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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga verkefni, lagt fram til fullnaðar meistaraprófi til 
M.Ed.-gráðu í stjórnun menntastofnana við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 
var Hafdís Guðjónsdóttir, dósent við Háskóla Íslands. Sérfræðingur var Arna 
H. Jónsdóttir, lektor. Þeim færi ég bestu þakkir fyrir samstarfið, góð ráð og 
uppbyggilega gagnrýni á verkefnið. Hafdís hvatti mig áfram og benti mér á 
leiðir sem ég gæti valið við skrifin og alltaf fór ég frá henni með eitthvað nýtt 
í farteskinu til að hugsa um og takast á við.  

Þegar ég lít yfir farinn veg og hugleiði fyrstu kvöldin við skrifborðið 
mitt, þá óraði mig ekki að ég myndi fara alla þessa leið. Ætlunin var í 
upphafi að taka nokkur námskeið um stjórnun þar sem ég hafði þá um 
vorið fengið stjórnunarstöðu og þótti ráðlegt að læra dálítið um fræðin. 
Námið varð síðar í mínum huga eins og æfingaferli fyrir maraþon, lítil 
markmið sett hverju sinni, þrautsegja, æfingar sem reyndu á, með 
áföngum þar sem staldrað var við og glaðst en áfram skyldi haldið þar til 
lokamarki var náð. Síðustu metrarnir urðu eins og síðustu kílómetrarnir í 
mark, þar sem bitið var á jaxlinn og haldið áfram. Allt var gefið í verkið 
en væntanlega verður gleðin í marki mikil og stoltið sem fyllir hjartað, 
styrkir og hvetur áfram, það mun standa með manni.  

Skólaliðunum fimmtán sem tóku þátt í rannsókninni vil ég þakka fyrir 
að miðla upplifun og persónulegum skoðunum af einlægni og hreinskilni. 
Það var ómetanlegt og þakka ég þeim fyrir það traust sem þeir sýndu mér. 
Án þeirra hefði þessi rannsókn ekki verið möguleg.  

Ekki má gleyma að þakka fjölskyldunni minni, dætrum mínum Söru 
og Silju sem sýndu upptekinni mömmu einstaka þolinmæði og skilning. 
Foreldrum mínum sem höfðu óbilandi trú á mér. Fleiri eiga þakkir skildar 
fyrir stuðning og hvatningu, Guðrún G. Halldórsdóttir, Sigríður Ólöf 
Gunnlaugsdóttir og Magnús Þorkelsson, fyrir ykkar framlag verð ég 
ævinlega þakklát. 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun skólaliða á 
starfsumhverfi þeirra innan grunnskólans. Skólaliðar eru starfsmenn 
grunnskóla sem sinna öðrum störfum en kennslu eins og ganga- og 
frímínútnavörslu. Áhersla var lögð á að koma sjónarmiðum skólaliðanna sem 
tóku þátt í rannsókninni á framfæri. Leitast var við að fá innsýn í 
stjórnunarhætti skólanna eins og þeir birtast skólaliðunum og upplifun þeirra 
af eigin hlutdeild í starfi skólans. Einnig var leitað eftir hugmyndum 
skólaliðanna um leiðir til að bæta starfsaðstæður og styrkja þá í starfi.  

Við öflun gagna og úrvinnslu voru eigindlegar rannsóknaraðferðir 
notaðar með fyrirbærafræðilegri nálgun. Tekin voru rýnihópaviðtöl við 
fimmtán skólaliða frá ólíkum skólum af höfuðborgarsvæðinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að störf skólaliða séu ekki metin 
að verðleikum. Þeir upplifa sig annars flokks starfsmenn sem skipti ekki eins 
miklu máli fyrir skólastarfið og aðrir. Þetta finnst þeim endurspeglast í 
stjórnunarháttum skólanna það sem að þeirra starfi lýtur hafi ekki forgang hjá 
stjórnendum. Má þar nefna fyrirheit um reglulega fundi, upplýsingamiðlun 
eða ákvarðanatöku og starfsþróun þeirra virðist lítið sinnt. Upplifun 
skólaliðanna gæti einnig að einhverju leyti markast af ólíkum bakgrunni 
þeirra varðandi menntun og hlutverk sem þeir hafa innan skólanna.  

Skólaliðarnir telja sig ekki eiga sterka hlutdeild í starfsmannahópnum sem 
þeim finnst koma fram í skertu aðgengi að upplýsingum og samstarfi. 
Skólaliðar sýna visst frumkvæði í starfi og miðla hugmyndum um störf sín 
en lítið virðist gerast í því sem þeir leggja til. Engu að síður fá þeir hrós frá 
yfirmönnum og virðast flestir nokkuð ánægðir í starfi. Starfsánægjan tengist 
aðalverkefni skólaliða, samskiptunum við börnin, sem jafnframt eru 
uppspretta álags og óöryggis. Þar kemur fram þörfin fyrir fræðslu um 
viðbrögð við hegðunarfrávikum og leiðir til úrbóta.  

Ekki verður hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, heldur 
eru hér á ferð raddir nokkurra skólaliða sem vert er að hlusta á og er öllum 
frjálst að læra af þeirra upplifun kjósi þeir svo. Vonast er til að niðurstöður 
rannsóknarinnar verði til að vekja skólafólk til umhugsunar um ólíka hópa og 
þarfir þeirra innan starfsumhverfis grunnskólans.  
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Abstract 

The objective of this study was to draw a picture of how support school staff 
experience the elementary school as a working environment. Support school 
staff is the unskilled personnel who is not involved in formal teaching and 
who‘s role includes minding corridors and supervising the playground. The 
goal was to get their opinion of the school administration and how they 
experience their involvement in the school‘s activities. The study also looked 
for their ideas to improve the working environment and ways to empower 
them.  

Qualitative methods were used for collecting and processing data. Fifteen 
members of school staff from different schools around the capital area were 
interviewed.  

The conclusions of this research indicate that the school staff feels the 
schools fail to recognize the value of their work. They experience themselves 
as second class and therefore not seen as important as other employees of the 
school. This is apparent in the way the school administration functions 
towards them. They feel that matters concerning them are not a priority. 
Promises of regular meetings, sharing information or decision making 
processes as well as job development seems to be ignored to some degree. 
The school staff‘s experience could also relate to their educational 
background as well as their role within the school. 

The support school staff does not think they are considered a strong 
stakeholder among the whole school staff and believe they aren‘t recognized 
fully within the group. They show initiative at work and make suggestions 
about their job but very few of these are implemented. Nevertheless the 
administration praises the support school staff frequently and job satisfaction 
appears high. The job satisfaction is linked to some extent to the main task, 
i.e. the interaction with the children, but nevertheless this is also the source of 
stress and insecurity. The need arises for education on behavioural disorders 
in children and ways to deal with such cases. 

It isn‘t possible to generalize from the conclusions of this study, but these 
are voices worth listening to and take away lessons learnt. Hopefully these 
results will bring school administrations to consider the different groups and 
needs within the school as a working environment. 
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1  Inngangur 

Í gegnum tíðina hefur helsta hlutverk grunnskólans verið að sinna menntun 
nemenda og hefur fyrst og fremst verið litið á skólann sem menntastofnun. 
Undanfarin ár og áratugi hefur skólastarf þróast bæði faglega og út frá 
þörfum þjóðfélagsins. Með breyttu þjóðfélagi og aukinni atvinnuþátttöku 
kvenna hafa þarfir heimilanna breyst og umræður um aukið uppeldishlutverk 
skólanna verið háværar. Þörf fyrir lengda viðveru nemenda og samfelldan 
skóladag jókst.  

Við lengingu skóladagsins breyttist vinnuumhverfi skólanna og aukin 
þörf var fyrir starfsmenn við eftirlit og umönnun nemenda utan hinna 
hefðbundnu kennslustunda. Til starfa komu ófaglærðir starfsmenn sem 
fengu starfsheitið skólaliðar. Það er einmitt skólaliðahópurinn og upplifun 
hans á starfsumhverfinu innan skólanna sem er viðfangsefni þessarar 
rannsóknar. Í fræðum virðist lítið hafa verið fjallað sérstaklega um 
þennan starfsmannahóp sem stundum er vísað til sem „ósýnilegt 
starfsfólk grunnskóla“ eða „gráa fólkið“ í ritum um skólastarf (Björk 
Einisdóttir, 2007; Kerry, 2001; Mortimore, Mortimore og Thomas, 1994; 
Riches,1984). Segja má að sú litla umfjöllun sem þessi hópur starfsmanna 
fær í tengslum við skólamál endurspegli ákveðið viðhorf til hans. Engu 
að síður gegnir hann sífellt þýðingarmeira hlutverki innan grunnskólans.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) kemur fram að skólasamfélag hvers 
skóla samanstendur af þremur hópum, nemendum, starfsfólki og 
foreldrum eða forráðamönnum. Bent er á mikilvægi þess að hóparnir 
vinni vel saman að mótun samfélags skólanna og umgengnishátta innan 
sem utan þeirra. Hlutverk þeirra er meðal annars að vera fyrirmyndir 
nemenda og er mikilvægt að þeir axli þá ábyrgð. Þar er einnig lögð rík 
áhersla á mikilvægi þess að allt skólasamfélagið, starfsfólk skóla, 
foreldrar, forráðamenn og nemendur, komi að stefnumótun og taki þátt í 
umræðum um þau fjölmörgu málefni sem snúa að skólastarfinu í heild, 
hvort sem er náminu eða andlegri- og félagslegri vellíðan nemenda. 

Skólinn skal, í samvinnu við heimilin, leitast við að búa nemendur 
undir líf og starf í lýðræðissamfélagi segir í Aðalnámskránni (2006). 
Undanfarin ár hefur áherslan í grunnskólunum verið á einstaklingsmiðað 
nám, fjölbreytta kennsluhætti og skóla án aðgreiningar svo fátt eitt sé 
nefnt. Nýjar áherslur og lagabreytingar kalla eftir aukinni fagþekkingu. 
Til að skólinn geti mætt auknum kröfum og þjónað ólíkum þörfum 
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nemenda, þarf vel menntaða kennara og aðra fagaðila ásamt traustu og 
vel upplýstu starfsfólki.  

Starfsmannahópur grunnskóla hefur stækkað eftir því sem kröfur um 
þjónustu hafa aukist og starfar nú fjölbreyttur hópur starfsmanna með 
mismunandi bakgrunn, menntun og hlutverk innan grunnskólans. Það gefur 
því auga leið að meira reynir á hæfni skólastjórnenda til starfsmannastjórnunar. 
Skólastjórinn er forystuaflið sem þarf að vera til staðar ef skóli á að skila 
góðum árangri, bæði námsárangri og góðum starfsanda. Hann gefur tóninn 
eins og hljómsveitarstjóri og er leiðtoginn og fyrirmyndin í 
starfsmannahópnum (Sergiovanni, 2006). Skólastjórinn skapar ákveðinn 
staðblæ og er mikilvægt að allir starfsmenn sameinist um að vinna að sama 
markmiði og finni að þeir eigi ríka hlutdeild í starfi skólans.  

Skólastjórinn hefur formlegt vald samkvæmt lögum um grunnskóla. 
Hann er stjórnandi sem veitir faglega forystu og ber ábyrgð á starfi 
skólans gagnvart sveitarstjórn. Kennararnir hafa jafnan það hlutverk að 
skipuleggja nám og kennslu nemenda (Hoy og Miskel, 2005:25; Lög um 
grunnskóla nr.91/2008). Starfsfólk skóla eins og skólaliðar hefur meðal 
annars það hlutverk að vera leiðbeinandi í samskiptum, tryggja öryggi og 
gott atlæti nemenda á meðan þeir eru á ábyrgð skólans. Skólaliðar hafa 
umsjón með nemendum hluta skóladagsins og við aðrar aðstæður en eru í 
skólastofum (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008).  

