móti kom fram að fagleg forysta skólstjórnenda 
virtist hafa minnkað með breytingunum og hún vikið fyrir aukinni 
daglegri umsýslu. Rannsóknin árið 2004 staðfesti fyrri niðurstöður um að 
stjórnendur í skólum væru almennt sáttir við breytinguna árið 1995 og 
töldu hana hafa aukið faglegt frelsi skólanna. Þá kom einnig í ljós árið 
2004 að stjórnendur tengdu ýmsar breytingar við kjarasamningana árið 
2001. Þeir töldu jákvætt að geta bundið vinnutíma kennara meira í 
skólunum til aukins faglegs samráðs innan skólanna. Með 
kjarasamningum kennara frá árinu 2005 var ákvæðinu um bindingu 
vinnutíma breytt og tíminn sem skólastjórnendur höfðu til umsjónar 
minnkaður talsvert. 

Segja má að starfsmenn skóla séu helsta auðlind hans. Fagleg forysta í 
skólum hlýtur í auknum mæli að beinast að því að virkja kennara til 
forystu með því að dreifa ábyrgð og valdi. Kennarar, nemendur, foreldrar 
og aðrir sem koma að skólasamfélaginu verða að geta átt hlutdeild í 
ákvörðunum sem teknar eru og fá að vera virkir aðilar í mótun 
skólastarfsins (Ryan, 2006; Börkur Hansen o.fl., 2008). Niðurstöður 
rannsóknar Barkar og félaga frá árinu 2008 benda til þess að skólastjórar 
geri sér grein fyrir þessu og að þeir leggi sífellt meiri áherslu á 
starfsmannamál og vilji auka hlutdeild kennara varðandi stefnumótandi 
ákvarðanir. Í rannsókn þeirra kom þó fram að skólastjórnendur töldu 
ýmsar hindranir vera í vegi varðandi aukna hlutdeild kennara. Þar nefndu 
þeir einkum hefðir, vinnutíma og dulin átök um forræði yfir kennslu. 

Ljóst er að á næstu árum þurfa skólastjórnendur hér á landi að leggja 
enn frekari áherslu á faglegt forystuhlutverk sitt. Efla þarf tengsl við 
hagsmunaaðila innan og utan skólanna. Þá þurfa skólar í auknum mæli að 
taka mið af síbreytilegu umhverfi sínu og bregðast við nýjum aðstæðum 
sem kalla á breytingar á skólastarfi. Þá er mikilvægt að kennarar og 
stjórnendur fylgist vel með niðurstöðum rannsókna á sviði náms og 
kennslu og taki mið af þeim í skólastarfinu (Börkur Hansen o.fl. 2008). 
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3 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Vinna við rannsóknina hófst í desember 2008 og lauk í apríl 2009. 
Skólarnir í rannsókninni voru tveir og viðmælendur fimm í hvorum skóla. 
Í þessum hluta verður gerð grein fyrir undirbúningi og framkvæmd 
rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðum, vali á skólum, viðmælendum, 
gagnasöfnun, skráningu og greiningu gagna. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Aðferðirnar sem notaðar voru í þessari rannsókn voru eigindlegar (e. 
qualitative) sem þýðir að rannsakandi einbeitir sér að því að skilja þá 
merkingu sem fólk leggur í líf sitt og aðstæður. Rannsóknargögn eru 
lýsandi og miða að því að auka skilning og þekkingu (Taylor og Bogdan, 
1998). Um tvær tilviksathuganir (e. case study) er að ræða þar sem unnið 
er með tvö sjálfstæð tilvik og þau skoðuð út frá ákveðnum 
rannsóknarspurningum. Í þessari rannsókn eru tilvikin því tveir 
grunnskólar. Við framkvæmd rannsóknarinnar var leitað til tveggja skóla 
sem falla vel að meginrannsóknarspurningunni. Í öðrum skólanna fellur 
skólastarfið að skilgreiningunni um hefðbundið skipulag skólastarfs. 
Hinn skólinn starfar eftir stefnu um einstaklingmiðað nám. 

3.2 Undirbúningur 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í desember 2008 og fólst í því að 
lesa fræðiefni tengt hugtakinu kennslufræðileg forysta, mótun 
rannsóknarspurninga og vinnu að rannsóknaráætlun. Í janúar var haft 
samband símleiðis við þá skóla sem valdir höfðu verið af rannsakanda. 
Kynningarbréf (fylgiskjal 2) var síðan sent í skólana þar sem falast var 
eftir þátttöku þriggja kennara og tveggja stjórnenda í skólunum. Allir sem 
leitað var til voru fúsir til þátttöku. 

3.3 Þátttakendur 

Í hvorum skóla fyrir sig voru fimm þátttakendur; skólastjóri, 
aðstoðarskólastjóri og þrír kennarar. Byrjað var á að senda stjórnendum 
skólanna kynningarbréf (fylgiskjal 2). Þeir kynntu síðan rannsóknina á 
kennarafundum, sendu kynningarbréfið áfram til kennaranna og báðu 
áhugasama kennara um að bregðast við erindinu. Skólastjórnendur sendu 
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síðan rannsakanda tölvupóstföng þeirra kennara sem brugðust vel við 
erindinu. Rannsakandi hafði síðan samband við þrjá kennara í hvorum 
skóla fyrir sig. Leitast var við að ræða við kennara sem kenndu á 
mismunandi aldursstigi. Í báðum skólum var rætt við kennara sem 
kenndu mismunandi aldursstigi. Einn sem kenndi í 1.– 4. bekk, einn í 5.– 
7. bekk og einn í 8.– 10. bekk í hvorum skóla um sig. 

Skólarnir sem valdir voru til þess að taka þátt í rannsókninni eru í 
grennd við höfuðborgarsvæðið og aðgengilegir rannsakanda. Má því 
segja að um hentugleikaúrtak sé að ræða. Val þeirra fellur vel að 
markmiðum rannsóknarinnar. Í skólunum er svipaður fjöldi nemenda en 
þeir eru nokkuð ólíkir að öðru leyti.  

Annar skólinn byggir á hefðbundnum grunni og hefur starfað í meira 
en hálfa öld. Tvisvar hefur verið byggt við skólann og er aðalhúsnæðið í 
viðbyggingu við gamla skólann. Þá er fyrsti bekkur starfræktur í 
nærliggjandi eldra húsnæði og listgreinar í endurnýjuðu húsnæði við 
mörk skólalóðarinnar. Íþróttahús og sundlaug eru í nágrenni við skólann. 
Hver bekkur hefur sína kennslustofu en síðan eru nokkur lítil rými sem 
eru ætluð fyrir kennslu minni hópa og sérkennslu. Í skólanum eru um 400 
nemendur í 1. -10. bekk. Í rannsókninni er skólinn nefndur Haukaskóli. 

Hinn skólinn hefur starfað um nokkurra ára skeið og hefur 
einstaklingsmiðað nám á stefnuskrá sinni. Stefna skólans felur í sér að 
kennarar vinna í teymum og unnið er með árganga sem einn hóp í opnu 
rými. Skólahúsnæðið er nýtt og var sérstaklega byggt með stefnu skólans 
í huga. Þannig er ekki um hefðbundnar skólastofur að ræða heldur opin 
rými þar sem tveir árgangar deila kennslusvæði. Íþróttahús er í skólanum 
en sundlaug í talsverðri fjarlægð. Í skólanum eru um 400 nemendur í 1. – 
8. bekk. Í rannsókninni er skólinn nefndur Ugluskóli. 

3.4 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram vorið 2009 með opnum viðtölum þar sem 
viðtalsrammi (fylgiskjal 1) var notaður til stuðnings. Spurningarnar í 
viðtalsrammanum þjónuðu þeim tilgangi að ná fram þeirri þekkingu sem 
viðmælendur bjuggu yfir varðandi kennslufræðilega forystu en áttu ekki 
að trufla frásögn viðmælenda. Spurningarnar áttu rætur sínar að rekja til 
kenningarlegra forsenda um viðfangsefnið (Flick, 2006).   

Viðtölin fóru öll fram í skólunum, rætt var við stjórnendur á 
skrifstofum þeirra og kennara í skólastofum þeirra eða í sérstökum 
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fundarherbergjum. Í viðtölunum var viðtalsrammi hafður til hliðsjónar en 
megináherslan var á að fá þátttakendur til að lýsa starfi sínu og reynslu. 

Heimsóknirnar í skólana gáfu einnig mikilvæga innsýn í starfið í 
skólunum. Þá gafst tækifæri til þess að hitta starfsfólk skólanna og 
nemendur. Til viðbótar við formleg viðtöl fóru því oft fram óformlegar 
viðræður við ýmsa aðila sem staddir voru í skólunum. Til dæmis á 
kaffistofum og á göngum. Þetta veitti oft viðbótarupplýsingar um 
starfshætti og starfsvenjur í skólunum. 

Í báðum skólum var gerð ein þátttökuathugun (e. participant 
observation) þar sem rannsakandi sat kennarafund í báðum skólum, 
reyndi að falla inn í starfsmannahópinn og safnaði upplýsingum á 
skipulagðan hátt (Taylor og Bogdan, 1998). Þátttökuathuganirnar gáfu 
vísbendingar um skólamenningu og starfshætti í skólunum.  

3.5 Skráning og úrvinnsla 

Öll viðtölin voru tekin upp á segulband og afrituð. Vettvangsnótur voru 
skráðar á meðan á þátttökuathugunum stóð og einnig strax eftir að þeim 
lauk. Rannsóknargögn voru samtals um 230 blaðsíður. 

Þegar öflun og skráningu gagna var lokið hófst úrvinnsla og greining. 
Gögnin voru lesin yfir nákvæmlega nokkrum sinnum og þau meginþemu 
sem þar var að finna dregin út. Greining gagnanna fólst meðal annars í 
því að draga fram viðhorf viðmælenda til kennslufræðilegrar forystu 
stjórnenda og kennara, á hvaða hátt þeir töldu stjórnendur og kennara 
veita kennslufræðilega forystu. Hvernig skipulag og starfshættir í 
skólunum höfðu áhrif á kennslufræðilega forystu. Einnig var reynt að 
draga fram þau atriði sem tengdust kennslufræðilegri forystu stjórnenda 
og kennara í báðum skólum. Tilgangur greiningarinnar var að leita að 
samhengi, draga saman aðalatriði og tengja við viðfangsefni 
rannsóknarspurninganna (Flick, 2005). 

Gögnunum var skipt í tvo hluta eða tvær sjálfstæðar tilviksathuganir. 
Fjallað er um hvort tilvikið fyrir sig. Í umræðukafla er síðan gerð tilraun 
til þess að bera saman þessar tvær tilviksathuganir út frá 
meginrannsóknarspurningunni. 
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3.6 Siðferðileg atriði 

Í rannsókninni var farið eftir almennum reglum í vísindastarfi og eftir 
fremsta megni höfð í huga virðing fyrir þeim sem rannsóknin beinist að. 
Skólunum var báðum gefið annað nafn í verkefninu í því skyni að leyna 
því eins og kostur er um hvaða skóla er að ræða. Þátttakendur í 
rannsókninni voru upplýstir um út á hvað rannsóknin gekk, hvernig farið 
yrði með gögn og hvernig stæði til að nýta niðurstöður. Öllum nöfnum 
þátttakenda var breytt til þess að vernda þá og tryggja að ummæli væri 
ekki hægt að rekja til þeirra. Þátttakan var valfrjáls. Þau ummæli sem 
höfð eru eftir þátttakendum eru orðrétt en stundum hafa aukaorð verið 
tekin út í því skyni að skýra textann. Settir eru inn í textann þrír punktar 
til þess að auðkenna slíkt. Ef rannsakandi hefur skotið inn orði er það 
auðkennt með hornklofa. 

Við samanburð á starfsháttum skóla er mikilvægt að tala um þá 
hlutlaust og gera ekki lítið úr þeim. Samanburðurinn felur þó í sér 
ákveðna gagnrýni sem er nauðsynleg til þess að varpa ljósi á 
rannsóknarspurninguna. Niðurstöður rannsóknarinnar voru bornar undir 
skólastjóra beggja skólanna og kom annar þeirra fram með lítilsháttar 
athugasemdir og viðbótarupplýsingar sem teknar voru til greina. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. 
Ólík megineinkenni komu fram í hvorum skóla fyrir sig og verða þau 
kynnt hér. Fyrst verða niðurstöður fyrir Haukaskóla kynntar en síðan fyrir 
Ugluskóla. 

4.1 Haukaskóli 

Haukaskóli er skóli sem hefur starfað í yfir hálfa öld. Skólastarfið byggist 
á hefðbundnu skipulagi í íslenskum grunnskólum og eru nemendur í 1.-
10. bekk. Nemendur í skólanum eru um 400. Stjórnendur skólans eru þrír, 
þ.e. skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri sérkennslu. Þá eru þrír 
kennarar sem starfa sem stigsstjórar og hafa það hlutverk að stýra 
stigsfundum. Þeir eru hluti af stjórnunarteymi skólans en eru allir með 
fulla kennsluskyldu og starfa fyrst og fremst sem kennarar. 

4.1.1 Tengsl stjórnenda við nám og kennslu 

Aðstoðarskólastjórinn ræddi um mikilvægi þess að fylgjast með því sem 
er að gerast í skólastarfinu og vera vakandi fyrir bæði því góða og slæma. 
Aftur á móti kom fram hjá bæði skólastjóra og aðstoðarskólastjóra að þeir 
vildu gjarnan vera í betri tengslum við starfið inni í skólastofunni og báru 
við tímaskorti í því sambandi. Þetta kom skýrt fram hjá 
aðstoðarskólastjóranum þegar hann sagði: 

Ég myndi vilja vera meira með púlsinn á því sem er að 
gerast í kennslunni en einhvern veginn ekki gefið mér tíma í 
það. Örugglega myndi ég geta fundið einhvern tíma, ég hef 
bara ekki fókusað á það, annað hefur bara einhvern veginn 
tekið yfir. 