Hverjum skóla er mikilvægt að hafa góða kennara í starfi en ekki er 
síður mikilvægt að hafa gott starfsfólk eins og skólaliða innan skólanna. 
Það eru ekki einungis kröfur um aukna menntun eða fjölbreyttari leiðir til 
náms sem hafa áhrif á þróun og starfsemi grunnskólans, heldur er einnig 
mikilvægt að skólinn sé öruggur vinnustaður nemenda, þar sem þeim 
líður vel, þeir finna fyrir öryggi og eiga góð samskipti við skólafélaga og 
starfsfólk. Þar koma skólaliðarnir til sögunnar sem mikilvægur hlekkur í 
starfsliði skóla (Mortimore o.fl., 1994:4).  

Öryggi og vellíðan nemenda byggir á að samskipti séu góð innan 
skólans. Gott eftirlit á skólasvæði er mikilvægt og hafa rannsóknir sýnt 
fram á að algengast er að einelti og andfélagsleg hegðun eigi sér stað á 
skólalóð eða í búningsklefum íþróttahúsa (Olweus, 2005). Á þessum 
svæðum eru börnin gjarnan í umsjá skólaliða sem þurfa að vera í stakk 
búnir til að fylgjast vel með og geta brugðist við aðstæðum. 

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) mikilvægi þess að 
nemendur geti leitað til allra starfsmanna skóla með mál sem snúa að 
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velferð sinni og líðan og ef upp koma vandamál af einhverju tagi eins og 
stríðni, einelti, agabrot eða vanlíðan verði þá brugðist strax við á 
viðeigandi hátt.  

Starfsvettvangur minn hefur í rúma tvo áratugi verið innan 
grunnskólans. Ég hef bæði starfað sem kennari og skólastjórnandi og í 
þessu samhengi hefur skólaliðahópurinn vakið athygli mína. Ég tel 
mögulegt að þessi starfsmannahópur, sem stendur á milli hinna faglærðu 
og barnanna, og málefni hans fái ekki næga athygli hjá stjórnendum. Lítið 
virðist hafa verið rannsakað eða fjallað um hvernig starfsmannastjórnun 
mismunandi starfsmannahópa innan grunnskólans er háttað og hvernig 
þessum ólíku hópum reiðir af. Rannsóknin beinist að því hvernig 
skólaliðahópurinn upplifir starfsumhverfi sitt innan grunnskólans. Hér á 
eftir verður leitast við að miðla þeirri upplifun skólaliðanna í ljósi þeirra 
aðstæðna sem í skólunum eru. Það er von mín að lærdóm megi draga af 
gögnunum sem verði til að vekja fólk til umhugsunar um þennan hóp 
starfsmanna innan grunnskólanna og starfsaðstæður hans.  

1.1 Markmið, rannsóknarspurning og skilgreining 
hugtaka 

Markmiðið með rannsókninni er að veita innsýn og fá aukinn skilning á 
upplifun skólaliða á starfsumhverfi þeirra innan grunnskólans. Markmið 
rannsóknarinnar er einnig að raddir skólaliðanna fái að heyrast þar sem 
mikilvægt er að allir hópar innan skólasamfélagsins eigi sér rödd sem 
getur endurspeglað og komið á framfæri sjónarmiðum hópsins.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að vekja athygli á hlutverki skólaliða í 
starfsumhverfi skóla og áhrifum þeirra á nemendur, líðan þeirra og 
samskipti. Ætlunin er einnig að vekja stjórnendur og aðra í umhverfi 
skólanna til vitundar um að beina sjónum sínum og starfskröftum í þágu 
allra starfsmanna skólanna. Vonast er til að umfjöllunin stuðli að því að 
bæta starfsumhverfi skólaliða og efla þá í starfi. Þar að auki vonast ég til 
að nýta mér það sem ég læri með þessari vinnu mér til hagsbóta í starfi 
sem stjórnandi grunnskóla.  

Í ljósi þeirrar umræðu sem er hér á undan er rannsóknarspurningin 
sem leitast verður við að svara eftirfarandi:  

Hvernig upplifa skólaliðar starfsumhverfi sitt?  
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Viðfangsefni þessarar rannsóknarspurningar verður afmarkað með 
eftirfarandi undirspurningum:  

Hvernig upplifa skólaliðar: 

 samskipti innan starfsumhverfis grunnskóla?  

 stjórnunarhætti innan skólanna? 

 hlutdeild þeirra í starfsumhverfinu?  

Hér verða nokkur lykilhugtök útskýrð sem liggja til grundvallar 
umfjöllunar um efni rannsóknarinnar. Skólaliði er starfsmaður skóla sem 
ber starfsheitið skólaliði samkvæmt kjarasamningi og sinnir ýmsum 
störfum öðrum en kennslu eins og frímínútna- og gangavörslu, starfi í 
mötuneyti og fleiru (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 
2008). Einnig verða notuð hugtökin starfsmaður eða aðstoðarfólk og er 
þá átt við ófaglært starfsfólk skóla sem ekki sinnir kennslu en gæti 
aðstoðað kennara í bekk.  

Starfsumhverfi er kringumstæður eða aðstæður manns sem geta verið 
félagslegar (Árni Böðvarsson, 1985). Starfsumhverfi í þessu samhengi er 
vinnuaðstæður skólaliða innan grunnskóla, samskipti starfsmanna innan 
sem utan vinnutíma og þau störf sem þeir sinna innan grunnskólans. 
Sjónum er einnig beint að hlutdeild skólaliða í starfi skólans. Hlutdeild er 
þátttaka, aðild: að eiga hlutdeild í einhverju. (Árni Böðvarsson, 1985).  

1.2 Uppbygging ritgerðar  

Í inngangi var gerð lausleg grein fyrir aðstæðum í grunnskólunum og 
fjölbreyttum starfsmannahópi sem þar starfar. Því næst var 
rannsóknarspurning sett fram. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilega nálgun 
sem liggur á bak við rannsóknina. Í þriðja kafla er aðferð og framkvæmd 
rannsóknar lýst, grein gerð fyrir siðferðilegum álitamálum ásamt stöðu 
rannsakanda. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar raktar eins og 
viðmælendur sögðu frá. Í umræðukaflanum er leitast við að ræða og svara 
rannsóknarspurningum í fræðilegu samhengi og niðurstöður teknar saman 
með hliðsjón af rannsóknum um svipað efni og fjallað um takmarkanir og 
gildi rannsóknarinnar. Í niðurlagi koma að lokum hugrenningar og 
vangaveltur höfundar fram.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Rannsóknin beinist að starfsmannahópnum eða öllu heldur hópi innan 
starfsmannahópsins, skólaliðunum og hvernig þeir upplifa starfsumhverfi 
sitt. Í fræðunum er vitnað í rannsóknir sem fjalla um leiðbeinendur og 
aðstoðarfólk í grunnskóla, umfjöllun er að hluta lögð út frá þessum hópum 
sem eru oftast ófaglærðir í þau störf sem þeir sinna. Líklegt má telja að fólk í 
þeim störfum upplifi sig í svipaðri aðstöðu og skólaliðar innan 
starfsumhverfis grunnskólans. 

Í fræðilegum bakgrunni verður dregin upp mynd af stjórnskipulagi 
grunnskóla og þeim starfshópum sem innan skólanna starfa til að varpa 
ljósi á aðstæður. Skoðað verður hvernig skólaliðastarfið hefur þróast og 
hvernig aðstæður í starfsumhverfi skólanna hafa áhrif á störf og upplifun 
skólaliðanna. Fjallað verður um mikilvægi þess að eiga hlutdeild í 
starfsumhverfinu og geta haft áhrif á það. Enn fremur verður greint frá 
kenningum og fræðilegri umræðu um samskipti og stjórnun mismunandi 
hópa, samvinnu, starfsánægju, álag og að lokum verður fjallað um 
valdeflingu og áhrif hennar á einstaklinga og hópa. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 á grunnskóli að vera án 
aðgreiningar en sú hugmyndafræði á ekki einungis við um nemendur 
heldur alla sem innan grunnskólans starfa. Allir starfsmenn eiga að hafa 
möguleika til að hafa áhrif á starfsumhverfi sitt, eiga kost á framþróun í 
starfi og að njóta virðingar sama hvaða bakgrunn þeir hafa eða starfi þeir 
gegna (Ryan, 2006). Stofnanir eins og skólar eru að breytast og hlutverk 
alls starfsfólks og starfsmannastjórnun þarf að þróast til að mæta þessum 
nýju aðstæðum. Allir starfsmenn hafa eitthvað lærdómsríkt fram að færa 
þótt þeir séu ekki kennarar og hlutverk þeirra ekki kennsla (Kerry, 2001). 

2.1 Stjórnskipulag skóla 

Stofnanir eins og grunnskólar geta verið ólíkir að formgerð, vald innan þeirra 
er gjarnan lagskipt þar sem starfsmenn sem eru hæst settir hafa mest völd og 
ábyrgð og eiga alltaf síðasta orðið. Þeir taka ekki mikinn þátt í daglegri 
framkvæmd mála, það eru starfsmenn neðar í lagskiptingunni sem búa yfir 
kunnáttu og sérþekkingu sem er nauðsynleg til þess. Sá hluti starfsmanna 
sem er í neðsta laginu og telst lægst settur, hann hefur minnst formleg völd 
en ber samt ábyrgð á afmörkuðum verkefnum (Hoy og Miskel, 2005; Rúnar 
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Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, 
Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 2005).  

Samskipti innan slíkra stofnana eru byggð á skilgreindum hlutverkum 
og skýrri verkaskiptingu með afmörkuðu valdsviði hvers starfsmanns. 
Þessi samskipti einkennast af því að ákvarðanir og fyrirmæli koma frá 
yfirmönnum í efsta laginu til undirmanna sem sjá um framkvæmdina. 
Upplýsingar berast síðan frá undirmönnum um starfið til yfirmanna. 
Innan slíkra regluveldisstofnana er frekar lítið svigrúm fyrir starfsmenn 
að sýna frumkvæði og enn minna eftir því sem neðar dregur í 
lagskiptingunni (Hoy og Miskel, 2005; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). 

Annars konar formgerðir stofnana falla einnig vel að lýsingu á 
starfsemi grunnskóla en þar starfar menntað fagfólk með sérþekkingu á 
viðfangsefnum sem tekur sjálfstæðar ákvarðanir og ber ábyrgð á þeim. 
Hlutverk og verksvið starfsmanna er ekki eins skýrt afmarkað. Reglur og 
ferlar eru leiðbeinandi. Starfsmaður þarf að meta hvar mörkin liggja og er 
valdssvið hans óljósara. Samskipti og upplýsingar berast ýmist á milli 
samverkamanna eða yfir- og undirmanna og taka þeir iðulega 
sameiginlegar ákvarðanir í tengslum við sérþekkingu þeirra og verkefni 
sem unnið er að (Hoy og Miskel, 2005; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005).  

Grunnskólar virðast bera einkenni beggja þessara tegunda stofnana 
sem hér er lýst að ofan og getur verið erfitt að greina þar á milli. Í 
grunnskólum er einnig talað um forystu þar sem leitast er við að laða 
fram sameiginlega sýn og fylkja mönnum um tilteknar hugmyndir sem 
koma á í framkvæmd. Í slíkum stofnunum er markmið að byggja upp hóp 
forystumanna sem bæta hver annan upp til að mynda kjarna starfsins. 
Margir geta haft forystuhlutverk, óháð stöðu í lagskiptingu valdsins. Þeir 
sem njóta traust vegna þekkingar á viðfangsefni og hafa reynslu eða 
áhuga, fá gjarnan forystuhlutverk. Stjórnandinn dreifir valdi til 
undirmanna og vinnur við hlið þeirra ýmist sem óbreyttur starfsmaður 
eða forystumaður hópsins. Með þessu móti færir hann ábyrgð á 
framkvæmd og skipulagi, ásamt mati á árangri, yfir á starfsmennina sem 
mótuðu stefnuna (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). 

2.1.1 Starfsmannahópur grunnskóla 

Innan grunnskólans starfar fjölbreyttur hópur fagmenntaðra og ófaglærðra 
starfsmanna með mismunandi bakgrunn og reynslu. Þessi hópur starfsmanna 
gegnir ólíkum hlutverkum innan skólans. Engu að síður er mikilvægt að 
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unnið sé að einingu innan starfsmannahópsins og þess gætt að allir njóti 
virðingar og séu metnir að verðleikum. 

Skólastjórinn er forstöðumaður skólans og veitir starfinu faglega 
forystu eins og segir í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). Hann stjórnar 
skólanum og ber ábyrgð á starfi hans. Hlutverk skólastjóra er einnig að 
stuðla að samstarfi allra aðila innan skólasamfélagsins. Skólastjórinn 
hefur gjarnan með sér fleiri stjórnendur, aðstoðarskólastjóra og 
millistjórnendur sem starfa með honum í stjórnunarteymi skólans ásamt 
því að sinna öðrum störfum. 

Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki í skólastarfinu, hann er 
fagmaðurinn sem sér um kennsluna og finnur nemendum sínum hæfileg 
viðfangsefni sem styðja þá og styrkja til aukins þroska. Þekkingin er 
undirstaða kennarastarfsins. Kennarar þurfa að geta kennt nemendum á 
ólíkum aldri, áhugasömum sem áhugalausum með mismunandi þroska og 
getu. Þeir þurfa að hafa þekkingu á kennslufræði, uppeldi, námi og 
kennslu ásamt traustri kunnáttu í fræðum námsgreina í grunnskóla 
(Trausti Þorsteinsson, 2003). Eitt mikilvægasta viðfangsefni nútíma 
skólastarfs er að finna leiðir til að mæta mismunandi þörfum nemenda og 
veita þeim kennslu við hæfi, ásamt því að huga að öryggi þeirra og líðan 
(Lög nr. 91/2008; Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Innan skólans starfa fleiri starfsmenn og má þar nefna skólaliða. Ekki 
þarf sérstaka menntun til að verða skólaliði og eru því flestir skólaliðanna 
ófaglærðir og er starfið láglaunastarf. Meirihluti skólaliða virðist vera 
konur og er talið líklegt að þær hafi valið starfið þar sem það fer vel með 
fjölskyldulífi og auðvelt virðist að fá hlutastörf. Segja má að starfið sé 
kvennastarf en þau virðast eiga það sameiginlegt að vera yfirleitt ekki vel 
skipulögð eða vel stjórnað. Litið er á þá sem eru í þessum störfum með 
verri stöðu gagnvart öðrum með tilliti til að hljóta starfsframa eða 
stöðuhækkun. Konur í slíkum störfum virðast vera í litlum tengslum við 
verkalýðsfélög og eiga gjarnan í hlutverkatogstreitu á milli þess að vera 
eiginkona, móðir og að vinna utan heimilis. Konur í hlutastörfum virðast 
gagnrýna lítið hvernig þeim er stjórnað eða hvernig starfsumhverfið er 
(Riches, 1984; Bullock, 1994).  

2.2 Þróun skólaliðastarfsins  

Á seinnihluta síðustu aldar voru mun færri ófaglærðir starfsmenn starfandi í 
grunnskólum en tíðkast í dag. Í hverjum skóla störfuðu jafnan, með 
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kennurum og stjórnendum, hjúkrunarfræðingur, húsvörður, gangavörður, 
matráður, ritari og baðvörður í íþróttahúsum. Síðar bættust í hópinn fleiri 
faglærðir starfsmenn eins og náms- og starfsráðgjafi og sálfræðingur. Í 
atvinnuþrengingum á seinni hluta síðustu aldar fjölgaði ófaglærðum 
starfsmönnum skóla, störfin þróuðust og farið var að nota starfsheitin 
skólaliði og stuðningsfulltrúi.  

Árið 1998 var gerð greining á vegum Menntasviðs Reykjavíkur á 
störfum starfsmanna grunnskóla. Um svipað leyti varð til nýtt starfsheiti, 
skólaliði og var fyrsta starfslýsingin mótuð. Með því að sameina ýmis 
störf innan grunnskólans urðu verkefni skólaliða fjölbreyttari en áður 
tíðkaðist. Starfsmenn voru ekki lengur eins bundnir af því að vera ráðnir 
til eins ákveðins verks. Sumsstaðar var ræsting einnig felld inn í dagsstarf 
skólaliða (Gerður G. Óskarsdóttir, Guðbjörg Daníelsdóttir og Hildur 
Björk Svavarsdóttir, 1998).  

Í þjóðfélaginu á þessum tíma var almennur vilji að fjölga nemendum 
sem ljúka starfsmenntun og var því gerð greining á færnikröfum til 
margra starfa, meðal annars starfsfólks grunnskóla. Sett var fram sú 
tilgáta að störf væru almennt að verða flóknari og kröfur að aukast. 
Metnar voru kröfur um færni sem reynir á í einhverjum mæli í 
skólaliðastarfinu, eins og grundvallarfærni í lestri, skrift og reikningi, 
færni í tjáningu, samskiptum og samvinnu. Starfið var einnig skoðað út 
frá frumkvæði, hugmyndaauðgi, færni í lausn vandamála og 
skipulagningu verka ásamt færni í meðferð gagna og upplýsinga (Gerður 
G. Óskarsdóttir o.fl., 1998).  

Samvinna og samskipti voru mikilvægustu þættir sem reynir á í starfi 
skólaliða. Þjálfun og skipulagning vinnu þyrfti að vera hluti af 
starfsþjálfun skólaliða þar sem þeir virtust vera talsvert sjálfstæðir í starfi 
og taka gjarnan ákvarðanir um hvenær og hvernig þeir vinna verk sem 
þeir bera ábyrgð á. 70-85% viðmælenda töldu ákvarðanatöku, frumkvæði 
og skipulagningu mjög mikilvæga færniþætti í starfinu. Talsvert samráð 
virtist vera milli skólaliða og yfirmanna þeirra um ákvarðanatöku tengda 
starfinu og töldu allir yfirmenn að mikilvægt væri að hafa skólaliðana 
virka og meðvitaða um skólastarfið í heild sinni (Gerður G. Óskarsdóttir 
o.fl., 1998).  

Þessa athygliverðu málsgrein mátti sjá í athugasemdum rannsakanda 
um hlutverk skólaliða í uppeldi barnanna: „Skólaliðinn virðist vera farinn 
að sinna meira uppeldi barna en eftirliti með þeim eða ögun, reynir frekar 
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að finna orsök hegðunar í stað þess að pirrast yfir óþekkt“ (Gerður G. 
Óskarsdóttir o.fl., 1998).  

Í niðurstöðum greiningarinnar kom ennfremur fram að starfið væri að 
verða flóknara og sögðu 70% skólaliða að verkefnum hefði fjölgað og 
75% sögðu að álag hefði aukist. Fram kom að starfið krefst mikillar færni 
á mörgum sviðum, meira en í öðrum störfum sem skoðuð hafa verið með 
sama hætti. Sú ályktun var dregin út frá niðurstöðum að starf skólaliða 
hefði almennt breyst meira undanfarin ár en önnur störf sem könnuð 
voru. Þótti því fullt tilefni til að huga að því að búa til námsbraut sem býr 
nemendur undir þetta starf eða huga að öflugri símenntun fyrir starfsfólk 
þar sem þetta væri fjölmenn starfstétt sem væntanlega muni fjölga í. Ekki 
virðast þó gerðar kröfur um menntun eða sérstaka færni við ráðningu 
starfsmanns í starf skólaliða (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 1998).  

Námsbraut fyrir skólaliða var stofnsett nokkru síðar í Borgarholts-
skóla. Í dag er boðið upp á 36 eininga nám í síðdegis- og dreifnámi við 
skólaliðabrautina. Námið er byggt upp með áföngum í uppeldis-, félags-, 
sál- og siðfræði ásamt skyldum greinum. Hluti námsins er almennt 
bóknám en meginuppistaða þess eru sérgreinar sem lúta að samskiptum 
og samstarfi ásamt umönnun og daglegu starfi með börnum. Námið nær 
einnig til leiðbeininga um heilbrigði og holla lífshætti. Markmið námsins 
er að veita þekkingu og færni til starfs með börnum í námi og leik. 
Jafnframt er lögð áhersla á mikilvægi hreyfingar og leikja í námi og 
þroska barna (Heimasíða Borgarholtsskóla, 2009).  

Árið 2008 var endurtekin greining á störfum skólaliða og kom fram að 
markmið með starfi skólaliða er að þeir taki þátt í uppeldisstarfi og öðrum 
störfum sem til falla innan skólans. Megináhersla er lögð á velferð og 
vellíðan nemenda og að aðstoða þá í leik og starfi, leiðbeina í 
samskiptum, sætta deilur og gæta þess að skólareglur séu virtar. Í 
niðurstöðum greiningarinnar mátti lesa að flestir skólaliðarnir töldu 
álagið í starfinu hafa aukist síðan þeir byrjuðu í því. Þegar spurt var beint 
um þróun starfsins kom í ljós að 48% skólaliðanna fannst starfið vera 
orðið flóknara en það var þegar þeir byrjuðu í því, en engum fannst 
starfið orðið einfaldara. 52% fannst starfið hvorki einfaldara né flóknara 
en þegar þeir hófu störf. Skólaliðarnir sem sögðu frá einhverjum 
tilteknum breytingum á starfinu frá því þeir byrjuðu í því nefndu til 
dæmis líkamlegt álag, undirmönnun og meiri ábyrgð. Þá sögðu 57% 
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skólaliða að þeir gripu oftar í verk annarra en áður (Ásgeir Björgvinsson 
og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008).  

Einnig kom fram í greiningunni á störfum skólaliða að fjölbreytni í 
verkefnum hafi í raun minnkað þó að skólaliðarnir sjálfir upplifi annað, 
en þó að undanskilinni ræstingu meðan á skólastarfi stendur sem er ekki 
hluti af dagstarfi í öllum skólum. (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. 
Svavarsdóttir, 2008).  

Þegar skoðuð eru hlutverk skólaliða hjá grunnskólum á 
höfuðborgarsvæðinu kemur fram að þeir virðist hafa svipuð hlutverk með 
höndum. Skólaliðar hafa umsjón með nemendum í frímínútum og lengdri 
viðveru. Þeir sjá um óskilamuni og svara fyrirspurnum foreldra um 
fatnað, veita fyrstu hjálp ef slys ber að höndum, taka þátt í matargerð og 
veita aðstoð í mötuneyti. Skólaliðar sjá um fylgd nemenda á milli svæða, 
aðstoða inni í bekk, annast gangbrautavörslu, ljósrita, taka til, undirbúa 
eitt og annað fyrir kennarana og fara í ferðalög með bekkjum. Það kemur 
í hlut skólaliða að halda húsnæði og lóð skólans snyrtilegri, ræsta, sjá um 
ýmis innkaup, aðstoða á bókasafni, skrifstofu eða þar sem þörf krefur. Að 
endingu eiga skólaliðar að sinna þeim verkefnum sem stjórnendur skólans 
fela þeim og fallið geta að ofangreindum markmiðum (Ásgeir 
Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008; Gerður G. Óskarsdóttir 
o.fl., 1998).  

Í niðurstöðum greiningarinnar á skólaliðastarfinu frá 2008, kom í ljós 
að nokkur ný verkefni höfðu bæst við störf skólaliða en þau voru þó ekki 
algeng. Þessi verkefni voru að skólaliði sækti fundi með skólastjóra, 
skólasálfræðingi og hjúkrunarfræðingi um vandamál og sérþarfir 
nemenda ef þess gerðist þörf. Að skólaliði aðstoðaði nemendur vegna 
þroska- eða hreyfihömlunar í kennslustund og liti eftir nemendum í 
kennslustofu ef kennari væri fjarverandi og gætti þess að þeir vinni að 
verkefnum sem lögð höfðu verið fyrir þá. Eins gætu skólaliðar setið yfir í 
prófum. Skólaliðar töldu ekki að breiðara verksvið væri neikvætt og 
sögðust sumir vera ánægðir með hversu fjölbreytt starfssvið þeirra væri 
orðið (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008).  