Skólastjórinn sagði að hann reyndi að vera með nemendum í 
frímínútum til þess að halda tengslum við þá. Hann telur mikilvægt að 
nemendur geti rætt við hann. Þá sagðist hann einnig fylgjast með líðan 
nemenda í frímínútum. 

Aðstoðarskólastjórinn nefndi í viðtali að hann sinnti stundum 
forfallakennslu og kæmist þannig í snertingu við kennsluna og nemendur. 
Hann sagðist hafa ánægju af slíku og gjarnan vilja taka að sér slíkt. 
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Hjá aðstoðarskólastjóra kom fram að strax að loknu kennaraprófi hafi 
hann tekið við starfi skólastjóra í litlum skóla, hann hafi því ætið gegnt 
einhverju stjórnunarstarfi. Hann hafði þó einhverja kennsluskyldu fyrstu 
árin en í núverandi starfi er kennsluskyldan engin. Skólastjórinn í 
Haukaskóla hefur starfað sem skólastjóri í þrjátíu ár, þar áður hafði hann 
fimm ára kennslureynslu. 

Bæði skólastjóri og aðstoðarskólastjóri nefndu stjórnendateymi sem 
vettvang þar sem þeirra áhrifa gæti. Þetta teymi kemur saman tvisvar í 
mánuði. Í skólanum er einn deildarstjóri sem sér um sérkennslumál, 
annars eru stigsstjórar sem stjórnendur sögðu hafa áhrif á innra starfið. 
Stigsstjórar eru með fulla kennsluskyldu og eru einnig umsjónarkennarar. 
Þeirra starf felst fyrst og fremst í því að stjórna stigsfundum og koma 
skilaboðum frá þeim til stjórnenda. 

Í viðtölunum við kennarana kom fram það viðhorf að þeir vilji ekki að 
stjórnendur séu of mikið að skipta sér af þeirra störfum. Þetta viðhorf 
kemur til dæmis fram hjá einum kennaranna sem segir:  

Mér finnst ekkert endilega að þau eigi að vera skipta sér 
alltof mikið af, ekki nema það sé allt ómögulegt hjá manni.  

Orðnotkunin var frekar neikvæð þegar kennararnir voru spurðir um 
áhrif stjórnenda á kennslufræðina í skólanum. Kennararnir sem rætt var 
við notuðu þá orðalag eins og að þeir eigi að „fá að vera í friði“ með 
starfið í kennslustofunni. Stjórnendur eigi ekki að þvælast fyrir þeim, séu 
ekki með nefið niðri í því sem þeir eru að gera, ekki með mikil afskipti af 
kennslunni, komi ekki með of margar skipanir að ofan og að stjórnendur 
eigi ekki að vera að fetta fingur út í það sem kennararnir eru að gera. Einn 
kennarinn segir til dæmis: „Mér finnst ekkert endilega að þau eigi að vera 
að skipta sér alltof mikið af sko.“ Þessi sami kennari segir einnig: „Ekkert 
endilega að þau séu sérstaklega að hanga inni í stofunni hjá manni.“ 

Aftur á móti kom líka fram að þó svo kennararnir vildu ekki bein 
afskipti vildu þeir betri tengsl stjórnenda við kennsluna. Samanber 
ummæli eins kennarans:  

Það er rosalega gott að mega gera það sem við viljum og 
þróa okkur og svoleiðis. En það þarf samt að vera einhver 
sem hefur faglega yfirsýn. 
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Sami kennari sagði einnig misjafnt hversu faglega kennarar vinna. 
Hann sagði flesta kennara hafa mikinn faglegan metnað og sinna starfinu 
vel. Aftur á móti séu einhverjir innan um sem séu fastir í sama farinu og 
sinni til dæmis starfsþróun lítið. Um þetta sagði hann til dæmis: 

Nei, það er ekkert verið að skipta sér að því og það er 
akkilesarhæll skólans. Það þarf að skipta sér að slíku. Það ... 
vantar þessa faglegu yfirsýn ... að við séum samstíga á 
stigunum allavega. Það ... er rosalega gott að hafa frjálsar 
hendur svo framarlega sem þú sért að gera góða hluti. Þú 
veist að þú sért faglegur ... það eru kennarar innan um sem 
eru ... alltaf í sama farinu og það er ekkert gert í því og það 
er ekki gott. Þar klikka stjórnendur. 

Þá kom fram í hjá einum kennara það viðhorf að stjórnendur þurfi að 
skipta sér af kennslu hjá kennurum sem gangi illa í kennslunni. Þetta kom 
fram þegar hann fór að ræða vanda annars kennara:  

Ég held að það hefði ekki verið vitlaust að stjórnendur hefðu 
átt að koma meira og fylgjast betur með hvað hún var að 
gera til þess hreinlega bara að þú veist ...stinga upp á 
einhverju koma með einhverjar hugmyndir eða eitthvað þess 
háttar. Af því þau eru líka kennaramenntuð sko.  

Þannig virtust kennararnir sem rætt var við telja að stjórnendur séu 
ekki í nægilega góðum tengslum við hið daglega starf sem fer fram í 
skólastofunni. Kennararnir vilja fá að vera í friði með daglegt starf í 
skólastofunni en vilja að stjórnendur viti meira um það sem hver kennari 
er að gera og skipti sér af því sem ekki gengur vel. 

4.1.2 Kennslufræðileg sýn 

Í viðtölum við stjórnendur komu fram ákveðnar hugmyndir um það sem 
þeir vildu leggja áherslu á í skólastarfinu. Þeim var báðum tíðrætt um að 
koma til móts við þarfir allra nemenda. Þegar þeir voru spurðir hvernig 
þeir kæmu þessum skoðunum á framfæri við kennara töluðu báðir um að 
hafa óbein áhrif, að þeir vildu ekki ýta mikið á kennara og að bera 
virðingu fyrir skoðunum kennara. Hjá þeim báðum kom fram að þeir 
reyndu að koma sínum skoðunum og sjónarmiðum á framfæri í samtölum 
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við kennara. Aðstoðarskólastjórinn talaði um að það væri ekki gott að 
koma með einhverjar skipanir ofan frá, betra væri að sá fræjum og 
kveikja smátt og smátt í fólki. Báðir töluðu um að mikilvægt væri að 
halda góðu sambandi við kennara og að vinna með starfsfólki á 
jafningjagrunni. Þeir voru frekar varfærnir í máli sínu og svolítið 
uppteknir af því að vinna óbeint og að því að ýta ekki of mikið á 
kennarana. Þeir töluðu báðir um að þeir vildu gjarnan styðja við góðar 
hugmyndir kennara og hvetja þá til dáða.  

Kennararnir sem rætt var við töldu að stjórnendur hefðu ekki ákveðnar 
hugmyndir hvað varðar kennslufræðina í skólanum. Þó fannst tveimur 
kennaranna að slíkt væri ekki óeðlilegt. Þeir sögðu stjórnendur í 
Haukaskóla ekki skipta sér mikið af kennslufræðilegum málefnum. Einn 
kennari svaraði því til dæmis neitandi þegar hann var spurður um hvort 
hann viti hvaða kennslufræðilegu áherslur stjórnendur hafa:  

Nei, eiginlega ekki ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá 
held ég að ég viti það ekki. Ég held að þau sé bara mjög 
upptekin við að reka þennan skóla sómasamlega og standast 
fjárhagsáætlanir og hérna halda frið. 

Þrátt fyrir að kennararnir teldu ekki þörf á kennslufræðilegum 
áherslum stjórnenda töldu þeir að stjórnendur ættu að vera inni í því sem 
væri að gerast í skólanum.  

Kennararnir sögðu frá því annars vegar að þeir vildu að kennslumál 
væru fyrst og fremst á ábyrgð kennaranna sjálfra og töldu að stjórnendur 
ættu ekki að vera að skipta sér of mikið af málum. Hins vegar töldu þeir 
að stjórnendur ættu að vera inni í því hvað er að gerast í skólanum og 
hafa heildarsýn yfir skólastarfið.  

4.1.3 Verkaskipting 

Skólastjórnendur töluðu um verkaskiptingu í skólanum. Sögðu frá því að 
það væri einn deildarstjóri sem sæi um sérkennslu en nefndu að 
stigsstjórar væru ígildi deildarstjóra en samt ekki deildarstjórar. 
Stigstjórarnir eru þrír, einn á yngsta stigi 1.- 4. bekk, einn á miðstigi 5. – 
7. bekk og einn á unglingastigi 8.-10. bekk. Stjórnendur töldu mikilvægt 
að fá stigsstjórana inn sem tengiliði beint við starfið á hverju aldursstigi. 
Þá nefndi skólastjóri að einnig væru fagstjórar í ákveðnum námsgreinum. 
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Aðstoðarskólastjóri sagði ekki nægilegan stjórnunarkvóta í skólanum til 
þess að vera með fleiri en einn deildarstjóra.  

Tveir kennaranna ræddu aðeins um deildarstjóra. Annar sagði frá því 
að hann sæi fyrir sér einstaklinga innan skólans sem gætu vel verið 
deildarstjórar og verið þannig í fararbroddi fyrir faglegu starfi.  

Hinn kennarinn var með mjög ákveðnar skoðanir á því að það þyrfti 
að fjölga deildarstjórum. Hann taldi að það þyrfti deildarstjóra til þess að 
sinna þessum kennslufræðilegu þáttum og hafa faglega yfirsýn á hverju 
aldursstigi. Hann taldi árgangastjóra sem hefur fulla kennsluskyldu ekki 
geta sinnt kennslufræðilegri forystu við núverandi aðstæður. Stigsstjórar 
fengju greitt sem verkefnastjórar sem hefðu fulla kennsluskyldu og væru 
jafnframt umsjónarkennarar. Þetta sagði hann hamla því að þeir gætu 
sinnt stjórnunarhlutverkinu. Þá var honum tíðrætt um að til þess að geta 
sinnt agamálum og slíku þyrftu deildarstjórarnir að hafa litla 
kennsluskyldu. Hann sagði of mikinn tíma kennara fara í að sinna 
agamálum og að við núverandi aðstæður hefðu kennarar ekki nægilegan 
stuðning frá stjórnendum til þess að fást við agamál. Hann sagði frá því 
að stjórnunarkvótinn hefði verið illa nýttur og núna lægju ákveðnar 
breytingar í loftinu. Hann taldi að kennarar almennt vildu fá fleiri 
deildarstjóra við skólann og sagði kröfur um það meðal þeirra. 

Verkaskipting stjórnendanna tveggja var mjög skýr í Haukaskóla. Hjá 
þeim báðum kom skýrt fram í viðtölum að skólastjórinn sjái um 
fjárhagslegu hliðina og samskipti við ytri aðila. Aðstoðarskólastjórinn sjái 
um innra starfið svo sem tengsl við foreldrafélag, tengsl við deildarstjóra 
og stigstjóra, sjálfsmat og undirbúi kennara-, starfsmanna- og stigsfundi.  

Bæði skólastjóri og aðstoðarskólastjóri tóku fram að samstarfið milli 
þeirra væri gott. Þegar spurt var um verkaskiptingu bar þeim saman um 
að skólastjórinn sjái um rekstrarhliðina en aðstoðarskólastjórinn um innra 
starfið. Aðstoðarskólastjórinn sagði til dæmis um skólastjórann: 

Hann er ekkert svona faglegur forystumaður sko, það er 
ekkert þannig. Hann er meira svona að halda utan um þetta 
eða svona rekstrarstjóri skólans. 

Skólastjórinn talaði um að rekstrarþátturinn væri tímafrekur og að 
mikill tími færi í að sinna honum á kostnað annarra þátta í skólastarfinu. 
Um þetta sagði hann meðal annars: 
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Það er orðið heilmikið mál að reka skóla, þetta er dýrt og þú 
þarft að fylgjast með hverri krónu. Ég sé um öll slík mál, það 
er heilmikill tími sem fer í það, tími sem maður vildi kannski 
eyða í annað. 

Kennararnir sem rætt var við í rannsókninni töluðu einnig um að 
skólastjóri og aðstoðarskólastjóri skiptu með sér verkum. Þeir sögðu frá 
því að skólastjórinn sæi um peningamálin og reksturinn út á við en 
aðstoðarskólastjórinn bæri ábyrgð á innra starfi skólans. 

Skólastjóra og aðstoðarskólastjóra bar saman um að deildarstjóri 
sérkennslu sæi um ýmis mál er varða nemendur með sérþarfir í skólanum 
svo sem skipulag sérkennslu, samskipti við Jöfnunarsjóð og 
einstaklingsnámskrár. Einnig fundaði hann reglulega með því starfsfólki 
sem vinnur að sérkennslumálum í skólanum. Aðstoðarskólastjórinn sagði 
sig og deildarstjórann vinna mikið saman og að deildarstjórinn leitaði til 
sín varðandi ýmis mál. 

Í viðtölum við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra kom fram að þeir 
vilja báðir gjarnan hafa meiri tíma til þess að sinna ýmsum málum. 
Einkum nefndu þeir innra starfið og tengslin við nám og kennslu. 
Skólastjóri sagði rekstarþættina tímafreka og aðstoðarskólastjórinn sagði 
amstur daglegs starfs taka mikinn tíma. Hann vildi gjarnan geta til dæmis 
komið til móts við kennara og sinnt kennslufræðilegri ráðgjöf. 

4.1.4 Samvinna kennara  

Kennararnir sögðu mjög misjafnt hvernig samvinnu milli kennara væri 
háttað. Kennarar á yngsta- og miðstigi ynnu oftast saman að 
skipulagningu, það er þeir tveir kennarar sem kenndu sama árgangi. Þá 
kom fram að kennarar eldri nemendanna ynnu nokkuð einir þar sem einn 
kennari væri í hverju fagi. Vísbendingar væru um slíkt, þó að sumir ynnu 
saman. Þetta kemur meðal annars fram hjá einum kennaranna sem segir: 

Kennarar hérna vinna mikið bara hver í sinni stofu. Það eru 
tölvur inni í stofunum og svona meiri friður heldur en niðri á 
vinnustofu eða kennarastofu. Þannig að ég verð ekki mikið 
vör við svona einhvern boðskap frá öðrum. 

Kennararnir töldu stigsfundi fyrst og fremst vettvang faglegrar 
umræðu í skólanum en þar hittust kennarar sem kenna á sama aldursstigi. 
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Fundirnir voru að sögn kennaranna nokkuð reglulegir og oftast vikulega. 
Einn kennaranna taldi misjafnt hvernig andi væri á þessum fundum og 
sagði umræðuna stundum fara út í bláinn, þetta færi svolítið eftir 
faglegum metnaði á hverju stigi fyrir sig. Kennararnir voru þó sammála 
um að stigsfundirnir væru bestu fundirnir og að þar væru rædd ýmis mál 
er vörðuðu kennsluna beint eins og agamál, námsefni og nýjungar í 
kennsluháttum. Einn kennaranna talaði um að á þessum fundum segði 
fólk einnig frá því ef það hefði verið að prófa eitthvað nýtt eða hefði farið 
á áhugaverð námskeið. Stjórnendur töldu einnig að stigsfundirnir væru 
góður vettvangur faglegrar umræðu og vildu gjarnan fylgjast með því 
sem væri í umræðunni þar, enda hittu þeir stigsstjóra tvisvar í mánuði á 
formlegum fundum meðal annars til þess að fylgjast með umræðunni. 

Í viðtali við aðstoðarskólastjóra kom fram að hann segist sjá 
kennslufræðilega leiðtoga í kennarahópnum og að hann vilji gjarnan 
styðja við bakið á þeim. Í viðtölum við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra 
segja þeir báðir að hugmyndir að þróunarstarfi og breytingum komi oft 
frá kennurum og sögðust þeir gjarnan vilja styðja slíkar hugmyndir.  

Tveir kennaranna töldu að innan kennarahópsins væru 
kennslufræðilegir leiðtogar til staðar. Þeir kennarar sem ég ræddi við 
töldu sig hafa óbein áhrif á aðra kennara með starfi sínu. Það fréttist ef 
einhver er að gera eitthvað spennandi og þannig smiti það út frá sér. Þeir 
töldu það vera óbeint og að eflaust hefðu þeirra starfsaðferðir smitað 
einhverja. Sem dæmi um þetta eru ummæli eins kennara: 

Við höfum verið að vinna mjög mikið bara hérna niðri á 
kennarastofu og vinnustofu og fólk hefur yfirleitt séð það 
sem við erum að gera ... þannig að eflaust óbeint kemur 
maður inn hugsun hjá fólki. 

Einn kennaranna taldi sig ekki sjá neina kennslufræðilega leiðtoga í 
kennarahópnum en taldi þó að kennarar hefðu að einhverju leyti áhrif 
hver á annan. Tveir kennaranna sögðust sjá kennslufræðilega leiðtoga en 
að þeir hefðu sig ekki mikið í frammi og væru ekki leiðandi í umræðunni. 
Einn kennaranna sagði þessa leiðtoga oft draga sig til hlés og að það 
þyrfti að virkja þá betur. Stjórnendur töldu að kennslufræðilegir leiðtogar 
væru til staðar í skólanum og vildu gjarnan styðja þá og taka þátt í 
umræðum við þá um kennslumál. 
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4.1.5 Skólaþróun 

Þeir kennarar sem rætt var við í Haukaskóla höfðu allir sinnt starfsþróun 
og markvisst unnið að því að breyta og bæta kennsluhætti sína. Það gerðu 
þeir að eigin frumkvæði og vegna þess að þeir rákust á leiðir og aðferðir 
sem þeir vildu þróa í sínu starfi. Þannig höfðu þeir markvisst unnið að 
þróun kennsluhátta í Haukaskóla. Þeir töldu allir að nýjungarnar hjá þeim 
hefðu að einhverju marki haft áhrif á kennsluhætti annarra í skólanum. 
Þetta töldu þeir hafa gerst með óbeinum hætti þar sem fólk hefði heyrt um 
þeirra starfshætti og þannig hefði starfið smitað út frá sér. Þessi 
starfsþróun var algjörlega undir þessum kennurum sjálfum komin og háð 
þeirra áhuga og viðleitni þeirra til þess að þróa sig sem fagmenn í 
kennslu. Þetta kemur fram hjá einum kennaranna þegar hann segir: 

Það þarf líka að vera fyrir hendi í manni að maður vilji 
endurnýjast og það þarf náttúrulega dálítið átak að fara inn í 
... nýtt starfsumhverfi, en það er hverjum manni hollt að 
ganga í gegnum það. En maður getur ekki alltaf náð að 
kveikja í öðrum.  

Þrátt fyrir að þeir kennarar sem rætt var við í rannsókninni hefðu sinnt 
starfsþróun töldu þeir slíkt ekki eiga við um alla kennara í Haukaskóla. 
Þannig töldu þeir að innan um væru kennarar sem kenndu alltaf eins og 
hefðu lítinn faglegan metnað í starfi sínu. Þeir sögðu stjórnendur ekki 
skipta sér af þannig starfsháttum og einn kennaranna sagði í raun 
skelfilegt að slíkt væri látið viðgangast. Aðstoðarskólastjórinn sagði 
marga kennara búa yfir starfsgleði en sagðist þó sjá að það vantaði þessa 
gleði í suma og viðurkenndi að hann léti þá oft í friði. 

Allir þrír kennararnir sem rætt var við sögðu stjórnendur hafa stutt vel 
við bakið á sér í starfsþróun sinni og hvatt þá áfram. Þeir sögðu einnig 
stjórnendur taka vel í hugmyndir kennaranna um nýjungar og sögðu þá 
jákvæða í garð kennara með góðar hugmyndir.  

Hjá bæði stjórnendum og kennurum kom fram að leitað sé eftir 
hugmyndum kennara varðandi símenntun þó það markist einnig af því 
hvað sé í boði hjá skólaskrifstofu. Í viðtölum við stjórnendurna og 
kennarana kom fram að símenntun í skólanum er að mestu skipulögð út 
frá hugmyndum kennara. Aðstoðarskólastjórinn sagði frá því að leitað 
væri eftir hugmyndum kennara varðandi sameiginleg námskeið sem 
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skólaskrifstofa sér oftast um að skipuleggja. Þá sagði hann kennara einnig 
duglega að sækja önnur námskeið utan skólans. Í viðtölum við kennarana 
kom þetta viðhorf einnig fram og þeir sögðu stjórnendur jákvæða 
gagnvart því ef kennarar bæðu um að fá að fara á einstök námskeið svo 
framarlega sem kostnaður væri ekki of mikill. 

Bæði kennararnir og stjórnendurnir í Haukaskóla sögðu frá því 
þróunarstarfi sem hefði verið í gangi undanfarin ár. Þeir sögðu tilfallandi 
hvort slík verkefni væru á dagskrá og að mestu komið undir áhuga 
kennaranna á einhverju ákveðnu málefni. Þau þróunarverkefni sem hafa 
verið í gangi lúta að umhverfismálum en bæði stjórnendur og kennarar 
sögðu frá því að umhverfisvernd hefði verið í hávegum höfð í skólanum í 
langan tíma.  

Viðmælendur sögðu frá einu þróunarverkefni sem var í undirbúningi 
en töldu að þróunarstarf hefði ekki verið mjög mikið á liðnum árum og 
töldu það helst stafa af tímaskorti kennara. Þá nefndu kennararnir að 
þróunarverkefni hefðu ekki náð að festa sig nægilega í sessi. Þetta töldu 
þeir helst stafa af tímaskorti og því að fólk sé latt að taka að sér eitthvað 
sem aðrir hefðu hrundið af stað. 

Kennararnir í rannsókninni töldu hugmyndir að þróunarverkefnum og 
breytingum í kennsluháttum væru frekar komnar frá kennurum heldur en 
stjórnendum. Stjórnendur töluðu um að vinna óbeint og koma málum í 
umræðu og hvetja þannig til breytinga og þróunar. Þeir sögðust vilja 
koma hugmyndum í umræðuna og vinna þannig að kennararnir kæmu 
með hugmyndirnar. Kennarar töldu að þróunarverkefni væru sprottin út 
frá hugmyndum kennara.  

Aðstoðarskólastjórinn sagði að sjálfsmatið í skólanum hefði legið 
niðri í nokkur ár en núna í haust hefði verið settur aukinn kraftur í það. 
Hann batt miklar vonir við að útkomur úr sjálfsmati myndi hvetja til 
þróunarstarfs og koma af stað einhverjum breytingum. 

4.1.6 Meginniðurstöður 

Í Haukaskóla virtust stjórnendur að mestu leyti sinna verkefnum sem fela 
í sér að reka skólann frá degi til dags. Verkaskipting þeirra var skýr þar 
sem skólastjóri sér um reksturinn og samskipti út á við en 
aðstoðarskólastjórinn um innri málefni. Kennararnir í Haukaskóla töldu 
að stjórnendur hefðu ekki áhrif á kennslufræðina í skólanum og að þeir 
væru ekki í miklum tengslum við nám og kennslu. Einnig kom fram hjá 
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kennurum í Haukaskóla að þeir vildu ekki að stjórnendur væru of mikið 
að skipta sér að kennslufræðilegum málum, heldur væru þau fyrst og 
fremst á ábyrgð hvers og eins kennara. Þá kom fram að kennarar töldu þó 
að stjórnendur mættu hafa betri yfirsýn yfir það sem er að gerast í 
bekkjunum og vera sýnilegri.  

Hjá stjórnendum kom fram að þeir hafa ákveðnar skoðanir á kennslu- 
og uppeldimálum en eru hikandi við að koma sínum sjónarmiðum á 
framfæri. Þeir töldu betra að þeirra áhrif væru óbein og að kennarar hafi 
forystu um það sem varði nám og kennslu í skólanum. Þeir sýndu þó 
kennurum sem hafa vilja til starfsþróunar stuðning og voru jákvæðir í 
þeirra garð. Starfsþróun og kennslufræðileg forysta var á höndum hvers 
kennara fyrir sig. Kennslufræðileg forysta var að langmestu leyti undir 
hverjum og einum kennara komin og starfsþróun háð áhuga og vilja hvers 
kennara fyrir sig.  

Samvinna og fagleg umræða var mest á hverju aldursstigi fyrir sig þar 
sem kennarar hittust á vikulegum samráðsfundum. Að öðru leyti virtist 
hver og einn kennari skipuleggja sína eigin kennslu. Þó unnu kennarar 
yngri nemenda saman að hluta til þar sem tveir bekkir eru í hverjum 
árgang. Kennarar í Haukaskóla deildu ekki starfsaðferðum sínum á 
skipulagðan hátt. Þeir töldu að kennarar hefðu óbeint áhrif hver á annan 
ef til dæmis samstarfskennarar rekast á eitthvað og frétta af einhverju 
spennandi hver hjá öðrum.  

Kennslufræðileg forysta stjórnenda í Haukaskóla virtist einkum 
beinast að þáttum er varða heildarskipulag skólastarfsins. Þá sagði 
aðstoðarskólastjórinn frá því að hann sæi um að halda utan um 
sjálfsmatið í skólanum og kynna niðurstöður fyrir starfsfólki. Hann var 
vongóður um að niðurstöður sjálfsmats myndu síðan leiða til 
þróunaráætlunar fyrir skólann. Slíkt var þó ekki komið í framkvæmd. 

Kennslufræðileg forysta kennara í Haukaskóla var óformleg og fólst 
ef til vill mest í því að þeir kennarar sem voru að prófa sig áfram með 
nýjungar höfðu óbein áhrif á aðra kennara með starfsháttum sínum. 

4.2 Ugluskóli 

Ugluskóli tók til starfa haustið 2004. Skólinn er með nemendur frá 1.– 8. 
bekkjar og er ætlunin að hann vaxi með elstu nemendum sínum. Í stefnu 
skólans kemur fram að skólastarfið byggist á kenningum um 
einstaklingsmiðað nám. Þar segir:  
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Í [Ugluskóla] stunda nemendur einstaklingsmiðað nám. Í því felst að 
nám hvers nemanda er aðlagað að hæfileikum hans og getu frekar en að 
nemendur séu flokkaðir í hópa með fyrirfram skilgreindum eiginleikum. 

Þá kemur fram að kennarar skólans vinna saman í teymum sem sjá um 
og stjórna skólastarfi tiltekinna árganga. Unnið er með árganga sem einn 
hóp og í opnu rými. Því er ekki hægt að segja að skólastarfið í Ugluskóla 
byggist á hefðbundnu skipulagi eins og það er skilgreint hér að framan.  