Starfsmannastefnur grunnskóla fjalla mismikið um hlutverk skólaliða. 
Gott dæmi er starfsmannastefna Sjálandsskóla en þar er sérstaklega 
fjallað um hlutverk skólaliða. Þar segir að í skólanum vinni hópur fag- og 
ófaglærðra starfsmanna að því að byggja upp skólastarf sem einkennist af 
vilja og virðingu. Þeir hafa hag nemenda í huga og starfa undir verkstjórn 
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skólastjóra í nánu samstarfi sín á milli og við aðra sem að skólastarfinu 
koma. Allir starfsmenn bera ábyrgð á skólastarfinu jafnt undirbúningi, 
framkvæmd sem mati. Þeir leggja metnað sinn í að styðja hver annan í 
starfi. Jafnframt kemur fram að skólaliðar starfa á heimasvæðum undir 
handleiðslu kennara og er hlutverk þeirra að leiðbeina nemendum í 
umgengni, námi og starfi. Eftir að skóladegi lýkur sinna þeir frágangi og 
ræstingu (Starfsmannastefna Sjálandsskóla, 2009).  

2.3 Stjórnun starfsmannahóps grunnskóla 

Starfsmannahópur grunnskóla er fjölbreyttur og þar eru hópar fólks með 
ólíkan bakgrunn, menntun og hlutverk innan skólans. Að mörgu þurfa því 
skólastjórnendur að huga við stjórnun starfsmannahópsins en mikilvægt er að 
allir finni að þeir eigi hlutdeild í starfsmannahópnum. Miða þarf að því að 
allur starfsmannahópurinn starfi saman og þarf að huga að starfsþróun og 
leiðum til að efla fólk í starfi. 

Í starfsmannastefnu Kópavogs kemur fram að stjórnendur bera ábyrgð 
á störfum starfsmanna og að unnið sé að settum markmiðum sem gera 
starfsmönnum kleift að taka framförum bæði faglega og sem 
einstaklingar. Virða ber viðhorf starfsmanna og stefna að því að laða fram 
hæfileika hvers starfsmanns þannig að starfskraftar hans nýtist sem best. 
Áhersla skal vera á góðan starfsanda og samskipti sem einkennast af 
virðingu, umburðarlyndi og jákvæðu viðmóti (Starfsmannastefna 
Kópavogs, 2009).  

Skólastefnur sveitafélaga koma inn á starfsmannamál og í skólastefnu 
Hafnarfjarðar (2009) kemur fram að stefnt er að því að stjórnendur og 
aðrir starfsmenn hafi skýra sýn sem einkennist af fagmennsku og 
metnaðarfullum væntingum til allra sem innan skóla nema og starfa. 
Talað er um að markvisst verði unnið að því að laða að og halda í hæft og 
áhugasamt starfsfólk sem hafi aðgang að símenntun og stuðningi til að ná 
starfsmarkmiðum sínum og stofnananna. Svipað kemur fram í 
skólastefnum Garðabæjar (2006) og Kópavogs (2009) og að hugað verði 
að vinnuumhverfi sem stuðli að vellíðan í starfi, en vel menntað starfsfólk 
er forsenda árangursríks skólastarfs og grunnurinn að menntun nemenda.  

Í vinnustaðagreiningu á vegum Menntasviðs Reykjavíkur kom fram að 
skólastjórnendur segja að starfsmannastjórnun, starfsmannahald og 
starfsmannasamtöl séu sífellt stærri þáttur í starfi þeirra og valdi 
töluverðu álagi. Þeir segja að þetta séu að vísu þættir sem þeir vilji vinna 
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að en flestir telja sig þurfa að læra meira um starfsmannastjórnun (Gallup, 
2007). Það sama upplifa kennarar varðandi stjórnendur í rannsókn 
Bjarkar Einisdóttur (2007) á upplifun kennara á álagi og ágreiningi. 
Viðmælendur töldu skólastjórnendur ekki standa sig nógu vel í að virkja 
starfsfólk og þeir leggi ekki næga áherslu á faglegan þátt skólastarfins. 
Þeir segja að of mikill tími skólastjórnenda fari í rekstrarmál og daglega 
umsýslu.  

Í rannsókn Vilhjálms K. Haraldssonar (2007) á mannauðsstjórnun í 
grunnskólum Garðabæjar, kom fram að stjórnandi grunnskóla taldi að 
það gæti verið erfiðleikum bundið að skapa gott starfsumhverfi svo ekki 
myndaðist stéttaskipting hjá starfsmönnum. Einnig kom fram að talið er 
að munur sé á mannauðsstjórnun varðandi kennara og aðra starfsmenn og 
þar sé stjórnun annarra starfsmanna gefinn minni gaumur. Samt sem áður 
var greinilegt að kennarar voru neikvæðari en aðrir starfsmenn gagnvart 
þáttum mannauðsstjórnunar. 

Í rannsókn á forystu og forystuhæfni í grunnskóla var það mat 
nokkurra kennara að enn virðist vera vísir að stéttaskiptingu innan 
grunnskólans. Telja þeir að það gæti stafað af minnimáttarkennd 
skólaliða gagnvart kennurum á grundvelli fagþekkingar þeirra. Eins telja 
kennararnir að einstaka kennari líti niður á skólaliðana út frá sömu 
forsendum. Sumir kennarar telja að vandinn liggi í því að nemendur beri 
ekki næga virðingu fyrir skólaliðum sem þyrftu að vera færari í 
samskiptum við börnin. Einn kennari velti fyrir sér hvort vandinn gæti 
legið í því hve sjaldan skólaliðar eru á fundum með kennurum og telur að 
það gæti haft áhrif á framkomu og stöðu skólaliða og þær upplýsingar 
sem þeir fá (Sigríður M. Sigurðardóttir, 2009).  

Í sama streng taka Mortimore o.fl., (1994) og svo virðist sem annað 
starfsfólk skóla gleymist gjarnan þegar rætt er um starfsemi skólanna en 
kennarar hafi löngum gegnt aðalhlutverki í þeirri umræðu. Bent er á að 
fleira starfsfólk en kennarar gegni mikilvægu starfi í skólunum og beri að 
huga vel að því. Starf annars starfsfólks er gjarnan vanmetið og kraftar 
þess nýtast ekki sem skyldi þar sem oft kemur fyrir að kennarar hafi ekki 
tíma til að leiðbeina því. Sálfræðingurinn og kennarinn Swap (1993) 
rannsakaði hindranir í samstarfi heimilis og skóla í Bandaríkjunum. Hún 
heldur því fram að skipulag skóla og skortur á samstarfi kennara og 
annars starfsfólks dragi úr jákvæðum áhrifum á samskiptum við foreldra 
og stuðli ekki að samstarfi heimila og skóla. 
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Nýjar nálganir mannauðsstjórnunar hafa orðið til þess að viðhorf til 
aðstoðarfólks hefur breyst en það hefur hingað til verið metið út frá 
sérhæfðu hlutverki þess innan skólans. Mikilvægt er að stjórnendur tryggi 
að starfsfólk sem er í öðrum störfum en kennslu sé einnig virt fyrir sitt 
vinnuframlag og sé upplýst eins og hægt er um viðeigandi þætti í 
skólastarfinu (Mortimore o.fl., 1994).  

Eitt af grunnatriðum við starfsmannastjórnun í grunnskóla er að vanda 
val aðstoðarfólks ekki síður en val kennara út frá starfslýsingum til að 
tryggja skilvirkni í ráðningum. Hlutverk stjórnenda er að skilgreina þá 
hæfileika sem þarf í ákveðin störf og velja síðan réttu manneskjuna í stað 
þess að reyna að breyta fólki og ætlast til að það þrói með sér hæfileika 
sem það býr jafnvel ekki yfir. Þegar vel tekst til getur það virkað 
styrkjandi því það eflir starfsmann ef hann finnur að hæfileikar hans njóta 
sín í starfi. Þetta er ein mesta áskorun stjórnenda og fyrirtækja (Gallup, 
2007; Mortimore o.fl., 1994). Mikilvægt er að gefa öllum tækifæri á að 
spreyta sig á mismunandi verkefnum sem reyna á fólk og kalla á 
frumkvæði og ábyrgð svo það geti þróast í starfi og öðlast aukið 
sjálfstraust og virðingu (Lumby, 2007). 

Lög og reglugerðir gera í auknum mæli ráð fyrir öðru starfsfólki en 
kennurum og stjórnendum innan skólanna og að hugað sé að því að allir 
hagsmunaaðilar komi að innra starfi grunnskóla. Dæmi um slíkt hlutverk 
er meðal annars að skólaráð sé samráðsvettvangur skólastjóra og 
skólasamfélags um skólahald, stefnumörkun og mótun sérkenna skólans. 
Í skólaráði eiga að vera fulltrúar allra hagsmunaaðila innan skólans og 
þeirra sem tengjast skólanum (Lög nr. 91/2008).  

Talað er um mikilvægi þess að skapa hópkennd eða samkennd með 
öllu starfsfólki skóla og að starfsfólk eigi að vera virkara í ákvarðana-
tökuferli skólans. Mikilvægt er að allir viti hvaða hugmyndir liggi á bak 
við ákvarðanatöku og fái tækifæri til að segja skoðun sína á því sem 
tengist þeirra starfi (Mortimore o.fl., 1994; Whitty, 2008).  

Í háskóla í Michigan í Bandaríkjunum voru rannsökuð tengsl á milli 
framkomu leiðtoga og áhrifa hans á starfshætti hópa. Í niðurstöðum kom 
fram að stjórnendur eða leiðtogar sem náðu árangri eyddu ekki tímanum í 
að vinna sömu störf og undirmennirnir heldur einbeittu þeir sér að því að 
skipuleggja starfið og gera áætlanir fram í tímann, samræma og samhæfa 
verkefni undirmanna. Þeir sáu einnig til þess að nauðsynleg gögn eða 
tæki væru tiltæk ásamt tæknilegri aðstoð. Stjórnendurnir leiðbeindu 
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undirmönnum í að setja sér frammistöðumarkmið sem voru há en 
raunhæf (Yukl, 2002). 

Í sömu rannsókn voru gerðar mælingar á frammistöðu hópa 
starfsmanna til að sjá hvaða stjórnunaraðferðir skiluðu besta árangri. 
Niðurstaðan varð sú að þeir stjórnendur sem þóttu ná góðum árangri með 
starfsmönnum veittu þeim stuðning og aðstoð. Stuðningurinn kom fram í 
því að þeir höfðu trú á starfsmönnunum og sýndu þeim traust, þeir voru 
vingjarnlegir og tillitssamir og reyndu að skilja vanda undirmanna. 
Leiðtogarnir aðstoðuðu starfsmenn við að þróa sig í starfi og stuðluðu að 
starfsframa þeirra. Þeir sáu til þess að undirmenn fengu þær upplýsingar 
sem þeir þurftu og sýndu að þeir kunnu að meta framlag þeirra og þann 
árangur sem náðist (Yukl, 2002). 

Ennfremur kom fram að leiðtogar sem náðu árangri í starfi leiðbeindu 
og stjórnuðu undirmönnum í hópum frekar en sem einstaklingum. 
Hópfundir einfölduðu þátttöku undirmanna í ákvarðanatöku, bættu 
samskipti og gæði samstarfs ásamt því að leysa vandamál á einfaldari 
hátt. Á fundum var hlutverk leiðtogans að stýra umræðum, sýna stuðning, 
vera uppbyggjandi og lausnarmiðaður á vandamálum. Þrátt fyrir að 
starfsmenn væru hvattir til að taka þátt í ákvarðanatöku firraði það 
leiðtogann ekki ábyrgð á ákvörðunum og árangri sem hlaust af þeim 
(Yukl, 2002).  

Svipað kom fram í vinnustaðagreiningu Menntasviðs Reykjavíkur, 
það er að stjórnendur sem hafa náð bestum árangri skilgreina 
árangursmarkmið í upphafi og starfsmenn finna leiðir til að ná þeim. 
Þannig fær starfsmaðurinn tækifæri til að vaxa í starfi. Þessi nálgun 
hvetur starfsmanninn til að axla ábyrgð á þeim ákvörðunum sem hann 
tekur. Það að skilgreina árangur leiðir til aukinnar löngunar og ánægju hjá 
starfsmanni til að ná tilgreindum árangri. Góðir stjórnendur vilja að 
starfsmenn finni hjá sér þörf til að ná árangri (Gallup, 2007).  