4.2.1 Verkaskipting og tengsl stjórnenda við nám og kennslu 

Stjórnendur skipta með sér ákveðnum verkum að einhverju leyti, til 
dæmis sér skólastjórinn að mestu um fjármál og rekstur en 
aðstoðarskólastjórinn um agamálin. Báðir telja þeir að innra starf sé á 
beggja herðum og leggja áherslu á mikilvægi þess að það sé hlutverk 
þeirra beggja. Aðstoðarskólastjórinn er nýr í starfi frá því í haust og því er 
ekki komin regla á verkaskiptingu og margt sem þeir vinna saman. 
Aðstoðarskólastjórinn sagði þó að reksturinn hvíldi að mestu á skólastjóra 
en agamál og forföll hjá sér. Báðir töldu að allir stjórnendur skólans ættu 
að sinna innra starfi, það er skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og 
deildarstjórar. Stjórnendur vinna mikið saman í stjórnendateymi sem 
hittist á vikulegum fundum. Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri töldu 
deildarstjóra sjá að hluta til um að halda tengslum stjórnenda við 
kennsluna. Stjórnendateymi skipa skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, 
deildarstjóri yngra stigs, deildarstjóri eldra stigs og deildarstjóri 
sérkennslu. Deildarstjórar yngra og eldra stigs tóku til starfa í haust en 
fram að því hafði deildarstjóri sérkennslu verið eini deildarstjórinn. 

Skólastjórinn taldi deildarstjóra mikilvæga þegar kom að því að 
fylgjast með því sem er að gerast inni á kennslusvæðum. Hann sagði 
stjórnendateymi hittast vikulega og að á þann hátt væru deildarstjórar 
mikilvægir tengiliðir um hvaðeina er kennsluna varðar. Þá sagðist hann 
reyna að vera sýnilegur og koma inn á kennslusvæðin. Það kippi sér 
enginn upp við það þó hann sé á röltinu. 

Aðstoðarskólastjórinn er nýr í stjórnunarstarfi en hann var kennari við 
skólann á síðasta skólaári. Honum er mikilvægt að vera í góðum 
tengslum við starfið inni í skólastofunni og telur vissa hættu á að 
stjórnendur einangrist. Þetta kom meðal annars fram í því þegar hann 
sagði:  
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Það er örugglega það erfiðasta myndi ég halda vegna þess að 
það er ofsalega einfalt að bara lokast hér sko og vita ekkert 
almennilega hvað er í gangi. 

Þeir kennarar sem rætt var við töldu stjórnendur sinna 
kennslufræðilegri forystu með störfum sínum. Þeir töldu stjórnendur hafa 
áhrif með því t.d. að leggja áherslu á stefnu skólans og taka ákvarðanir 
með hana í huga. Tveir kennaranna sem einnig höfðu reynslu af kennslu í 
hefðbundnum skólum, töldu að stjórnendur í Ugluskóla væru í betri 
tengslum við nám og kennslu heldur en í hefðbundnum skólum. Þetta 
töldu þeir m.a. stafa af því að húsnæðið væri opið. Einn kennaranna sagði 
þegar hann var að bera saman stjórnendur í hefðbundnum skóla og 
Ugluskóla: 

En hérna já ég held að stjórnendur hér séu í miklu betri 
aðstöðu til þess að vita hvað er að gerast í skólanum heldur 
en í venjulegum skóla. Það er eiginlega frekar þar sem ég 
hafði þessa tilfinningu að þeir vissu ekkert hvað við værum 
að gera. 

Kennarar töldu að deildarstjórarnir væru í mestum tengslum við það 
sem er að gerast inni í kennslustofunum og þannig í bestu aðstöðunni til 
þess að hafa áhrif. Þá sögðu þeir aðstoðarskólastjóra einnig í góðum 
tengslum við nám og kennslu en síðast nefndu þeir skólstjóra. Kennarar 
upplifðu stjórnendur sem faglega leiðtoga en vildu þó alveg sjá þá meira 
inni almennum kennslustundum en deildarstjórana töldu þeir mjög 
sýnilega. Þá töldu kennarar að stefnan mætti vera skýrari en voru 
bjartsýnir á að núna með tilkomu deildarstjóra myndi hún skýrast. 

4.2.2 Kennslufræðileg sýn 

Stjórnendum var tíðrætt um stefnu skólans og þeir reyna að hafa áhrif á 
kennsluhætti í skólanum, með stefnuna í huga. Þeir lögðu áherslu á að 
starfshættirnir væru frábrugðnir því sem gerist í hefðbundnum skólum og 
að kennarar verði að aðlaga sig þessum starfsháttum. Þetta kemur fram 
hjá aðstoðarskólatjóra: 
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Þegar þú kemur hér inn ... það þýðir bara ekkert fyrir þig að 
fara að vinna eins og þú gerir í hefðbundnum skóla. Þú veist 
það er bara ekkert í boði. 

Bæði skólastjóri og aðstoðarskólastjóri tala um að mikilvægt sé að 
stjórnendur séu með ákveðnar kennslufræðilegar áherslur og komi þeim 
skýrt inn í faglega umræðu í skólanum. Þeir sögðu það á sína ábyrgð að 
halda faglegri umræðu gangandi og hvetja kennara áfram. Báðir töluðu 
þeir um að skólinn væri í stöðugri þróun og sífellt verið að þróa 
starfshættina.  

Báðir sögðu frá því að stjórnendur reyndu að hafa áhrif á umræðuna 
og nefndu þá meðal annars að kennarateymi væru fengin til þess að 
kynna starf sitt fyrir öðrum kennurum. Einkum væri þá leitað efir 
starfsháttum sem falla vel að stefnu skólans. Á þann hátt telja stjórnendur 
að hægt sé að hafa áhrif á hvað er skoðað áfram og hvað er tekið til 
umræðu. Þeir tóku þó fram að það sé mikilvægt að kennarar hafi faglegt 
frelsi og geti nýtt eigin sköpunarkraft. Þetta kemur til dæmis fram hjá 
skólastjóra: 

Einmitt þannig held ég að þú stjórnir svona stofnun, einmitt 
með því að hafa áhrif á umræðuna og hvað er í umræðunni, 
hvenær og hvernig. Þannig að þó svo faglega frelsið sé úti 
hjá kennurunum að þá sé ekki þar með sagt að það verði 
algjört stjórnleysi. 

Kennarar í Ugluskóla sögðu stjórnendur að einhverju leyti hafa áhrif á 
kennslufræði kennaranna, til dæmis með endurmenntun og kynningum á 
starfsháttum kennara. Allir þrír kennaranna sem rætt var við töldu að 
stjórnendur eigi að hafa ákveðnar kennslufræðilegar hugmyndir og ræða 
þær við kennarana. Þá tóku þeir sérstaklega fram að þar sem farið væri 
eftir sérstakri stefnu í skólanum ættu stjórnendur að standa vörð um hana. 
Einn kennaranna segir til dæmis þegar hann er að ræða um hugmyndir 
kennara: 

Þá finnst mér eins og ...[kennararnir] séu alltaf að stinga upp 
á einhverju eða eitthvað sem mér finnst ekki samræmast 
þessari stefnu þannig að ég skil alveg ef að þau eru að tala 
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við kennara og reyna að hafa áhrif, því þau eru auðvitað að 
stjórna skóla sem er með ákveðna stefnu. 

Þrátt fyrir að kennararnir töluðu um að nauðsynlegt væri að skerpa á 
stefnunni í skólanum töluðu þeir einnig um að kennarar þyrftu áfram að 
hafa frelsi í starfsháttum. Þetta kemur fram hjá einum kennaranna: 

Já, mér finnst gott að fá skýra stefnu, þó ég vilji ekki láta 
stjórna ... svona bekkjarvinnunni sem slíkri sem að aldrei er 
hægt nema af þeim sem þekkir börnin og veit hvað hentar. 

Þá tekur annar kennari það fram að þó svo að stefnan sé 
einstaklingsmiðað nám þá séu kennsluaðferðir kennara mismunandi og að 
faglegt frelsi sé til staðar. 

Aðstoðarskólastjórinn sagði að kennararnir hefðu hingað til fengið 
mikið frjálsræði en þó alltaf með einstaklingsmiðun og opið rými í huga. 
Hann taldi því að kennarar í skólanum byggju yfir mikilli þekkingu sem 
ætti að nýta til þess að skýra línurnar í skólanum enn frekar.  

Í viðtali við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra kom fram að þeir telja 
mikilvægt að kennarar hafi ákveðið frelsi og geti notað sköpunarkraft 
sinn. Þeir telja þó að það þurfi að vera ákveðin stefna í skólastarfinu, 
stefna sem skapar umræðugrundvöll í skólastarfinu. Þetta kemur fram hjá 
skólastjóra sem segir: 

Það er ákveðin þörf þó svo að þetta faglega frelsi og 
sköpunarkraftinum sé dreift út til kennaranna, þá er engu að 
síður mjög mikilvægt að það sé ákveðin stefna, ákveðið ferli 
sem verið er að fara og það sé svona samstaða um það og 
henni nærðu fram með því að skapa vettvang fyrir umræður. 

Skólastjóri segir vel tekið í hugmyndir kennara og margt hafi verið 
prófað í skólanum. Hann sagði mikilvægt að ekki sé þaggað niður í 
umræðunni. Í skólanum vinni fagfólk og það verði að virða og taka tillit 
til hugmynda þess. Hann taldi þó að nú sé kominn sá tímapunktur að 
hægt sé að fara að halda aðeins í beislið eins og hann orðaði það og taka 
meira mið af stefnu skólans og skýra hana. Aðstoðarskólastjórinn talaði 
einnig um þetta og sagði að núna sé kominn tími til þess að fara að skerpa 
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línurnar í skólastarfinu. Hann sagði kennara vilja það og telur mikilvægt 
að vinna með kennurum í slíku starfi. 

Þeim kennurum sem rætt var við bar saman um að stjórnendur tækju 
vel í hugmyndir um nýjungar og breytingar. Kennurum fannst þó 
stundum nýungagirnin full mikil og töluðu allir um að nú þyrfti að fara að 
skerpa línurnar í starfsháttum skólans. Þá tóku þeir fram að núna í haust 
hefðu tekið til starfa tveir deildarstjórar og bundu vonir við að þeirra störf 
gætu verið fólgin í þessu. Einn kennaranna segir um þeirra hlutdeild: 

En svo koma deildarstjórar líka inn í þetta sem er nýtt síðan í 
haust og þeir eru náttúrulega að bara að læra þetta. Ég bind 
líka miklar vonir við að deildarstjórar taki það besta á yngsta 
stigi og skýri línurnar, svona vinnum við. 

Skólastjóri sagði frá því hvernig fagleg samvinna hefði þróast í 
skólanum. Hann sagði stjórnendur hafa verið að þróa hvernig fundum er 
stillt upp. Kennarafundir eru aðra hverja viku, síðan eru deildarfundir þar 
sem yngri og eldri deild fundar og síðan eru skipulagsfundir vikulega þar 
sem kennarateymi setjast niður með öllu aðstoðarfólki og fara yfir ýmis 
mál. Að auki vinna teymin saman og halda fundi nokkrum sinnum í viku. 
Stjórnendur voru sammála um að fagleg umræða færi að miklu leyti fram 
í teymunum og voru mjög ánægðir með þá vinnu. Bæði kennarar og 
stjórnendur töluðu um að mikilvægt væri að skipuleggja teymin vel og 
velja saman reynda kennara og þá sem eru að óreyndari. Vegna þess að 
skólinn er að stækka er mikið um nýja kennara og því eru þeir sem hafa 
starfað lengur í skólanum fengnir til þess að vinna með þessum óreyndu 
og leiðbeina þeim. 

 

4.2.3 Ráðningar kennara 

Í viðtölum við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra kom fram að vegna þess 
að skólinn vex um einn árgang á hverju ári er alltaf nokkuð um ráðningar 
nýrra kennara. Skólastjórinn talaði um að fyrstu starfsár skólans hefði 
margir sótt um og hann getað valið úr umsækjendum. Undanfarin tvö ár 
hefði málið aftur á móti snúist við og frekar erfitt hefði verið að fá 
kennara og jafnvel hefði þurft að fylla kennarastöður með leiðbeinendum. 
Þetta sagði hann skýrast af aðstæðum á vinnumarkaði en taldi jafnframt 
að núna yrði betra að ráða kennara til starfa þar sem aðstæður á 
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almennum vinnumarkaðið hefði breyst að undanförnu. Hann sagðist taka 
ítarleg viðtöl við umsækjendur þar sem meðal annars sé farið er yfir 
starfshætti skólans. Um þetta sagði hann: 

Við reynum auðvitað að velja okkur fólk sem er tilbúið að 
vinna svona. Fólk sem hefur hvatann til þess að fara þennan 
veg, því þetta er heilmikil vinna.  

Hjá aðstoðarskólastjóra kom fram að hann hefði komið til starfa við 
Ugluskóla vegna þess að hann langaði til þess að taka þátt í að þróa 
einstaklingsmiðað nám á unglingastigi. Hann taldi að vegna þess að svo 
margir nýir kennarar kæmu inn á hverju ári yrðu þeir sem væru fyrir að 
aðstoða þá sem kæmu nýir inn við að komast inn í hugmyndafræðina sem 
skólinn vill starfa eftir. 

Hjá kennurunum kom fram að starfsmannavelta hefði verið nokkuð 
mikil. Einn kennaranna taldi það ekki henta öllum að kenna í skóla eins 
og Ugluskóla og sagði einhverja hafa hætt vegna þess. Þetta kom einnig 
fram hjá aðstoðarskólastjóra. Einn kennarinn sagðist telja að þeir 
kennarar sem hefðu komið til starfa síðustu tvö ár hefðu kannski ekki allir 
vilja starfa eftir stefnu skólans en ekki hefði verið hægt að setja kröfu um 
slíkt vegna þess að ekki hafi nægilega margir sóst eftir lausum 
kennarastöðum. Hann sagði að í upphafi hafi það haft mikil áhrif á 
ráðningu hvernig kennarar vildu starfa. Hann sagðist þó telja að þetta 
vandamál væri að hverfa þar sem nú væru fleiri sem sæktust eftir hverri 
lausri kennslustöðu og því væri aftur hægt að fara að velja kennara sem 
hefðu áhuga á því að vinna í skóla eins og Ugluskóla. 

4.2.4 Samvinna kennara  

Í stefnu Ugluskóla kemur fram að kennarar vinna í teymum. Kennarar 
sem kenna á sama aldursstigi vinna saman þrír til fjórir í hverju 
kennarateymi. Þeir skipuleggja kennslu, kennsluhætti og ýmis verkefni. 
Hver kennari hefur sinn umsjónarhóp en hóparnir skiptast síðan 
mismunandi upp eftir námsgreinum eða áherslum. Fastir fundir eru einu 
sinni í viku hjá hverju teymi en kennararnir tóku það fram að teymin 
hittust mun oftar. 

Hjá skólastjóra kom fram að hann taldi mikla faglega vinnu fara fram í 
þessum teymum. Hann sagði ákveðið frelsi hjá teymunum um starfshætti 
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en að stjórnendur reyndu að hafa áhrif á umræðu með því að einblína á 
ákveðna þætti í umræðum til dæmis á kennarafundum og deildarfundum. 

Stjórnendur sögðust reyna að skipuleggja samsetningu teymanna vel. 
Þeir sögðu slíkt afar mikilvægt til þess að ná fram góðri samvinnu. Þá 
sögðust þeir markvisst setja reynda kennara í teymi með þeim sem væru 
óreyndari. Þannig töldu þeir best að byggja á því sem væri búið að gera 
og þeir reyndari gætu leiðbeint þeim sem væru að byrja.  

Þeir kennarar sem rætt var við í rannsókninni sögðust allir ánægðir í 
sínum teymum en töldu að skipuleggja þyrfti vel hvaða kennarar ynnu 
saman. Einn kennaranna sagði teymin brothætt og samvinna kennara 
þyrfti að vera góð. Um þetta segir hann: 

Það skiptir rosalega miklu máli hverjir vinna saman, þetta er 
svakalega ... viðkvæmt form, því það þarf ekki nema einn 
sem passar ekki inn í hópinn til þess að allt verið ómögulegt. 
En ég hef verið alveg ofsalega heppinn og hérna alltaf verið í 
góðu teymi þar sem er gott samkomulag. 

Tveir kennaranna sem störfuðu á yngsta og miðstigi sögðust vinna 
mikið í teymunum og að þeir hittust nær daglega til þess að ræða um 
skipulag og annað þess háttar. Sá kennari sem kenndi í elsta hópnum 
sagði teymið stuðning og vettvang umræðu þar sem hver kennari sæi að 
mestu um hverja og eina námsgrein. Þó sagði hann stundum um 
samvinnu að ræða og nefndi þá sem dæmi samvinnuverkefni í íslensku og 
sögu. Hann sagði þá sem mynda teymið hittist vikulega og allir væru því 
vel inni í öllum málum.  

Kennarar töldu sig geta haft mikil áhrif á kennsluhætti annarra. Þeir 
töldu að í teymisvinnunni hefðu kennarar tækifæri til þess að hafa áhrif 
hver á annan. Teymin væru góður vettvangur þar sem kennarar lærðu 
hver af öðrum. Þá töldu tveir kennaranna umræðuna innan teymanna hafa 
áhrif á það hvernig þeir kenndu. Þeir sögðu einnig frá því að fagleg 
umræða á teymisfundum væri mikil. Einn kennaranna segir til dæmis um 
þetta: 

Ég vil meina að af því að við erum að vinna í svona teymum 
að... þá kemur alltaf inn miklu meiri umræða heldur en þegar 
maður er að vinna einhverstaðar einn. 
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Hvert kennarateymi vinnur sem sérstök eining og skipuleggur starfið á 
hverju aldursstigi. Síðan hittast teymin á deildarfundum þar sem teymi úr 
yngri- og eldri deild hittast. Kennararnir sem rætt var við tóku það fram 
að þó svo kennslan væri skipulögð í teymunum og línurnar lagðar þá 
kenndu kennarar ekkert endilega eins, hver og einn hefði ákveðið faglegt 
frelsi, þrátt fyrir að markmiðin séu unnin í samvinnu kennara. 

Skólasamfélagið í Ugluskóla einkennist á margan hátt af mikilli 
samvinnu fagfólks. Í viðtölum við kennara og stjórnendur kom skýrt fram 
að fólk lærði hvert af öðru og deildi hugmyndum og aðferðum. 

Þegar kennararnir voru spurðir um það hvort þeir teldu 
kennslufræðilega leiðtoga vera til staðar í Ugluskóla sögðust tveir þeirra 
ekki telja svo vera. Þeir sögðu þó fólk hafa mismunandi skoðanir og 
sumir væru sterkari en aðrir. Þeir töldu þó að innan teymanna væru áhrif 
kennara mismunandi. Einn kennaranna sagðist sjá kennslufræðilega 
leiðtoga í skólanum. Hann sagði það vera fólk með ákveðnar skoðanir og 
brennandi áhuga, fólk sem vildi miðla af sínu. Hann sagðist jákvæður 
gagnvart slíku þar sem hann hefði ekki kennt lengi og vildi gjarnan læra 
af öðrum og bæta sinn grunn. 

Aðstoðarskólastjórinn sagðist einnig sjá kennslufræðilega leiðtoga í 
kennarahópnum og taldi þá í raun vera ótrúlega marga. Þá sagðist hann 
telja að slíkir leiðtogar væru einn til tveir í hverju teymi. Hann taldi 
einnig að þessir kennarar hefðu mikinn áhuga á starfinu og sagði þá 
jafnvel búna að sækja sér viðbótarmenntun. Hann tók einnig fram að 
þessir kennarar styddu aðra og þá sérstaklega þessa sem hefðu minnstu 
reynsluna eða væru leiðbeinendur. 

Stjórnendur nýta það markvisst að fá kennara til þess að kynna á 
kennarafundum starf sitt. Þannig geta kennarar lært hver af öðrum og 
líklegt er að slíkt skapi faglega umræðu. Endurmenntun er skipulögð út 
frá stefnu skólans þar sem reynt er að styrkja þá kennslufræði sem liggur 
til grundvallar skólastarfinu. Hjá kennurum og stjórnendum kom fram að 
hugmyndir varðandi námskeið fyrir allan hópinn kæmu oftast frá 
stjórnendum, að auki gætu síðan kennarar farið á ýmis námskeið í 
samvinnu við stjórnendur. 

Kennararnir sem rætt var við sögðu einnig frá því að hvert teymi 
skipulegði sitt starf og kynnti síðan fyrir öðrum á kennarafundi. Þá sagði 
skólastjóri frá því að kennarar væru oft fengnir til þess að kynna starf sitt 
á kennarafundum. Hann taldi það geta haft áhrif á aðra og vera til þess 
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fallið að auka faglega umræðu. Þannig virtust stjórnendur nýta þessa 
aðferð til þess að starfsfólk læri hvert af öðru og til þess að vekja athygli 
á því sem vel er gert innan hópsins.  

4.2.5 Skóli í mótun 

Í Ugluskóla kom skýrt fram að skólastarfið einkennist af þróun. Skólinn 
er nýr og hafa starfsmenn verið að móta stefnuna og kennsluhættina. 
Skólstjórinn orðaði þetta svona:„Þetta er allt eitt þróunarverkefni hjá 
okkur.“ 

Í viðtölunum í Ugluskóla kom fram að bæði kennarar og stjórnendur 
búa við mikið vinnuálag. Það töldu þeir helst stafa af því að verið sé að 
þróa skólstarfið og móta leiðir. Slíkt sé afar tímafrekt og kosti mikið 
vinnuálag. 

Skólastjórinn sagði það afar mikilvægt í skóla þar sem skólastarfið er í 
mótun að viðhalda neistanum og sköpunarkraftinum hjá starfsmönnum. 
Hann talar um að álagið sé mikið samfara því að byggja skólann upp og 
marka nýja stefnu. Þá tala bæði skólastjóri og aðstoðarskólastjóri um að 
mikilvægt sé að bera viðringu fyrir kennurum og þeirra sérþekkingu. 
Skólastjórinn gat þess einnig að fram að þessu hefði tími hans mikið farið 
í hluti sem tengdust því að setja á stofn nýjan skóla. Mikill tími hefði 
farið í byggingarþáttinn, skipulag, kaup á búnaði og þess háttar. 

Í rannsókninni kom fram að í Ugluskóla koma margir nýir kennarar til 
starfa á hverju hausti. Bæði stafar þetta af því að skólinn stækkar með 
hverju ári en einnig hafa kennarar hætt störfum. Þetta hefur skapað álag 
og til dæmis segir aðstoðarskólastjórinn að það sé álag fyrir reynda 
kennara að vinna alltaf með nýjum kennurum í teymum og aðstoða þá við 
að komast inn í það vinnulag sem tíðkast í skólanum.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um þróunarstarf í Ugluskóla kom 
fram að þar sem skólinn væri nýr og verið væri að leitast við að fara nýjar 
leiðir í starfinu, þá væri skólastarfið eiginlega allt í þróun. Ákveðin 
frumherjatilfinning væri meðal starfsfólks og hvatarnir miklir til þess að 
reyna nýjar leiðir. Þannig væri sífellt verið að leita leiða til þess að koma 
til móts við þarfir nemenda í þessu umhverfi og við þær aðstæður sem 
skólinn starfar. Einn kennaranna talaði um að það sem sér finnist helst 
hvetja til þróunar sé það að ná árangri með nemendur og að skapa 
aðstæður þar sem þeim líði vel. Annar talaði um að sér þætti auðvelt að 
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reyna nýjungar í kennsluháttum þar sem nemendur í skólanum væru vanir 
breytingum og kipptu sér lítið upp við þær. 

Hjá stjórnendum kom fram að margir kennarar væru komnir til starfa í 
Ugluskóla til þess að taka þátt í því að skapa skólastarf þar sem farið væri 
eftir nýjum leiðum. Þeir töldu mikilvægt að halda í þennan anda og hlúa 
að þessum þætti. Aðstoðarskólastjórinn sagði um þetta: 

Fólk er að koma í þennan skóla til þess að gera hlutina 
öðruvísi ... við erum flest þannig sem erum að vinna hérna. 
Við komum hérna af því að okkur langar að gera hlutina 
öðruvísi heldur en við höfum gert. 

Hjá viðmælendum komu fram vísbendingar um að komið væri að 
þeim tímapunkti í Ugluskóla að stefnumörkun skólans yrði gerð skýrari 
og markvissari. Þannig segir einn viðmælandi: 

Fólk vill svona draga þetta saman en þá notum við það sem 
kennarar hafa og eiga og eru búnir að prófa, búnir að segja 
frá og drögum það svona saman þannig að þetta sé skýrara 
hjá okkur. 

Þannig virtust viðmælendurnir í rannsókninni vilja að mörkuð yrði 
sameiginleg stefna þar sem tekið yrði saman það sem vel hefði gengið í 
skólastarfinu. Stefna sem væri sveigjanleg og gengi út frá þeirri 
grundvallarstefnu skólans sem er einstaklingsmiðað nám. 

4.2.6 Meginniðurstöður 

Stjórnendur í Ugluskóla sinna kennslufræðilegri forystu á margvíslegan 
hátt. Skólinn starfar eftir stefnu um einstaklingsmiðað nám og stjórnendur 
reyna markvisst að hafa áhrif á kennsluhætti í skólanum með stefnuna í 
huga. Þetta gera þeir til dæmis með því að stýra umræðunni og með því 
að fá kennara til þess að kynna starfshætti sína hver fyrir öðrum. 
Kennarar í Ugluskóla töldu stjórnendur hafa kennslufræðilegar áherslur 
og sinna kennslufræðilegri forystu. Þeir vildu þó gjarnan sjá stjórnendur 
meira inni í almennum kennslurýmum. Þá töldu bæði stjórnendur og 
kennarar í Ugluskóla að tímabært væri að skýra kennslufræðilega stefnu 
skólans með því að vinna úr því sem gert hefði verið í skólanum. Þeir 
töldu vanta meiri samfellu og samræmingu í skólastarfið. Stefna skólans 
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er sú sameiginlega leið sem farin er í skólastarfinu, stjórnendur töldu að 
með því að hafa þessa stefnu skýra geti þeirra markmið varðandi 
skólastarfið komið betur fram. 

Kennarar virtust telja að þeir geti haft mikil áhrif og komið sínum 
viðhorfum  á framfæri. Bæði stjórnendur og kennarar töldu að 
kennslufræðilegir leiðtogar væru í skólanum og að þeir fengju að njóta 
sín. Þannig virðist kennslufræðileg forysta liggja hjá stjórnendum og 
kennurum í gegnum teymisfundi, deildarfundi og kennarafundi. Þróun 
skólastarfsins virðist því samvinnuverkefni stjórnenda og kennara með 
stefnuna einstaklingsmiðað nám að leiðarljósi. 

Starfshættir Ugluskóla fela í sér mikla samvinnu fagfólks. Kennarar 
vinna saman í teymum sem sjá um skipulagningu og framkvæmd kennslu 
í ákveðnum árgöngum. Kennararnir sem rætt var við voru mjög ánægðir 
með þessa samvinnu og töldu að í gengum teymisvinnuna hefðu kennarar 
áhrif á starfshætti hvers annars. Reyndari kennarar ynnu með þeim 
óreyndu og þannig deildi fagfólk hugmyndum og reynslu. Einnig nefndu 
bæði kennarar og stjórnendur að fagleg umræða væri mikil í teymunum 
þar sem tækifæri væri fyrir fagfólk að læra hvert af öðru. Þá má einnig 
nefna að í Ugluskóla eru kennarafundir einnig vettvangur náms þar sem 
kennarar kynna starfshætti sína hver fyrir öðrum. Þannig deila kennarar 
hugmyndum og læra hver af öðrum. Þannig virðist samvinna fagfólksins 
gegna miklu hlutverki varðandi kennslufræðilega forystu í Ugluskóla. 