Bandaríski Japaninn, William Ouchi, skoðaði, í rannsókn sem kallast 
kenning Z, hvernig fólki er best stjórnað og hvernig viðhorf fólks eru. 
Ouchi skoðaði fyrirtæki sem áttu mikilli velgengni að fagna. 
Meginniðurstaða hans var að það skipti mestu máli hvernig stofnana-
menning fyrirtækisins væri og hvernig fólki væri stjórnað. Helstu 
einkenni góðrar stofnanamenningar eru að þar ríkir traust, starfsmenn 
hafa sameiginleg gildi, þar er samvinna, teymisvinna, jafnrétti og allir 
starfsmenn eiga jafna möguleika á starfsframa. Starfsmenn vinna 
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heilshugar að verkefnum sínum og bera hag stofnunarinnar fyrir brjósti 
(Ouchi, 1981). Sama segir Sergiovanni (2006) eitt af því sem einkennir 
árangursríka skóla er sterk fylgni starfsfólks við markmið og stefnu 
skólastarfsins, skýr sýn og markviss vinna allra að sameiginlegum 
markmiðum, skilar sér í góðum árangri af starfinu.  

Ouchi bendir á að til að stuðla að þessum einkennum í 
stofnanamenningu telur hann mikilvægt að starfsmenn séu ráðnir til langs 
tíma sem gefur þeim tilfinningu fyrir öryggi og leiðir til þess að þeir beri 
hag stofnunarinnar fyrir brjósti. Fyrir hendi þurfa að vera möguleikar á 
hægu klifri upp metorðastigann sem skapi tækifæri til aukinnar reynslu 
og starfsframa. Þátttaka í ákvarðanatöku leiði til aukins samstarfs og 
teymisvinnu. Beri starfsmaður ábyrgð á sameiginlegum ákvörðunum 
hvetur það til trausts og trúverðugleika. Áhersla er lögð á hag allrar 
stofnunarinnar og samvinnu jafningja að sameiginlegu markmiði frekar 
en á stigskipt valdakerfi. Ríkjandi grunngildi sem starfsmenn aðhyllast 
hafa áhrif á alla þætti stofnunarinnar og menningar hennar (Ouchi, 1981).  

Í rannsókn MacBeath‘s o.fl. (1995) var leitast við að finna þætti sem 
einkenna „góða“ skóla. Leitað var til allra hópa skólasamfélagsins til að 
kanna skoðun þeirra á efninu. Greinilegt var að ekki höfðu allir sömu 
áherslur í huga enda svaraði hver og einn út frá sínu sjónarhorni 
(Sergiovanni, 2006).  

Stjórnendur sögðu að það sem einkenndi góða skóla væri að nemendur 
væru öruggir og að allir innan skólasamfélagsins ynnu samstíga að sama 
markmiði, reglur skólans væru sanngjarnar og nemendur nytu aðstoðar 
við að ná þeim árangri sem hver og einn væri fær um. Kennarar lögðu 
áherslu á góð samskipti milli starfsfólks og starfsþróun, gott vinnu-
umhverfi, glaða og áhugasama nemendur sem nytu aðstoðar við að ná 
þeim árangri sem hver og einn væri fær um (Sergiovanni, 2006).  

Aðstoðarfólk í skóla sagði mikilvægt að til staðar væru góð úrræði í 
agamálum sem virkuðu, hreinar, hlýjar og þægilegar kennslustofur og 
aðstoðarfólk fengi hrós og þakkir þegar tilefni þætti til. Í skólanum væri 
vinalegt og umvefjandi umhverfi og starfsþróun í boði fyrir alla 
starfsmenn (Sergiovanni, 2006).  

Góður skóli er að mati fræðsluyfirvalda, skóli sem fólk hefur gott 
viðhorf til, þar sem er styrk stjórnun, gleðiríkt og umvefjandi umhverfi, 
nemendur fengju aðstoð við að ná markmiðum sínum og skólinn væri 
öruggur staður fyrir nemendur og kennara (Sergiovanni, 2006).  
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Foreldrar nefndu að gott og vinalegt umhverfi þar sem þeir fyndu að 
þeir væru velkomnir einkenndi góða skóla. Þar starfar starfsfólk sem 
lætur sér annt um og á góð samskipti við nemendur, þar ríkir góður agi og 
nemendur fá góðan tíma með kennurum og síðast en ekki síst væri gott 
samband á milli kennara og foreldra. Nemendur segja að það sem 
einkenni góðan skóla sé vingjarnlegt andrúmsloft þar sem allir fái réttláta 
meðferð, kennarar hafi góða stjórn en séu ekki of strangir og hjálpi 
nemendum að efla styrkleika sína (Sergiovanni, 2006). 

2.3.1 Samstarf  

Breytt hlutverk grunnskóla í tengslum við aukna alhliða þjónustu við 
fjölskyldur og nærsamfélag skólans hefur haft áhrif á fagmennsku kennarans 
að mati Whitty (2008). Þar vísar hann í hlutverk kennarans í samstarfi við 
ýmsa fagaðila innan sem utan skólans, starfsfólk skólanna og hagsmunaaðila. 
Hann telur eftirsóknarvert að stuðla að faglegu samstarfi á milli hópa þar sem 
slíkt samstarf gefi kennurum betur kost á að styðja við nám nemendanna í 
samstarfi við aðila í umhverfinu. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 
sérhæfingu og fagmennsku kennarans  

sem þarf að meta og miðla á annan hátt í samstarfi. 

Nýlegar áherslur á gildi teymisnálgunar á starfsmannahóp hafa gert 
það að verkum að framlag allra til skólastarfsins hefur verið betur metið. 
Stjórnandi hafði á orði að hver einasti meðlimur starfsmannahópsins 
hefði mikilvægt hlutverk innan skólastarfsins (Mortimore o.fl., 1994). 

Litvin (1997) hefur rannsakað hópamyndun innan starfsmannahópa og 
telur hann að með því að draga fólk í hópa verði barátta á milli hópanna 
sem geti valdið mismunun eða sundurgreiningu. Hann telur samstöðu 
vera eðli hópa og að þeir beri sig saman við aðra hópa sem valdi oft 
árekstrum. Mikilvægt er að brjóta upp hópa sem gætu ýtt undir 
stéttaskiptingu en styðja við hópa þar sem fólk úr ýmsum stigum 
þjóðfélagsins sameinast til dæmis um sömu hugðarefni. Slíkir hópar 
myndu teljast jákvæðir þar sem þeir mynda oft þversnið af þjóðfélaginu  

Í öllum samfélögum eru einhverjir sem hafa meiri forréttindi en aðrir 
og til þess að jafna stöðu og tækifæri allra, þarf forréttindahópurinn oft að 
láta þau frá sér og má telja öruggt að það mæti andspyrnu. Þegar einn 
hópur starfsmanna er efldur hefur það áhrif á aðra hópa starfsmanna sem 
þurfa að taka þátt í eflingu hópsins og telja sumir sig tapa forskoti sínu 
eða stöðu innan samfélagsins (Lumby, 2007). 
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Mortimore o.fl. (1994) rannsökuðu áhrif og leiðir sem mætti fara með 
því að létta kennurum störf sem ekki lúta beint að sjálfri kennslunni. Þeir 
telja að þetta mætti gera með því að fá aðstoðarfólk í störf sem kennarinn 
sinnir en aðrir gætu unnið. Þannig gætu kennararnir nýtt tímann betur 
fyrir sín faglegu störf. Ný sýn á fagmennsku kennarans felst í því að hann 
stjórni öðrum fullorðnum aðila og sé í nánu samstarfi við hann.  

Kennarar sem eru með aðstoðarfólk inni í bekk hjá sér telja sig þurfa 
þjálfun í að starfa með og stjórna fullorðnum einstaklingum þar sem slík 
ábyrgð er ný fyrir kennara. Sumstaðar hefur aðstoðarfólk sérstakan tengilið 
sem kemur óskum starfsmanna á framfæri við stjórnendur um það sem mætti 
betur fara í starfi. Starfsfólkið sagði jafnvel að kennarinn kynni ekki að nýta 
sér það sem starfskraft til hjálpar (Mortimore, o.fl., 1994).  

Ókostir við að hafa aðstoðarfólk inni í kennslustundum að mati 
kennara eru að þeir eiga erfitt með að deila út verkefnum og stjórna 
fullorðnu fólki. Þeim finnst óþægilegt að hafa annan fullorðinn, jafnvel 
eldri og reyndari, inni í kennslustund. Kennararnir telja að þetta 
fyrirkomulag gæti jafnvel hamlað því að þeir nái góðum tengslum við 
nemendur. Aðstoðarmaðurinn gæti orðið nánari sumum nemendum og 
fengi kennarinn því ekki heildarmynd af nemandanum og finnst hann 
vera utanveltu. Rannsakendur telja að stjórnendur þurfi að vinna með 
þetta viðhorf kennara sem virkar hamlandi gegn breytingum (Mortimore 
o.fl., 1994). Whitty (2008) tekur undir þetta og segir að kennarar séu 
óvanir að stjórna öðrum fullorðnum í starfi og þurfi fagmennska 
kennarans að þróast í þessa átt.  

Eigi faglegt samstarf á milli kennara og aðstoðarfólks að vera gott 
þurfa aðilar að bera virðingu hver fyrir öðrum. Mikilvægt er að 
samstarfið byggist á opinni umræðu og sameiginlegum markmiðum sem 
unnið er að. Nemendur eru fljótir að átta sig á hver hefur valdið og þarf 
kennarinn, sem er í sterkari stöðu að sýna að hann beri virðingu fyrir 
aðstoðarmanninum (Kerry, 2001). 

Colin Riches (1984) rannsakaði samstarf kennara og ófaglærðs 
aðstoðarfólks í skólum á Bretlandi. Fram kom að samstarf þeirra var oft 
ekki gott og töluðu kennarar niður til aðstoðarfólksins eins og það væri af 
lægri stétt. Hann segir kennara upptekna af eigin aðstæðum og þeir athugi 
ekki að þeir sýni aðstoðarfólki sömu framkomu. Til að sporna við þessu 
reyndi aðstoðarfólkið ýmis undanbrögð eins og að vera ekki til taks nema 
yfirmaður bæði það um eitthvað og ef átti að undirbúa til dæmis 
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sýnikennslu þá var verkinu frestað svo að kennarar tækju þjónustu þeirra 
ekki sem sjálfsögðum hlut heldur greiðvikni sem ætti að þakka fyrir. 
Stjórnendur þurftu oft að miðla málum á milli kennara og starfsmanna. 

 Í rannsókn á forystu og forystuhæfni kom fram í máli skólastjóra að 
árekstrar verði á milli skólaliða og kennara og eigi skólaliðar það til að 
setja út á störf kennara á opinskáan hátt. Einn kennari taldi jafnvel að 
viðhorf skólaliða til óhefðbundins skólastarfs eins og hugmynda að bættri 
umhverfismenningu ætti sinn þátt í að þær hefðu runnið út í sandinn. Í 
gegnum tíðina hafa einnig oft orðið árekstrar á milli skólaliðanna sjálfra 
sem erfitt var að leysa og jafnvel utanaðkomandi aðstoð fengin til að bæta 
samskiptin þeirra á milli (Sigríður M. Sigurðardóttir, 2009).  

Lýðræðisleg fagmennska felur í sér næmni fyrir þörfum hagsmuna-
aðila sem hafa ekki látið í sér heyra. Whitty (2008) leggur til að leitast 
verði við að styrkja böndin á milli kennara og annarra starfsmanna, 
nemenda, foreldra og samfélagsins á faglegan hátt með þá sýn að 
leiðarljósi að byggja lýðræðislegri menntunarkerfi og opnara samfélag. 
Hann telur að leggja ætti áherslu á að einfalda og auðvelda faglegt 
samstarf á milli mismunandi hópa sem vinna innan menntakerfisins og 
annarrar tengdrar þjónustu sem miðar að þörfum barna og ungs fólks. Til 
að stuðla að þessu vinna kennarasamtök og aðrir hópar á Englandi að 
sameiginlegum markmiðum og gildum og deila með sér þjálfun til að 
koma í veg fyrir árekstra á milli faghópa. Þessi breyting á hefðbundnu 
hlutverki kennarans er unnin út frá nýrri námskrá þar í landi.  

2.3.2 Upplýsingaflæði   

Segja má að upplýsingar séu ein tegund valds, sá sem hefur meiri 
upplýsingar en annar hefur meiri skilning og betra vald á aðstæðum. En til 
þess að hægt sé að miðla upplýsingum til fólks um mál barna þarf að ríkja 
trúnaður og þagnarskylda alls starfsfólks.  

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að starfsfólk grunnskóla 
eigi að rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Gæta skuli 
að sýna kurteisi, nærgætni og lipurð í framkomu gagnvart börnum, 
foreldrum þeirra og samstarfsfólki. Starfsfólki grunnskóla ber að gæta 
fyllstu þagmælsku um vitneskju sem það fær í starfi um hagi barna og 
foreldra þeirra. Þagnarskylda helst þótt starfsmaður hætti störfum. 
Skólastjóra ber að segja starfsfólki að þagnarskylda þess nái ekki til 
atvika sem ber að tilkynna um samkvæmt barnaverndarlögum. 
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Samskipti eru lykilatriði í skólastarfinu og skólastjóri þarf að sjá til 
þess að upplýsingaflæði og samskipti aðila innan skólans séu góð segir 
Sergiovanni (2006). Miðlun upplýsinga til starfsmanna skóla sem annarra 
hagsmunaaðila er mikilvægur liður í að stuðla að samhæfingu í 
skólastarfi. Allir sem tengjast hverju máli þurfa sem fyrst að fá skýrar 
upplýsingar um það. Skilvirkt upplýsingaflæði er mikilvægt verk og er 
gott að hafa reglur um upplýsingaflæði og leiðir í starfsmannahandbók 
skólanna (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005).  

Upplýsingaflæði virðist vera sá þáttur í skólastarfinu sem starfsmenn 
eru sammála um að sé slakur og brýnt að efla (Vilhjálmur K. Haraldsson, 
2007). Svipað má segja um leiðbeinendur á leikskólum sem fannst þeir 
ekki fá nægar upplýsingar um það sem væri að gerast á leikskólum (Arna 
H. Jónsdóttir, 1999). 

Mikilvægt er talið að allir starfsmenn skóla fái upplýsingar um 
nemendur en ekki einungis þeir sem eru með nemendum inni í 
kennslustofu. Einnig þótti einkennilegt að annað starfsfólk sæti ekki fundi 
varðandi nemendur þar sem mikið af þeim upplýsingum sem kæmu þar 
fram eins og um hegðunarvandkvæði og ráð við þeim væru þannig að þær 
skiptu máli fyrir flesta (Björk Einisdóttir, 2007). Ekki eru allir á sama 
máli um þetta, einn stjórnandi taldi að skólaliðar ættu ekki erindi á fundi 
kennara þar sem málefni nemenda væru rædd því um þau þyrfti að gæta 
sérstaks trúnaðar (Sigríður M. Sigurðardóttir, 2009). 

Skólaliðar telja ekki einvörðungu að þá skorti upplýsingar um 
nemendur með sérþarfir eða hegðunarvanda heldur hafi þeir sjálfir 
nokkru að miðla um nemendur til annarra og einnig að mikilvægt sé að 
þeir fái upplýsingar til að fylgjast með stöðu nemenda svo þeir geti tekið 
þátt í samstarfi um að styðja við nemendur og þannig komið betur til 
móts við þá (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008). 

Aðstoðarfólk í skóla þarf að fá upplýsingar um skólastarfið að öðru 
leyti en lýtur beint að starfi þeirra þrátt fyrir að virk samskipti séu við 
yfirmann. Erfitt getur reynst að fá allt starfsfólk á fundi en sá starfsmaður 
sem ekki er boðaður á fundi upplifir höfnun og að vera utanveltu. Slíkt 
undirstrikar muninn á kennurum og öðru starfsfólki og getur haft neikvæð 
áhrif á þróun starfsmannahópsins (Mortimore o.fl., 1994).  

Í rannsókn á forystuhæfni starfsmanna kom fram að skólaliðar fara 
þrisvar á ári á starfsmannafund og mætti telja að þetta fyrirkomulag geti 
átt þátt í að viðhalda ákveðinni fjarlægð á milli kennara og skólaliða þar 
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sem skólaliðar fá þá tilfinningu að þeir séu ekki eins mikilvægir. Einnig 
kom fram að skólaliðar tækju lítinn þátt í almennum umræðum á stórum 
fundum sem snerust gjarnan um annað en tengdist starfi þeirra. Hins 
vegar eru hálfsmánaðarlega fundir með skólaliðum þar sem farið er yfir 
daglegt starf enda virðast þeir hafa yfirsýn yfir það sem var að gerast í 
skólanum (Sigríður M. Sigurðardóttir, 2009). 

Í fjölmennum grunnskólum hefur verið gripið til þess ráðs að halda 
hvern starfsmannafund tvisvar en það er tímafrekt og greinir starfsmenn 
að. Í einum skóla var helstu upplýsingum um skólastarfið dreift til allra 
starfsmanna á blaði reglulega. Þetta hjálpaði við upplýsingaflæði en þótti 
vanta að gagnkvæm samskipti geti átt sér stað eins og á fundum 
(Mortimore o.fl., 1994).  

Dæmi um erfiðleika við að ná öllum starfsmönnum saman á fund þá 
tókst einum skólastjóra að fá allt starfsfólk í einu til að sitja saman í fyrsta 
sinn síðasta dag fyrir jól með því að loka símanum og skólanum þegar 
nemendur voru farnir í jólafrí. Þetta þótti frábær lausn til að stuðla að 
samstíga starfsliði (Mortimore o.fl., 1994).  

2.3.3 Samskipti 

Starfsumhverfi grunnskóla byggist á samskiptum bæði innan sem utan 
skólans. Forsenda góðra samskipta er virðing. Í virðingu fyrir öðrum 
endurspeglast margt, þar á meðal hæfni til að nálgast aðra mannesku sem 
jafningja, geta sett sig í spor og tekið tillit til sjónarmiða annarra þó þau séu 
ólík. „Manneskja sem sýnir öðrum virðingu nýtur sjálf virðingar“ (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Í greiningu á starfi skólaliða kom fram að 62% vinna alltaf með öðrum 
en 14% vinna yfir helming vinnutímans með öðrum og reynir því töluvert 
á samvinnuhæfni og samskipti þeirra. 52% sögðust hafa reynslu af 
einhverskonar erfiðleikum eða ágreiningi við samstarfsfólk og var 
ástæðan oftast vinnulag. Í 38% tilvika höfðu skólaliðar upplifað erfiðleika 
í samstarfi við yfirmenn og var ástæðan helst launamál. Þegar skoðuð 
voru samskipti við stjórnendur kom fram að 43% skólaliða fannst 
yfirmenn þeirra alltaf koma fram á sanngjarnan hátt, 38% sögðu oft og 
19% stundum. 57% skólaliða sögðu að stjórnendur væru mjög viljugir að 
hlusta á vandamál þeirra, 33% sögðu nokkuð viljugir en 10% sögðu þá 
ekki viljuga (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008). Ef 
við berum þessar niðurstöður saman við könnun frá 1998, þá sögðu 98% 
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skólaliða að yfirmenn væru mjög viljugir að hlusta á vandamál þeirra 
(Gerður G. Óskarsdóttir, o.fl., 1998). 

Ófaglært aðstoðarfólk kvartar undan því að eiga í erfiðleikum með að 
glíma við erfiða hegðun nemenda þar sem það hafi ekki stöðu kennara í 
augum nemenda (Kerry, 2001). Í greiningu á starfi skólaliða sögðust 33% 
hafa lent stundum eða oft í erfiðleikum í samskiptum við nemendur og 
foreldra um daglega umgengni eða hegðun nemenda (Ásgeir 
Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008).  

Til að stuðla að bættri hegðun og samskiptum nemenda í skólum, er 
erfitt að sjá hvaða aðferðir henta einstaklingum og hópum hverju sinni. 
Starfsfólk skólanna þarf að kunna að nota fjölbreyttar nálganir og leiðir, 
ásamt að hafa aðgang að ráðgjöf og leiðbeiningum sem byggðar eru á 
rannsóknum og reynslu (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2007). 
Þrátt fyrir að skólaliðar hafi umsjón með nemendum utan kennslustofunnar 
eða í lengdri viðveru, virðist sem þeir fái oft og tíðum ekki nægilegar 
upplýsingar og fræðslu til að taka á málum nemenda (Ásgeir Björgvinsson 
og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008; Björk Einisdóttir, 2007). 

2.3.4 Starfsþróun 

Í lögum um grunnskóla kemur fram að skólastjóra ber að hafa frumkvæði 
að því að móta símenntunaráætlun starfsfólks í samræmi við áherslur 
skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár (Lög nr.91/2008). Mikilvægt er 
að skólaþróun miði að því að skapa samstöðu heildarinnar hjá starfsfólki 
grunnskóla (Mortimore o.fl., 1994). Samhliða skólaþróun er mikilvægt að 
styðja og bæta mannleg samskipti, efla samstarf innan skólanna og skapa 
einstaklingum þar öryggi innan hópsins (Fullan, 2007). 

Huga þarf að öllum starfsmannahópnum varðandi símenntun og þarf 
starfsþjálfun í skólum að miða að því að virkja hæfileika starfsfólks til að fást 
faglega við skólaþróun í samræmi við samfélagslegar þarfir. Vinna skal 
samkvæmt mannauðsstefnu bæjarins að því að bæta menntunarstig 
starfsmanna til að mæta nýjum lagakröfum. Aukin áhersla þarf að vera á að 
ófaglært starfsfólk eflist í starfi og fái stuðning til að afla sér fagmenntunar á 
sviði uppeldis- og kennslumála. Stuðlað þarf að því að skólastjórnendur þrói 
markvisst lærdómsumhverfi á vinnustöðum (Skólastefna Hafnarfjarðar, 
2009). Í Skólastefnu Kópavogs (2009) skal stefnt að því að starfsfólk af 
erlendu bergi eigi þess kost að sækja íslenskunámskeið. Í skólastefnu 
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Garðabæjar (2006) er talað um að taka mið af símenntunarþörf einstakra 
starfsmanna, markmiðum skólans og þróunaráætlun.  

Stjórnendur og starfsfólk skóla þurfa að fylgjast með nýjungum og 
stuðla að góðum möguleikum á starfsþróun til að starfsfólk skóla sé hæft 
til að undirbúa nemendur sem best fyrir framtíðina. Fagmennska og hröð 
framþróun í starfi skapar álag á starfsmenn sem bera skólastarfið uppi 
(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Gallup, 2007). 

Fullan (2007) leggur áherslu á að skólastjórinn stuðli að því að skapa 
sameiginlega menningu innan stofnunarinnar með þátttöku allra 
starfsmanna á öllum stigum breytingaferlis til þess að nýir starfshættir 
festist í sessi.  

Niðurstöður rannsóknar á forystuhæfni benda til þess að skólaliðar 
hafi ekki verið þátttakendur í þróun á stefnu skólans og starfi og því sé 
forysta innan þeirra raða lítil. Rannsakandi telur þörf á að skapa 
starfsumhverfi þar sem þeir fá sömu tækifæri og aðrir til að þróa hæfni 
sína til forystu. Þar sem skólaliðar hafi ekki haft tækifæri til að taka þátt í 
að þróa skólastefnuna þá breikki bilið á milli þeirra og kennara er 
starfsþróun skólaliða situr eftir en kennara hafði þróast áfram og leiðir 
það til þess að stéttaskipting viðhaldist innan skólans. Talið er einnig að 
þátttökuleysi skólaliða í umbótastarfi hafi dregið úr því að einstök 
þróunarverkefni hafi náð að þróast innan skólans (Sigríður M. 
Sigurðardóttir, 2009).  

Flest sem skrifað er um faglegt námssamfélag miðast af því að 
einungis er horft til kennara. Faglegt námssamfélag einkennist af aðild 
alls starfsfólks skólans og er mikilvægt að ófaglært starfsfólk taki þátt í 
námi og þverfaglegri teymisvinnu. Mikilvægt er að litið verði til 
starfsþróunar skólaliða til að þróa tækifæri fyrir annað starfsfólk en 
kennara til þátttöku í námi til að auka færni þeirra og sjálftraust. Þátttaka í 
teymum innan skólanna og starfsþjálfun gætu verið leiðir til starfsþróunar 
fyrir skólaliða og að skapa tækifæri til að sinna sérhæfðu námi þannig að 
þeir verði raunverulegir þátttakendur í þeirri þróun sem er í skólanum 
hverju sinni (Bolam o.fl., 2007).  