Skólastarfið í Ugluskóla er í þróun og hjá viðmælendum kom fram að 
sífellt væri verið að leita leiða til þess að koma til móts við þarfir 
nemenda. Stjórnendur töldu starfsmenn skólans hafa ákveðinn eldmóð og 
frumherjatilfinningu. Þeir töldu mikilvægt að halda þessum neista við og 
styrkja kennara til þess að nýta sköpunarkraft sinn. 

Kennslufræðileg forysta stjórnenda í Ugluskóla er einkum falin í því 
að halda utan um kennslufræðilega stefnu skólans, leita leiða til þess að 
þróa hana með starfsfólki og halda faglegri umræðu lifandi í skólanum. 
Þeir skipuleggja einnig kennarafundi þar sem kennarar kynna starfshætti 
sína og reyna þannig að hafa áhrif á kennsluhætti og námsefni. Einnig 
kom fram að stjórnendur vinna með sjálfsmat skólans í því skyni að bæta 
skólastarfið. Ýmis skipulagsatriði eins og skipulagning kennsluteyma, 
fellur einnig undir kennslufræðilega forystu þeirra. 

Kennslufræðileg forysta kennara í Ugluskóla er að mestu falin í 
teymisvinnunni þar sem kennarar hafa tækifæri til þess hafa áhrif á störf 
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annarra og njóta áhrifa frá öðrum. Þá geta kennarar einnig komið sínum 
sjónarmiðum og starfsháttum á framfæri á skipulögðum kennarafundum 
þar sem teymin kynna áætlanir sínar og starfshætti. 
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5 Umræða  

Í þessum kafla eru dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 
þær tengdar fræðilegri umræðu. Einnig verða þær rannsóknarspurningar 
sem unnið var með skoðaðar nánar í ljósi niðurstaðanna en spurningarnar 
voru: 

1. Hver er helsti munurinn á kennslufræðilegri forystu í skóla sem 
starfar samkvæmt hefðbundnu skipulagi og skóla sem starfar eftir 
stefnumörkun um einstaklingsmiðað nám? 

2. Að hve miklu leyti eru kennarar og stjórnendur kennslufræðilegir 
leiðtogar og hvernig hafa þeir áhrif á þróun kennsluhátta? 

Við greiningu rannsóknagagna komu fram ólíkir áhersluþættir sem 
tengdust hugtakinu um kennslufræðilega forystu í hvorum skóla. Í báðum 
skólum var greiningin afmörkuð við kennslufræðilega forystu stjórnenda 
og kennara. 

5.1 Kennslufræðileg forysta  

Stjórnendur í Ugluskóla virðast sinna kennslufræðilegri forystu, bæði að 
eigin mati og að mati kennara. Kennarar töldu stjórnendur almennt í 
góðum tengslum við kennsluna og að þeir hefðu kennslufræðilegar 
áherslur sem þeir ræddu við kennara. Tilkoma deildarstjóra virtist skipta 
máli í Ugluskóla en bæði kennarar og stjórnendur töldu að þeir væru 
einna mest í tengslum við kennsluna og væru mikilvægir milliliðir milli 
kennara og stjórnenda. Í rannsókn Sigríðar Önnu Guðjónsdóttur (2006) 
kemur fram að yfirgnæfandi meirihluti skólastjóra er mjög ánægður með 
störf deildarstjóra. Þá telja þeir að störf deildarstjóra séu mikilvæg fyrir 
gæði skólastarfs. Þá kemur fram í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2008) að 
með tilkomu deildarsjóra í grunnskólum hefur skapast rými fyrir 
skólastjórnendur til þess að dreifa valdi og sinna að auknum krafti ýmsum 
öðrum verkefnum sem þeir telja mikilvæg. Þannig kom í ljós að 70% 
skólastjóra töldu að þeir hefðu með tilkomu deildarstjóra meiri tíma til 
þess að sinna stefnumótun fyrir skólann.  

Stjórnendur í Ugluskóla reyndu einnig að hafa áhrif á kennara með 
stefnu skólans í huga og með því að stjórna að einhverju marki því hvað 
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var í umræðunni hverju sinni. Það var einkum gert með kynningum á 
kennarafundum, endurmenntunarnámskeiðum og slíku. 

Í Haukaskóla virðast stjórnendur sinna kennslufræðilegri forystu 
óbeint með því að koma málefnum inn í umræðu og reyna þannig að hafa 
áhrif. Kennararnir sem rætt var við í Haukaskóla töldu þó stjórnendur 
ekki sinna kennslufræðilegri forystu nema þá með því að styðja við góðar 
hugmyndir kennara og sýna jákvætt viðhorf til starfsþróunar. Þannig 
virðist kennslufræðileg forysta fyrst og fremst liggja hjá hverjum og 
einum kennara og komin undir áhuga hvers og eins. Þá kemur fram hjá 
kennurum í Haukaskóla að þeir telji að stjórnendur eigi ekki endilega að 
hafa sérstakar kennslufræðilegar áherslur og að þeir vilji ekki að 
stjórnendur séu að skipta sér of mikið af kennslumálum. Aftur á móti 
vilja þeir að stjórnendur hafi betri yfirsýn yfir það sem er að gerast í 
skólanum. Þá kemur það viðhorf fram að það þurfi að fjölga 
deildarstjórum til þess að auka gæði skólastarfsins. 

Í Haukaskóla er verkaskipting stjórnenda mjög skýr en þar sinnir 
skólastjórinn mest rekstaraþættinum á meðan aðstoðarskólastjórinn sér 
um innra starfið. Innra starfið er aftur á móti á ábyrgð beggja þessara 
stjórnenda í Ugluskóla.  

Ýmsir fræðimenn hafa bent á að að skólastjórar þurfi í auknum mæli 
að leggja meiri áherslu á uppeldis- og kennslufræði. Áherslur og kraftar 
skólastjórnenda ættu þannig að beinast að kennslu- og uppeldisfræði í 
meira mæli en stjórnsýslulegum hlutverkum eingöngu (Börkur Hansen 
o.fl., 2008; Eaker o.fl., 2002; MacNeill o.fl., 2003b; Sergiovanni, 2005).  

Í Ugluskóla er greinilegt að stjórnendur leggja áherslu á uppeldis- og 
kennslufræði. Skólastjórinn segir það til dæmis á ábyrgð stjórnenda að 
halda faglegri umræðu gangandi og skýra línurnar varðandi 
kennslufræðilega stefnu. Einnig líta kennarar á stjórnendur sem faglega 
leiðtoga og að þeir beri ábyrgð á því að halda kennslufræðilegri stefnu 
skólans á lofti. Í Haukakóla virðast stjórnendur hikandi við að sinna 
kennslufræðiþættinum. Þeim er tíðrætt um óbein áhrif og viðleitni sína til 
að koma mikilvægum málum í umræðu. Þeir bera þó fyrir sig tímaskorti 
varðandi það að sinna þessum þáttum. Þá kemur fram hjá kennurum í 
Haukaskóla það sjónarmið að stjórnendur þurfi að vera í betri tengslum 
við það sem er að gerast inni í skólastofunum þrátt fyrir að  þeir virtust 
ekki vilja að stjórnendur væru of mikið að skipta sér af kennslunni sjálfri. 
Báðir stjórnendurnir í Haukaskóla ræddu skoðanir sínar varðandi 
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kennslu- og uppeldismál en virtust hikandi við að koma þeim áfram til 
kennara.  

Eitt aðaleinkenni góðra skóla sem ná árangri með nemendur sína er að 
skólastjórnendur sinna fyrst og fremst kennslufræðilegu 
leiðtogahlutverki. Þeir gera námi og kennslu hátt undir höfði. Þá hefur 
einnig komið fram að skólastjórar sem ná árangri með skóla sína hafa 
sterka sýn varðandi skólastarfið, siðferðilega sýn sem gerir jafnrétti og 
jöfnum tækifærum hátt undir höfði (Hoy og Hoy, 2009).  

Í Haukaskóla kom fram að stjórnendur vildu gjarnan verja meiri tíma í 
að koma inn í kennslustundir þó að þeir segðust stundum gera það. 
Kennararnir í Haukaskóla töldu að stjórnendur væru ekki nægjanlega 
sýnilegir í almennri kennslu. Í Ugluskóla töldu kennarar að stjórnendur 
væru sýnilegir í kennslurýmum þó að þeir vildi gjarnan sjá skólastjórann 
oftar. Þeir töldu deildarstjórana í bestum tengslum beint við kennsluna, þá 
aðstoðarskólastjórann og loks skólastjórann. Hoy og Hoy (2009) segja að 
stjórnendur verði að gefa sér tíma til þess að fara inn í almennar 
kennslustundir nemenda. Þeir verði að líta á kennara sem faglega 
samstarfsmenn og leitast við að ræða við kennara um nám og kennslu. 

Nokkur munur var á kennslufræðilegri forystu kennara í Ugluskóla og 
Haukaskóla. Í Haukaskóla nefndu kennarar að þeir hefðu óbeint áhrif á 
starfshætti annarra. Allir viðmælendur nema einn töldu að 
kennslufræðilegir leiðtogar væru til staðar að einhverju leyti og að áhrifa 
þeirra gætti óbeint. Þeirra starfshættir smituðu talsvert út frá sér. Faglegt 
samstarf kennara var einkum á stigsfundum og þegar kennarar yngri 
nemenda unnu saman að skipulagningu kennslu. Viðmælendur í 
Ugluskóla töldu að kennslufræðileg forysta kennara væri mikil og nefndu 
einkum í því sambandi teymisvinnu sem vettvang faglegrar umræðu. 
Vettvang þar sem kennarar hefðu mikil áhrif á starfshætti hver hjá öðrum 
og gætu komið sínum sjónarmiðum varðandi skólaþróun í Ugluskóla á 
framfæri. 

Ýmsir fræðimenn (Sergiovanni, 2005; Harris og Muijs, 2005) hafa 
bent á að mikilvægt sé að skilaboðin innan skólanna séu skýr. Að ætíð sé 
verið að leita leiða til þess að koma til móts við þarfir nemenda. Þá sé 
mikilvægt að hafa í huga hve hlutverk skólastjórnenda skiptir miklu máli 
í þessu sambandi. Þeir sendi skilaboð um mikilvægi þessa verkefnis og 
eiga að hafa hvetjandi áhrif á kennara. Hvetja þá áfram í að gera 
breytingar og tilraunir með kennsluhætti. Þá hafa Harris og Muijs (2005) 
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bent á mikilvægi þess að í skólum ríkji andrúmsloft þar sem kennarar fái 
að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og að öflug kennslufræðileg 
forysta af hálfu kennara og stjórnenda sé fyrir hendi. 

Kennslufræðileg forysta í Haukaskóla og Ugluskóla er samkvæmt 
niðurstöðum rannsóknarinnar ólík að mörgu leyti. Þannig er 
kennslufræðileg forysta miðlæg í störfum stjórnenda og kennara í 
Ugluskóla. Í Haukaskóla er kennslufræðileg forysta ekki miðlæg að sama 
skapi í störfum kennara og stjórnenda. Þar snúast hlutverk stjórnenda 
fyrst og fremst um rekstur skólans og daglegt starf. Kennararnir hafa mest 
áhrif á þróun kennsluhátta og innra starfið. Þá var samvinna kennara ekki 
byggð jafn ríkulega inn í starfhætti Haukaskóla og Ugluskóla. 

5.2 Kennslufræðileg stefna 

Þegar kennarar voru spurðir að því hvað hefði mest áhrif á það hvernig og 
hvað þeir kenndu nefndu kennarar í Haukaskóla eigin viðhorf, 
utanaðkomandi áhrif og reynslu. Kennarar í Ugluskóla nefndu aftur á 
móti teymisvinnuna, húsnæðið og stefnu skólans. Þarna er nokkur munur 
á svörum og greinilegt að samvinnan og skólastefnan hefur mikil áhrif á 
kennslufræðilega forystu í Ugluskóla á meðan kennarar í Haukaskóla 
nefna aðra þætti sem áhrifavalda. 

Stjórnendur í Ugluskóla leggja áherslu á að skólinn starfi eftir 
ákveðinni kennslufræðilegri stefnu. Þegar kennarar eru ráðnir í Ugluskóla 
er þeim gerð grein fyrir kennslufræðilegri stefnu skólans. Þá eru 
kennarateymin skipulögð með það í huga að þeir reyndari leiðbeini þeim 
sem nýir eru. Þannig nýta stjórnendur þá þekkingu sem starfsmenn hafa 
til þess að fræða nýja starfsmenn. Einnig kom fram hjá 
aðstoðarskólastjóra að margir starfsmenn í Ugluskóla störfuðu í skólanum 
vegna stefnunnar og nýbreytni í kennsluháttum. Þannig virðist stefnan um 
einstaklingsmiðað nám hafa mikil áhrif á starfshætti skólans. Í 
Haukaskóla er ekki nein sérstök stefna um kennslufræði og hverjum og 
einum kennara í sjálfsvald sett hvernig hann kennir. Þá er starfsþróun og 
þróun skólastarfsins háð áhuga hvers og eins kennara. 