Í rannsókn á tengslum starfsánægju starfsfólks og stjórnunar í 
leiksskólum, kom fram að leiðbeinendur upplifa áhugaleysi yfirmanna á 
störfum þeirra. Vitnað er í reyndan leiðbeinanda sem fór á námskeið sem 
vakti áhuga hans á að nýta þekkinguna í starfi en áhuginn dvínaði þar sem 
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yfirmenn sýndu lítil viðbrögð og áhugaleysi á því sem hann var að fást 
við (Arna H. Jónsdóttir, 1999).  

Í greiningu á starfi skólaliða sagðist helmingur skólaliða fá nægilega 
góðar upplýsingar um símenntunarmöguleika og hvatningu yfirmanna um 
að nýta sér þá. Árið 1998 höfðu 90% fengið endurmenntun síðustu 12 
mánuðina en aðeins 62% árið 2007 og var fræðslan aðallega um 
samskipti við nemendur. Nokkrir skólaliðar sögðu að þeir væru ekki 
nægilega upplýstir um sérþarfir nemenda og lítið hafðir með í ráðum 
varðandi slík mál. Þrátt fyrir að þurfa oft að glíma við erfiða hegðun 
nemenda. Mikil þörf virðist vera á að bæta fræðslu eða þjálfun skólaliða í 
samskiptum við nemendur. Mörgum þeirra fannst þeir illa í stakk búnir til 
að taka á vandamálum sem upp koma á milli barnanna, eins og einelti eða 
slagsmálum sem eiga sér stað í frímínútum (Ásgeir Björgvinsson og 
Hildur B. Svavarsdóttir, 2008). 

Til að efla þekkingu og skilning skólafólks á orsökum og eðli 
hegðunarvandkvæða og þeim úrræðum sem hægt er að nota verður að 
horfa til þess að menntastofnanir og fræðsluyfirvöld hafa ekki sinnt þessu 
viðfangsefni nægilega. Umfjöllun og fræðsla um aðferðir til að bæta 
hegðunarvanda, samskipti og skólabrag þarf að skipa eðlilegan sess í 
kennaranámi og endurmenntun kennara og starfsfólks skóla (Ingvar 
Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2007). 

Aðstoðarfólk í skóla fær litla þjálfun í starfi, margir óska eftir þjálfun í 
samskiptum við nemendur en fá hana ekki þótt það sé mikill hluti af starfi 
þeirra. Aðstoðarfólk í skóla óskar eftir ýmis konar starfsþjálfun sem 
tengist starfi þess og má þar nefna að stjórna hópum, lesa fyrir börn og 
fleira. Þetta telja þeir mikilvægt þar sem það tilheyrir starfi þeirra og 
segja má að það endurspegli einnig áhuga þeirra á starfinu (Ásgeir 
Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008; Kerry, 2001; Mortimore 
o.fl., 1994; Sigríður M. Sigurðardóttir, 2009).  

Skólaliðunum sem rætt var við finnst ekki hvetjandi að sinna 
endurmenntun þar sem laun þeirra hækka ekki við það og ekki er að 
þeirra mati lögð eins mikil áhersla á endurmenntun skólaliða og kennara. 
Gert er ráð fyrir um hálfum degi á ári í endurmenntun skólaliða og er þar 
um að ræða skyndihjálpar-, samskipta- og leikjanámskeið svo dæmi séu 
nefnd. Trúnaðarmaður skólaliða sér um að kynna þau námskeið sem eru á 
vegum stéttarfélagsins (Sigríður M. Sigurðardóttir, 2009).  
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Bolam o.fl. telja að annað starfsfólk sé vannýtt auðlind í skólastarfi og 
það sé jafnvel komið til þar sem ekki hefur verið fjallað um þennan hóp í 
kenningum fræðimanna um dreifða forystu og fagleg námssamfélög. Þeir 
telja mikilvægt að auka sjálfstraust skólaliða í gegnum þátttöku í 
þróunarstarfi og námi (Bolam, 2007).  

Ófaglært aðstoðarfólk telur sig hafa lítið vald til að ákvarða um starf 
sitt þar sem það tekur lítinn sem engan þátt í ákvörðunum um 
skólastarfið. Starfsfólkinu finnst hlutverk sitt innan skólans vera háð 
viðhorfi annarra eins og kennara eða stjórnenda og geti því breyst eftir 
því með hverjum það vinnur hverju sinni (Cable, 2008).  

Stjórnendur vilja gjarnan sjá meira frumkvæði meðal skólaliðanna til 
dæmis varðandi málefni sem snerta þeirra svið en segja þá lítið taka af 
skarið. Frumkvæði virtist vera mismikið hjá skólaliðum og segjast þeir 
ekki vera hafðir með í ráðum um starfið innan skólans heldur reyni þeir 
að framfylgja því sem þegar er ákveðið. Fram kom einnig að þó að 
skólaliðarnir séu ósáttir við ákvarðanir skólastjórnenda ræða þeir það 
síður við þá (Sigríður M. Sigurðardóttir, 2009).  

Félagsstaða fólks hefur áhrif á hvernig aðrir koma fram við það og 
hvaða rými því er ætlað í samfélaginu. Fólk tengist í gegnum samskipti 
og mótar þannig félagslegt kerfi sem getur einnig hamlað tengslum fólks 
á vissan hátt. Valdeflandi samskipti eru gagnkvæm, þau byggja á 
margskonar framlagi eins og viðurkenningu og þörfum. Þau stuðla einnig 
að því að draga úr ójöfnuði og styðja við vald fólks yfir aðstæðum í lífi 
þeirra ásamt því að efla sjálfstraust, sjálfsvirðingu og styrkja félagslega 
stöðu fólks (Sprague og Hayes, 2000). 

Menntamálayfirvöld á Englandi gáfu aðstoðarfólki í skóla tækifæri til 
að mennta sig í tengslum við starfið. Þeir sem fóru í námið, segjast hafa 
upplifað áður að þeir voru háðir öðrum í starfi og viðhorfi þeirra. Að 
loknu náminu, hafi þetta breyst og þeir fundu fyrir auknu sjálfstrausti í 
starfi, með aukinni þekkingu og meiri skilningi á fræðilegu sjónarhorni. 
Þeir öðluðust nýja nálgun og fengu aukinn áhuga á starfinu, sýndu meira 
frumkvæði og hugleiddu oftar hvað þeir voru að gera og hvers vegna. 
Einnig hittu þeir aðra í svipuðum störfum og gátu kynnst fyrirkomulagi í 
öðrum skólum. Eftir að hafa farið í námið töluðu sumir jafnvel um að þeir 
fyndu fyrir aukinni virðingu frá samstarfsaðilum eins og hlutverk og 
tengsl þeirra hafi breyst með því að mennta sig (Cable, 2008). 



  

33 

Aukin menntun eflir og eykur áhuga starfsmanna á starfi þeirra og fær 
þá til að taka meiri ábyrgð á viðfangsefnum og sýna meira frumkvæði og 
skyldurækni í starfi. Starfsmenn hafa einnig meiri seiglu til að takast á við 
og mæta hindrunum eða tímabundnum erfiðleikum og eru bjartsýnni á 
árangur í starfi. Þeir eru tilbúnari til að læra meira og sýna nýjungum 
áhuga. Þeir verða staðfastari og ákveðnari í því að standa á skoðunum 
sínum. Einnig finna þeir fyrir aukinni starfsánægju og verða traustari og 
tengdari vinnustaðnum (Spreitzer, 1995). 

Spreitzer (1995) telur að ef eftirfarandi fjórir þættir eru til staðar leiði 
þeir til andlegrar eflingar fólks. 

 Starfið eða afrakstur þess þarf að hafa persónulega þýðingu fyrir 
einstakling og tengjast gildum hans og hugmyndum. 

 Einstaklingurinn þarf að hafa hæfni til að greina hvenær og 
hvernig starfið er leyst af hendi. 

 Einstaklingurinn þarf að hafa trú á að hann hafi hæfnina til að 
leysa verkefnið á réttan hátt. Þarf að trúa að hann geti leyst starfið 
af hendi. 

 Einstaklingur þarf að trúa að hann eigi möguleika á því að hafa 
umtalsverð áhrif á starfið og starfsumhverfið  

Þessar hugmyndir tengjast fyrri rannsóknum á áhugahvöt í starfi, 
starfssviði, þátttökustjórnun og skipulagi stofnana til að virkja starfsmenn 
(Spreitzer, 1995). 

Kennari taldi meiri metnað vera gagnvart starfsþróun kennara en 
annarra starfsmanna eins og skólaliða. Ennfremur sagði hann sem 
stuðning við eigin skoðun að skólaliðinn ætli sér ekki að vera í starfinu 
nema tímabundið og væri þess vegna síður hugað að starfsþróun hans 
(Vilhjálmur K. Haraldsson, 2007).  

Mat á starfi starfsmanna er oft ekki í eins góðum farvegi hjá ófaglærðu 
starfsfólki og hjá kennurum en mætti vera meira tengt launum og 
starfsþróun. Skortur á starfsþróunarmöguleikum dregur enn frekar fram 
muninn á stöðu kennara og annars starfsfólks. Ef starfsþróun yrði aukin 
myndi hún tengjast aukinni þjálfun og tækifærum til starfsframa innan 
sem utan skólans. Talið er að slíkt fyrirkomulag stuðlaði að auknum 
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gæðum skólastarfsins með innleiðingu á almennri þjálfun og mati á 
starfsháttum (Kerry, 2001; Mortimore o.fl., 1994).  

2.3.5 Starfsánægja  

Mikilvægt er að starfsmannastefna og stjórnun sé markviss, stjórnendur beri 
hag starfsfólksins fyrir brjósti og gæti þess að allir fái hvatningu og umbun 
fyrir vel unnin störf. Viðurkenna þarf að starfsfólk sé mikilvægasta auðlind 
fyrirtækjanna sem huga beri að (Auður B. Guðmundsdóttir, 1998). Við 
rannsókn á tengslum starfsánægju og stjórnunar í leikskólum kom fram að 
mikilvægt væri fyrir starfsfólk að fá staðfestingu á því að það stæði sig vel í 
starfinu meðal annars með hrósi og hvatningu frá yfirmönnum (Arna H. 
Jónsdóttir, 1999).  

Þegar athuguð var starfsánægja kennara og annarra starfsmanna í 
grunnskólum í Garðabæ, kom fram að kennarar fundu fyrir mestri 
óánægju í starfi, því næst stjórnendur en aðrir starfsmenn virtust vera 
ánægðastir í starfi. Í framhaldi af því var umbun í starfi skoðuð og töldu 
kennarar og stjórnendur sig fá svipaða umbun en hæsta meðaltalið af 
öllum starfsmönnum grunnskóla Garðabæjar, varðandi hrós og hvatningu 
í starfi fengu aðrir starfsmenn (Vilhjálmur K. Haraldsson, 2007).  

Fram kom í rannsókn á starfsánægju kennara og að þeir væru flestir í 
kennslu vegna starfsins með börnunum. Tengsl þeirra og starf með þeim 
var mikilvægur þáttur í að stuðla að starfsánægju þeirra ásamt náms- og 
félagslegum framförum barnanna (Cockburn, 2000).  

Svipað kom fram í greiningu á starfi skólaliða en þeir sögðust almennt 
vera ánægðir í starfi með börnunum og finnst ánægjulegt að sjá þau 
þroskast og verða sjálfstæðari. Þeir segjast upplifa starfsánægju ef þeir 
finna að börnin í skólanum sakni þeirra og kunni að meta þá. Þeir segjast 
líka upplifa gleði í samstarfi við vinnufélagana og þegar kennarar sýni að 
þeir kunni að meta störf þeirra og þeir fái aukið sjálfstraust við að vera 
hrósað (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008; 
Mortimore o.fl., 1994).  