Þannig virðist þessi mikla samvinna sem felst í stefnu Ugluskóla gera 
það að verkum að skólastarfið byggist á samvinnu fagfólks og gegnsæi. 
Til dæmis með kynningum kennara á því hvað þeir ætla að gera og síðan 
hvað þeir eru að gera yfir veturinn. Ef til vill er ekki aðalatriði þarna um 
hvaða kennslufræðilega stefnu er að ræða heldur frekar að stefnan sé 
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ákveðin. Stefna sem starfsfólkið sameinast um og hefur að leiðarljósi í 
sínum störfum. Þá skiptir samvinnan og teymisvinnan þarna miklu máli 
að mínu mati, sérstaklega þegar kemur að því að skapa lærdómssamfélag 
í skólanum.  

Ef til vill má segja að hin formlega kennslufræðilega stefna sem mótar 
skólastarfið í Ugluskóla framkalli samskipti og formgerð um innra starf 
skólans sem eru mun opnari en í Haukaskóla. Þessi formgerð leiðir fólk 
saman í glímunni við sameiginleg verkefni, þ.e. hvetur til þess að mál séu 
rædd í teymum og á sameiginlegum fundum. Við slíkar aðstæður er 
einstaka kennari tengdur við heildina og heildin við kennarann sem er 
forsenda þróunar og framfara fyrir skólann sem heild. 

Margir fræðimenn hafa lagt áherslu á að í skólum þar sem 
kennslufræðileg forysta sé virk hjá kennurum og stjórnendum sé 
sameiginlega sýn þar sem einblínt er á námið. Þá nefna þeir að í slíkum 
skólum séu kennararnir virkir og taki þátt í faglegri umræðu með 
stjórnendum. Skólaþróunin beinist að því að bæta skólastarfið og áherslur 
stjórnenda beinist fremur að kennslu- og uppeldismálum heldur en 
stjórnsýslulegum hlutverkum (Beare o.fl., 1989; Hoy og Hoy, 2009; 
Eaker o.fl. 2002; MacNeill o.fl., 2003b). 

Sú formlega stefna sem er um skólastarfið í Ugluskóla skiptir máli 
þegar kemur að samstarfi kennara og áherslum í skólastarfinu. Kennarar 
hafa stefnuna að leiðarljósi í kennslu og kennsluháttum og stjórnendur í 
skipulagningu skólastarfsins og í umræðu við starfsfólk. Í Haukaskóla er 
ekki formleg stefna um kennslufræði skólans. Því er þróun kennsluhátta 
komin undir hverjum og einum kennara og sameinginleg sýn 
skólasamfélagsins ekki eins skýrt fram sett og samhæfð og í Ugluskóla.  

5.3 Þróun skólastarfs 

Ljóst er að í Ugluskóla telja bæði stjórnendur og kennarar að skólastafið 
sé í sífelldri þróun. Skólinn er hefur starfað um nokkura ára skeið og 
hefur markað sér ákveðna stefnu sem verið er að þróa. Þá er ljóst að 
viðmælendur í Ugluskóla töldu að sú mikla samvinna sem byggð er inn í 
starfshætti skólans skiptir miklu máli þegar kemur að þróun skólastarfs. 
Umhverfið hvetur þannig til þróunar starfshátta með öflugri faglegri 
umræðu og samvinnu. Einnig kom fram hjá stjórnendum að nauðsynlegt 
væri að viðhalda eldmóði kennara með öflugri starfsþróun. Fram kom hjá 
stjórnendum og kennurum í Ugluskóla að nú væri komið að því að skýra 
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starfið og marka betur þær leiðir sem fara á. Setja fram á skýrari hátt 
hvernig unnið sé í skólanum. Fram kom að hugmyndir kennara hefðu 
fengið góðan hljómgrunn síðan skólinn var stofnaður, margt hefði verið 
reynt og prófað. Bæði stjórnendur og kennarar töldu nú aftur á móti vera 
komið að þeim tímapunkti að setja fram skýrari námsmarkmið fyrir 
skólann út frá því sem þróað hefði verið. Það er að segja að samræma og 
kynna upplýsingar um þróunina, kosti hennar og galla. 

Í Haukaskóla kom fram að þróun skólastarfsins var að miklu leyti 
undir áhuga hvers og eins kennara komin. Nokkur formleg 
þróunarverkefni höfðu verið unnin á liðnum árum og höfðu þau að mati 
viðmælenda ekki öll náð að skjóta rótum í skólastarfinu. Kennararnir sem 
rætt var við í Haukaskóla höfðu allir þrír sinnt starfsþróun og markvisst 
verið að þróa starf sitt.  Þeir höfðu gert þetta vegna eigin áhuga og ytri 
áhrifa. Fagleg umræða í Haukaskóla var að mati viðmælenda mest á 
stigsfundum og í óformlegum umræðum svo sem á kaffistofu og í 
vinnuherbergi. Þá voru vísbendingar um að samvinna milli kennara væri 
tilviljunarkennd, yngri barna kennarar unnu saman að skipulagningu 
kennslu en kennarar eldri nemenda unnu mikið sem einstaklingar. Þróun 
skólastarfs í Haukaskóla er því ekki byggð inn í starfshætti hans á sama 
hátt og í Ugluskóla. Í Haukaskóla er skólaþróunin meira byggð á áhuga 
og eldmóði einstakra kennara heldur en að skólaumhverfið og stjórnendur 
virkji sem hvetjandi þættir.  

Ýmsir hafa bent á að þróunarstarf sé mikilvægt til þess að efla nám og 
tækifæri nemenda en einnig til að auðga kennslu og viðhalda eldmóði og 
áhuga kennara. Þannig sé það mikilvægt fyrir skóla að sinna þróunarstarfi 
til þessa að virkja kennara og hvetja þá áfram til góðra verka (Anna Þóra 
Baldursdóttir, 2002; Fullan, 2001; DuFour, 1991). Anna Þóra leggur 
áherslu á að áhugalítill og þreyttur kennari skili ekki af sér góðu starfi 
fyrir skólann og segir stjórnendur þurfa að hafa það í huga við 
skipulagningu skólastarfsins. Ekki sé nóg að finna ný og ný verkefni til 
þessa að bæta skólastarfið, það þarf að styðja og styrkja kennarana í starfi 
þannig að þeir nái að blómstra en finni ekki fyrir vanmætti og vanlíðan. Í 
nútíma samfélagi eru kennarar og aðrar fagstéttir undir miklu álagi vegna 
þess að gerðar eru sífellt meiri kröfur til þeirra, störfin eru margþættari og 
krefjast bæði dýpri og breiðari þekkingar sem stöðugt þarf að halda við. 
Þannig skiptir skipulag skólastarfsins máli, það er að skólastarfið sé 
skipulagt með það í huga að kennarar geti átt í faglegu samstarfi í því 
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skyni að þróa starf sitt og að skólamenningin hvetji til þess að leita sífellt 
leiða til þess að auka gæði náms nemenda. 

5.4 Lærdómssamfélagið 

Munurinn á kennslufræðilegri forystu kennaranna í Haukaskóla og 
Ugluskóla var nokkur. Viðmælendur í Haukaskóla töluðu um óbein áhrif 
kennara. Þeir töldu að þeir kennarar sem væru að reyna nýjungar hefðu að 
einhverju leyti áhrif á kennslu annarra. Kennararnir sem rætt var við í 
Haukaskóla sögðu allir frá einhverjum nýjungum sem þeir höfðu verið að 
prófa í sinni kennslu. Þeir töldu að sínir starfshættir hefðu ef til vill haft 
áhrif á kennslu annarra að einhverju leyti. Þó höfðu þeir ekki markvisst 
kynnt þessar nýjungar fyrir samstarfsfólki sínu.  

Í Ugluskóla skiptir teymisvinnan greinilega miklu máli. Þar töldu 
kennarar að þeir gætu haft áhrif á kennslu annarra og að aðrir hefðu áhrif 
á þeirra kennslu. Einnig hefðu kennarar áhrif á starfshætti hver hjá öðrum 
til dæmis á kennarafundum þar sem kennarar kynntu starfshætti sína. Því 
er ljóst að hin mikla áhersla á samvinnu fagfólks í Ugluskóla virðist hafa 
þau áhrif að kennarar deila faglegri þekkingu sín á milli á markvissan 
hátt. En þar sem hins vegar samvinna er ekki byggð inn í starfshætti 
Haukaskóla virðast kennarar ekki hafa eins markviss áhrif á störf hvers 
annars.  

Trausti Þorsteinsson (2004) telur mikilvægt að kennarar einangri sig 
ekki frá öðrum kennurum heldur séu hluti af starfslegri heild. Hann segir 
einnig að þessi heild hafi í skólum nútímans tækifæri til þess að stjórna á 
fleiri sviðum skólastarfsins heldur en áður. Þetta segir hann leiða til þess 
að auknar kröfur eru gerðar til kennara að taka þátt í faglegu samstarfi 
með öðrum kennurum þar sem hver og einn setur fram faglegar 
hugmyndir um námsmarkmið, kennsluaðferðir, viðfangsefni og önnur 
fagleg úrlausnarefni. Guðbjörg Halldórsdóttir (2006) gerði rannsókn á 
viðhorfum grunnskólakennara í Reykjarvík til samvinnu. Samkvæmt 
hennar niðurstöðum telja kennarar að gildi samvinnu sé mikið fyrir 
nemendur, foreldra og þá sjálfa sem kennara. Aftur á móti eyða þeir ekki 
miklum tíma í samvinnu sín á milli að meðaltali og virðast ekki hafa 
áhuga á að auka þann tíma. Guðbjörg komst einnig að því að kennarar 
leggja mesta áherslu á samvinnu með þeim kennurum sem kenna sama 
fag eða í sama árgangi. Samvinna um breytinga- og þróunarstarf er sú 
tegund samvinnu sem kennarar eyða minnstum tíma í. Helstu kostir 
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samvinnu samkvæmt niðurstöðum Guðbjargar eru aukin víðsýni og 
stuðningur í starfi en lítill tími og skortur á samvinnuhæfni eru helstu 
hindranir.  

Í rannsókn Guðbjargar (2006) kom einnig fram að kennarar sem vinna 
í skólum þar sem er ákveðin stefna um samvinnu hafa jákvæðara viðhorf 
til samvinnu heldur en kennarar sem kenna í skólum þar sem slík stefna 
er ekki fyrir hendi. Í Haukaskóla og Ugluskóla var ekki spurt um viðhorf 
kennara til samvinnu en ljóst er að í Ugluskóla er samvinnan hluti af 
starfsháttum skólans. Þá eru kennarar þar mjög jákvæðir í garð 
teymisvinnunnar og telja hana hafa aukið faglegt samstarf. Í Haukaskóla 
vinna kennarar yngri nemenda saman við skipulagningu kennslu og á 
árgangafundum. Þar kom viðhorf kennara til samvinnu ekki fram en 
vísbendingar voru um að samvinna væri ekki almenn og hún var ekki 
byggð markvisst inn í strarfshætti skólans. 

Eaker o.fl. (2002) segja að í skólum þar sem áhersla er lögð á 
samvinnu fagfólksins og unnið er í teymum sé líklegt að myndast geti 
lærdómssamfélög en þar sem hins vegar hefðbundnar áherslur séu í 
skólastarfinu sé oft mikið um faglega einangrun kennara og þeir 
skipuleggi sína kennslu án faglegrar umræðu og samráðs við starfsfélaga. 
Þá segja þau að í virku lærdómssamfélagi sé stöðugt verið að leita að 
bestu starfsháttunum með mikilli samvinnu og áherslu á að fagfók sé 
virkt í samvinnu. Ennfremur segja þau að í skólum sem byggi á 
hefðbundnum starfsháttum sé það oftast í valdi hvers og eins kennara 
hvað er kennt og hvernig. Aftur á móti segja þau að í skólum þar sem 
áherslan er á lærdómsamfélagið sé það byggt á samvinnu fagfólks og 
námsmarkmiðum hvað sé kennt og hvernig. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er því margt í Ugluskóla 
sem rímar við kenningar um lærdómssamfélagið. Samvinna fagfólks er 
byggð inn í starfshætti skólans, kennarar vinna saman og kynna 
starfshætti sína hver fyrir öðrum og skipulagning varðandi það hvað er 
kennt og hvernig er samvinnuverkefni í teymum kennara. Þá koma 
stjórnendur einnig inn í það verkefni. Starfið í Haukaskóla virðist aftur á 
móti einkennast af þessum hefðbundnu starfsháttum þar sem gildin eru 
almenn, hver og einn kennari ákveður hvað kennt er og hvernig, 
starfsþróun er í höndum hvers og eins kennara og stjórnendur gegna 
einkum rekstrarhlutverki. 
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Hoy og Hoy (2009) leggja áherslu á að skóli sé staður kennslu og 
náms fyrst og fremst. Þau segja stjórnendur í skólum ábyrga fyrir því að 
skapa lærdómssamfélag í skólum. Þau leggja mikla áherslu á að 
skólastjórnendur sinni kennslufræðilegri forystu. Þau segja stjórnendur 
ekki geta sinnt þessari forystu á árangursríkan hátt án þess að hafa 
þekkingu og skilning á kennslu, námi og mati á skólastarfi. Þá leggja þau 
áherslu á að stjórnendur leggi sig fram um að skapa skólamenningu sem 
er hvetjandi, þar sem gæði náms og kennslu er efst á blaði. 

Sú sterka samvinnuhefð sem einkennir starfshætti Ugluskóla skiptir 
sköpum þegar kemur að því að skapa lærdómssamfélag í skólanum. 
Samfélag þar sem kennarar læra hver af öðrum og deila starfsaðferðum 
og hugmyndum. Í Haukaskóla er þessi samvinna ekki eins ríkulega byggð 
inn í starfshætti skólans og því er þar ekki um að ræða eins markvisst 
lærdómssamfélag. 
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6 Niðurlag 

Markmið þessarar rannsóknar var að auka skilning á stjórnun skóla. Þá 
var ætlunin að skoða hvaða þættir væru helstu hvatar að breytingum og 
þróun á kennslufyrirkomulagi í skólum. Leitast var við að fá mynd af því 
að hve miklu leyti kennarar og stjórnendur eru kennslufræðilegir 
leiðtogar og hvernig þeir hafa áhrif á þróun kennsluhátta. Þá var einnig 
skoðað hvort einhver munur væri á kennslufræðilegri forystu í skóla sem 
starfar samkvæmt hefðbundnu skipulagi og skóla sem starfar eftir 
stefnumörkun um einstaklingsmiðað nám. 

Að mínu mati hefur tekist nokkuð vel að fá svör við þeim tveimur 
rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Skólarnir tveir sem 
skoðaðir voru í rannsókninni voru ólíkir og nokkur munur á 
kennslufræðilegri forystu í þeim. Haukaskóli var sá skóli sem starfar 
samkvæmt hefðbundnu skipulagi skóla. Þar var kennslufræðileg forysta 
stjórnenda ekki miðlæg í störfum þeirra og þróun kennsluhátta og 
starfsþróun undir hverjum kennara komin. Samvinna kennara fór einkum 
fram á árgangafundum þó umsjónarkennarar yngri nemenda ynnu saman 
að skipulagningu kennslu. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru 
kynntar skólastjóra Haukaskóla sagði hann frá því að honum hefði ekki 
þótt kennslufræðileg forysta í skólanum nægjanlega öflug. Hann sagði að 
frá því að eftir að rannsóknin var unnin hefðu verið gerðar ákveðnar 
skipulagsbreytingar varðandi stjórnun skólans. Breytingarnar voru 
miðaðar að því að efla innra starf og kennslufræðilega forystu. Þær fólu 
meðal annars í sér niðurfellingu ákveðinna starfa og upptöku deildarstjóra 
þar sem ráðnir voru þrír deildarstjórar til viðbótar við deildarstjóra 
sérkennslu. 

Í Ugluskóla sem starfaði eftir stefnu um einstaklingsmiðað nám voru 
áhrif stjórnenda og kennara á kennslufræðilegar áherslur greinilegar. 
Áherslurnar tóku mið af kennslufræðilegri stefnu skólans. Þróun 
kennsluhátta var stöðug og þar gegndi teymisvinna kennara stóru 
hlutverki. Samvinna var byggð inn í starfshætti Ugluskóla og hafði það 
að verkum að starfið bar mörg einkenni lærdómssamfélags.. 

Í Haukskóla kom fram að störf skólastjórnenda fólust að miklu leyti í 
daglegri umsýslu og rekstri. Þeir vildu gjarnan vera í meiri tengslum við 
kennsluna og hafa óbein áhrif á starfshætti kennara með því að hafa áhrif 
á umræðuna í skólanum. Kennarar sem rætt var við í Haukaskóla töldu að 
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stjórnendur ættu ekki að hafa sérstakar áherslur hvað varðar kennslu- og 
uppeldisfræði og vildu ekki bein afskipti þeirra af kennslunni. Þó töldu 
þeir að stjórnendur þyrftu að vera í betri tengslum við kennsluna í 
skólanum með því til dæmis að vera sýnilegri. Kennarar í Haukaskóla 
höfðu að einhverju leyti áhrif á starfshætti hvers annars með óbeinum 
áhirfum í gegnum umræðu og stigsfundi. Kennararnir sem rætt var við í 
Haukaskóla höfðu allir sinnt starfsþróun og verið að þróa kennsluhætti 
sína. Þetta höfðu þeir gert vegna eigin áhuga og utanaðkomandi áhrifa. 
Því er ljóst að starfsþróun og þróun kennsluhátta var undir áhuga hvers 
kennara komin. 

Í Ugluskóla kom fram að stjórnendur voru í miklum tengslum við 
kennsluna. Þetta átti einkum við aðstoðarskóalstjóra og deildarstjóra. 
Stjórnendur höfðu kennslufræðilegar áherslur og reyndu að koma þeim á 
framfæri við starfsfólk skólans. Áherslur þeirra tóku mið af stefnu 
skólans um einstaklingsmiðað nám. Samvinna fagfólks er byggð inn í 
starfshætti Ugluskóla. Kennarar starfa allir í teymum og hjá 
viðmælendum kom fram almenn ánægja með teymisvinnuna. 
Viðmælendur töldu teymisvinnuna ýta undir faglega umræðu og auka 
fagleg áhrif kennara. Þannig töldu kennarar í Ugluskóla sig geta haft 
mikil áhrif á aðra kennara og að aðrir kennara hefðu mikil áhrif á þá 
einkum í gegnum teymisvinnuna en einnig með því að kennarar kynntu 
starfshætti sína hver fyrir öðrum á kennarafundum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar auk lesturs þeirra fræðibóka sem liggja 
til grundvallar þessu verkefni hafa sannfært mig um hversu mikilvægt er 
að skapa andrúmsloft náms og samvinnu í skólum. Stjórnunarhættir 
skólastjóra skipta þarna miklu máli. Þeir verða að láta sig innri málefni 
varða og leggja áherslu á uppeldi- og kennslufræði. Þá er mikilvægt að 
skólasamfélagið skapi sér sameiginlega sýn sem unnið er að. Sýn þar sem 
allir stefna að saman markinu. DuFour (1991) minnir á að 
skólastjórnendur verði að vinna að því í samvinnu við kennara að skapa 
sýn fyrir skólastarfið. Hann segir einnig að til þess að geta gert þetta verði 
stjórnendur að skilgreina eigin sýn á skólastarfið og hvað það er sem þeir 
vilji leggja áherslu á. Hoy og Hoy (2009) leggja einnig áherslu á að 
skólastjórnendur sinni kennslufræðilegri forystu og hafi til þess þekkingu 
og skilning.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er ljóst að sú formlega 
kennslufræðilega stefna sem skólastarf Ugluskóla mótast af gerir það að 
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verkum að kennslufræðileg forysta stjórnenda og kennara virðist öflugri 
heldur en í Haukaskóla. Þá virðist sú ríka samvinna sem er byggð inn í 
starfshætti Ugluskóla gera það að verkum að kennslufræðileg forysta og 
fagleg umræða er þar talsvert öflug og hluti af skólamenningunni. Þetta 
formfasta samstarf gerir það að verkum að samskipti eru opin og hvetur 
til faglegra samskipta í glímunni við sameinginleg verkefni sem eru og 
eiga að vera nám og kennsla nemenda. 
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Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi 

 

Hver er reynsla kennara og stjórnenda af kennslufræðilegri forystu í 
hefðbundnum skóla og í skóla sem hefur einstaklingsmiðað nám á 
stefnuskrá sinni? 

 

Markmið- rannsóknin beinist að 

- Reynslu kennara og stjórnenda af kennslufræðilegri forystu. 

- Skilningur kennara og stjórnenda á því hvað felst í 
kennslufræðilegri forystu. 

- Virkni og framlagi kennara og stjórnenda til þróun kennsluhátta. 

 

Inngangur – upphaf viðtals 

-Kynna sig, rannsóknina, trúnað, nafnleynd, tímalengd viðtals, afhenta 
upplýsingablað, biðja fólk að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu og 
afla leyfis til að taka upp viðtalið. 

 

Núverandi starf, menntun og bakgrunnur 

 -Núverandi starf . 

 -Menntun. 

 - Fyrri starfsreynsla, bakgrunnur. 

 

Kennslufræðileg forysta 

 -Hvað felst í  hugtakinu? 

 

Kennslufræðileg forysta stjórnenda 

-Á hvaða hátt veita stjórnendur kennslufræðilega forystu? 

-Styðjast þeir við fræðikenningar um nám og þróun náms? 

-Tengsl stjórnenda við nám og kennslu. 

-Tengsl stjórnenda við kennara t.d. varðandi ákvarðanatöku. 

-Tengsl stjórnenda við skólaþróun. 
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- Helstu viðfangsefni, áherslur (stjórnsýsla, kennslu- og 
uppeldisfræði). 

 

Kennslufræðileg forysta kennara 

-Hvað einkennir störf þeirra kennara sem veita kennslufræðilega 
forystu? 

-Í hverju felst kennslufræðileg forysta kennara? 

-Hvernig vinna kennarar sem veita forystu með stjórnendum og öfugt? 

 

Þróunarstarf 

-Hvatar að þróunarstarfi. 

-Helstu hindranir hvað varðar breytingar. 

-Rætur breytinga. 

-Hvernig festast breytingar í sessi? 

 

Skólinn sem þekkingarsamfélag 

-Framkvæmd símenntunaráætlunar. 

-Fagleg umræða, t.d. varðandi kennsluhætti. 

-Teymisvinna kennara, stjórnenda. 

-Sjálfsmat og ytra mat. 

 

Dæmi um spurningar til stjórnenda:  

-Telur þú að þú hafir með starfi þinu áhrif á kennslufræðilegar 
áherslur í skólanum? 

- Með hvaða hætti telur þú stjórnendur hafa mest áhrif á 
kennslufræðilegar áherslur skólans? 

-Finnst þér að stjórnendur eigi að hafa ákveðnar hugmyndir um 
kennslufræði og hafa áhrif á kennara? 

-Hvernig viðheldur þú tengslum við nám og kennslu? 

-Hverja og hvað telur þú hafa mest áhrif á kennslufræði kennara? 

-Hvernig telur þú að kennarar geti haft áhrif á kennsluhætti í skólanum 
almennt? 

- Hvað í starfi þínu telur þú að hafi mest áhrif á kennsluhætti og 
kennslufræði? 

-Hvernig telur þú kennara og stjórnendur vinna best saman að þróun 
kennsluhátta í skólanum? 
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-Hvað telur þú helst hvetja til þróunarstarfs í skólanum? 

-Hvað hefur að þínu mati mest áhrif á faglega umræðu í skólanum? 

-Hvaða vettvang telur þú að kennarar og stjórnendur hafi til faglegrar 
umræðu? 

-Hver eru þín helstu verkefni í starfi? 

-Eru einhver verkefni sem þú vildir hafa meiri tíma til þess að sinna? 

 

Dæmi um spurningar til kennara: 

-Hvað telur þú hafa mest áhrif á það hvernig þú kennir? 

-Hvað hvetur þig til þess að þróa nýjungar í starfi? 

-Telur þú að þú getir haft áhrif á kennslufræðilegar áherslur annarra 
kennara? 

-Hverja og hvað telur þú hafa mest áhrif á kennslufræði kennara? 

-Hvernig telur þú að kennarar geti haft áhrif á kennsluhætti í 
skólanum? 

- Hvernig taka stjórnendur í hugmyndir kennara um breyttar áherslur 
eða nýjungar í skólastarfinu? 

-Finnst þér að stjórnendur eigi að hafa ákveðnar hugmyndir um 
kennslufræði og hafa áhrif á kennara? 

- Með hvaða hætti telur þú stjórnendur hafa mest áhrif á 
kennslufræðilegar áherslur skólans? 

-Hvernig telur þú kennara og stjórnendur vinna best saman að þróun 
kennsluhátta í skólanum?  

-Hvað hefur að þínu mati mest áhrif á faglega umræðu í skólanum? 

-Hvaða vettvang telur þú að kennarar og stjórnendur hafi til faglegrar 
umræðu? 

-Hvað telur þú helst hvetja til þróunarstarfs í skólanum? 
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Fylgiskjal 2 

Kynning á rannsóknarverkefni til M.Ed. gráðu í stjórnun menntastofnana. 

Nemandi:Ólína Þorleifsdóttir oth17@hi.is 

Leiðbeinandi: Börkur Hansen 

Viðfangsefni mitt í þessu verkefni er kennslufræðileg forysta eða forystan 
um uppeldis- og kennslufræði innan skólanna, um það hvað er kennt og 
hvernig. 

Spurningarnar sem liggja til grundvallar rannsókninni eru:  

1. Hver er helsti munurinn á kennslufræðilegri forystu í skóla 
sem starfar samkvæmt hefðbundnu skipulagi og skóla sem 
starfar eftir stefnumörkun um einstaklingsmiðað nám?  

2. Að hve miklu leyti eru kennarar og stjórnendur  
kennslufræðilegir leiðtogar og hvernig hafa þeir áhrif á þróun 
kennsluhátta? 

Skólunum tveimur sem taka þátt í rannsókninni verður báðum gefið 
annað nafn í því skyni að leyna því eins og kostur er um hvaða skóla er 
að ræða. Þátttakendur í rannsókninni verða upplýstir um það út á hvað 
rannsóknin gengur, hvernig farið verður með gögn og hvernig stendur til 
að nýta niðurstöður. Tryggt verður að þátttakan verði valfrjáls. Við 
samanburð á starfsháttum skóla er mikilvægt að tala ekki illa um eða gera 
lítið úr starfsháttum. Hinsvegar felur verkefnið í sér að um ákveðna 
heiðarlega og opna gagnrýni er að ræða sem er nauðsynleg til þess að 
varpa ljósi á rannsóknarspurningarnar. 

Aðferðafræðin verður eigindleg, en ætlunin er að taka viðtöl við kennara 
og stjórnendur skólanna sem taka þátt í rannsókninni, alls um 12-14 
viðtöl. Rætt verður við stjórnendur skólanna og þrjá til fjóra kennara í 
hvorum skóla. Leitast verður við að ræða við kennara sem kenna  
mismunandi faggreinar og á ólíkum aldursstigum. Viðtölin verða hálfopin 
(semi-structured/semi-standardized), þar sem rannsakandi styðst við 
viðtalsramma. Gagnaöflun mun fara fram í febrúar. 

 

Bestu kveðjur, Ólína Þorleifsdóttir 

 