Hackman og Oldham (1980) fjölluðu um tengsl innri starfshvatningar 
og auðgandi starfsumhverfis. Þeir tala um að störf séu þannig að fólk sem 
vinnur þau finni fyrir innri starfshvatningu og vinni því betur og sé það til 
hagsbóta bæði fyrir starfsmanninn og stofnunina. Þeir telja þrjá sálræna 
þætti þurfa til að auka persónulega áhugahvöt og starfsánægju, sem liggi 
til grundvallar innri starfshvatningu hjá fólki. 
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 Að upplifa tilgang með starfi sínu, út frá eigin gildum. 

 Að upplifa og vera meðvitaður um persónulega ábyrgð á árangri 
starfsins. 

 Að geta lagt mat á hvort sá árangur sem næst sé fullnægjandi. 

Innri hvatning þýðir að einstaklingurinn upplifir jákvæðar tilfinningar 
út frá árangri eða góðri frammistöðu. Þegar þessir þættir eru til staðar 
leggja starfsmenn sig fram við störf sín til að viðhalda þeirri ánægju sem 
þeir njóta og þurfa síður hvatningu eða stjórnun utanaðkomandi aðila 
(Hackman og Oldham, 1980). 

Starfshvatakenningar miða að því að veita fólki tækifæri til að vaxa og 
mynda með sér jákvæðar tilfinningar sem hvetja það í starfi. 
Skólastjórnendur sem stuðla að því að efla þessa þætti, vinna markvisst 
gegn óánægju í starfi meðal starfsfólks (Hoy og Miskel, 2005).  

Starfsumhverfi þarf að stuðla að því að nýta þá fjölbreytilegu hæfni 
sem starfsmenn hafa þannig að þeir finni að mannauður þeirra sé nýttur 
(Arna H. Jónsdóttir, 2003). Álag skapast hjá starfsmönnum þegar þeir 
eiga að sinna verkefni sem þeir telja sig ekki hafa fengið viðunandi 
þjálfun né nægan stuðning fagaðila til að valda. Eitt af því sem veldur 
álagi og kvíða starfsmanna í skóla, er úrræðaleysi í málum nemenda og 
dregur það jafnframt úr starfsánægju starfsmanna (Mortimore o.fl., 1994).  

Herzberg, Mausner og Snyderman (2002) þróuðu kenningu um 
starfsánægju. Samkvæmt henni eru tveir meginflokkar, umhverfisþættir og 
áhugahvatar sem stuðla að starfsánægju. Á myndinni hér að neðan má sjá 
skiptingu þessara þátta og hvaða áhrif þeir hafa á starfsánægju eða óánægju.  

Ef umhverfisþættir eru ekki í lagi eru þeir líklegir til að stuðla að 
óánægju í starfi. Séu umhverfisþættir í viðunandi farvegi veita þeir hins 
vegar aðeins lítilsháttar starfsánægju. Áhugahvatar eru þættir sem efla 
starfsánægju. Ef hins vegar þessir hvatar eru í lágmarki eða ekki til staðar 
framkalla þeir tiltölulega litla óánægju. Herzberg og félagar, drógu þá 
ályktun af niðurstöðum rannsóknarinnar að áhugahvatarnir sem eru þættir 
sem fullnægja þörf einstaklings til sjálfsvitundar eða aukins andlegs 
þroska leiða til starfsánægju. Aftur á móti eru umhverfisþættirnir tengdir 
félagslegum þörfum og öryggi. Starfsánægja og óánægja í starfi eru ekki 
endilega andstæður heldur aðgreindir þættir (Herzberg o.fl., 2002).  
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Tafla 1Tvíþáttakenning – Herzberg o.fl. 

Umhverfisþættir Áhugahvatar

Samskipti milli undir- og 

yfirmanna 

Árangur 

Samskipti við jafningja Viðurkenning 

Eftirlit (tæknilegt) Starfið sjálft 

Stefna og stjórnun Ábyrgð 

Vinnuumhverfi Frami 

Einkalíf  

Starfsöryggi og laun  

 
 

 
 

Óánægja í starfi Starfsánægja 

 

Leiðbeinandi í leikskóla tók fram að sér þætti mikils virði ef faglærðir 
á deildinni leituðu til hans um ráð því þá fyndi hann ekki eins fyrir því að 
vera ekki fagmenntaður. Þetta styður niðurstöður rannsóknarinnar þar 
sem kemur fram að starfsánægja einstaklings eykst samhliða auknum 
persónulegum árangri og möguleikum við að auka gæði starfsins (Arna 
H. Jónsdóttir, 1999). 

Fram kom að aðstoðarfólk kennara upplifði starfsánægju ef 
kennararnir sýndu að þeir kynnu að meta starf þeirra. Nokkrir 
starfsmannanna héldu því fram að sjálfstraust þeirra hefði aukist, þegar að 
þeir komu aftur til starfa eftir hlé frá störfum og að upplifa sig sem hluta 
af starfsliði skóla hefði verið töfrum líkast. Starfsmaður sagði að eitthvað 
sérstakt væri við vinnustaðinn, því þar væru allir teknir sem hluti af 
starfsfólkinu og starfsandinn væri góður (Mortimore o.fl, 1994).  
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2.3.6 Virðing 

Það virðist hverjum manni mikilvægt að njóta trausts og virðingar í starfi 
eins og í öðrum samskiptum. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur virðingu 
vera jafnræðishugtak, þar sem tilfinningar, hugsanir og athafnir einstaklinga 
eru virtar svo fremi sem þær ógni ekki öðrum. Virðing er borin fyrir rétti 
hvers og eins í leik og starfi og að hafa persónulegar skoðanir ásamt rétti til 
mannsæmandi lífs. Virðing er samofin réttlætiskennd einstaklings og 
samfélags.  

Kennarar segja að gagnkvæm virðing ríki á milli þeirra og annarra 
starfsmanna og að þeir hafi einhvern aðila sem þeir geti leitað til á 
vinnustaðnum ef þeir lenda í starfstengdum vandamálum. Jafnframt kom 
fram að stuðningsfulltrúar og skólaliðar héldu sig oft sér og að orsökin 
væri talin lítið sjálfstraust þeirra í samskiptum við kennarana (Björk 
Einisdóttir, 2007; Gallup, 2007). Einnig eru dæmi um að aðstoðarfólk í 
skóla sé gjarnan eitt með börnunum og komist því ekki í kaffitíma með 
öðrum starfsmönnum og upplifi sig einmana og utanveltu í 
skólasamfélaginu (Mortimore o.fl. 1994). 

2.3.7 Frumkvæði 

Skoðanir starfsmanna skipta máli á góðum vinnustöðum og þar eru 
starfsmenn hvattir til að koma með hugmyndir til framþróunar í starfinu, sem 
hlustað er á, þær síðan útfærðar og unnið úr þeim ef mögulegt er. Ef ekki er 
hægt að framkvæma hugmyndir starfsmanna er útfærsla þeirra engu að síður 
gerð uppbyggileg. Þannig framkoma byggir traust starfsmanna á fyrirtækinu 
og styrkir þá í að stuðla að því að bæta fyrirtækið (Gallup, 2007).  

Í rannsókn á forystu og forystufærni sögðu skólaliðar að minna mark 
væri tekið á þeirra orðum en annarra að þeirra mati og að orð starfsmanna 
væru mis mikilsvirði hjá skólastjórnendum (Sigríður M. Sigurðardóttir, 
2009).  

Spurt var um frumkvæði og hugmyndaauðgi í greiningu á starfi 
skólaliða og sögðust 95% einhvern tímann hafa komið með nýjar 
hugmyndir í tengslum við starfið, þar af 28% oft en 67% stundum. 
Skólastjórar töldu að skólaliðar hefðu komið mun oftar með nýjar 
hugmyndir um starfið en skólaliðar töldu sjálfir. Hugmyndirnar voru nær 
alltaf um að einfalda verk og spara tíma en 80% til að bæta 
vinnuaðstæður. Skólaliðarnir voru spurðir hversu oft hugmyndir þeirra 
hefðu verið framkvæmdar. Um helmingur skólaliðanna sagði að stundum 
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hefðu þær komist í framkvæmd og sögðu átta að þeirra hugmyndir hefðu 
oft komist til framkvæmda, einn sagði aldrei. Ósamræmi var á milli svara 
skólaliða og stjórnenda en flestir stjórnendanna töldu að hugmyndir 
skólaliða hefðu oft komið til framkvæmda. Fimm af hverjum sex 
skólastjórnendum töldu skipulagshæfni og frumkvæði mjög mikilvæga 
eiginleika í starfi skólaliða og er það mun meira en skólaliðarnir töldu 
sjálfir (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008).  

Í sömu greiningu kom fram þegar kröfur um ákvarðanir, frumkvæði og 
ábyrgð á framkvæmd viðfangsefna voru skoðaðar sögðust 62% skólaliða oft 
ráða hvenær dagsins þeir vinna verk sem þeir bera ábyrgð á og hvernig þeir 
vinna verkefni sín en þó í samráði við yfirmenn. Ennfremur sögðu 
skólaliðarnir að þeim fyndist stundum erfitt að neita að vinna einhver verk 
sem þeir væru beðnir um, þar sem starfslýsing þeirra kveði á um að þeir sinni 
tilfallandi verkum sem skólastjóri felur þeim. Einn viðmælanda spurði hvort 
biðja mætti skólaliða um að gera nánast allt innan skólans (Ásgeir 
Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008). 

Hætta er á að gerðar séu óraunhæfar væntingar til láglaunafólks í 
starfslýsingum og starfsfólk fái jafnvel störf sem enginn vill vinna og sé 
nokkurs konar „ruslapokar“ sem taki við öllu. Eins er hætt við að fólk sé 
notað til að vinna störf eða bera ábyrgð á einhverju sem ekki er í 
starfslýsingu og það fái ekki borguð laun í samræmi við ábyrgð eða umfang 
starfs (Mortimore o.fl., 1994). Gjarnan er gengið út frá því viðhorfi að ef við 
viljum ekki gegna ákveðnu starfi þá vilji það enginn en fram hefur komið í 
rannsóknum að þetta hefur reynst rangt (Gallup, 2007). 

2.4 Hlutdeild  

Í skóla án aðgreiningar eiga allir hlutdeild jafnt nemendur sem starfsfólk 
segir James Ryan (2006). Að eiga hlutdeild í einhverju er að vera hluti af 
heildinni og vera tekinn til greina sem virkur þátttakandi með rétt til skoðana 
innan hópsins eða samfélagsins. Allir eiga rétt á þátttöku í því sem heimurinn 
býður upp á og að uppskera af gæðum þessarar þátttöku.  

Menningarauður er afar mikilvægur til að hafa aðgengi að 
félagskerfinu og erfitt er að afla hans. Þeir sem ekki hafa ríkjandi 
menningarauð eiga á hættu að verða utanveltu þar sem þeir hafa jafnvel 
ekki þá hæfni sem þarf til að vegna vel í námi eða starfi né forsendur til 
að skilja samfélagið eða samræðuna (Ryan, 2006).  
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Hugmyndafræðin snýst um forystu án aðgreiningar sem samvinnuferli 
sem allir eiga hlutdeild að. Í byrjun hefur forystan áhrif á fólk með því að 
veita öllum sanngjörn tækifæri til að hafa taka þátt í ákvörðunum, 
vinnulagi og hefðum innan stofnunar eða samfélags. Þeir sem aðhyllast 
þessa hugmyndafræði treysta því að ætlunarverk þeirra muni hafa áhrif á 
menningu skólans og breiðast út (Ryan, 2006).  

Forysta án aðgreiningar er ferli, aðferðir, skilningur og gildi sem vara 
í ákveðinn tíma. Hugmyndafræðin snýst ekki um forystu þar sem einn 
einstaklingur er ríkjandi og er ætlað að gera stórkostlega hluti út frá eigin 
persónuleika, hæfni eða stöðu heldur er treyst á ólíka einstaklinga til að 
gefa af sér eftir ferli. Leiðtoginn starfar ýmist við hlið starfsmanna eða er 
áhorfandi. Ferlið byggst á mörgum aðilum og þolir að einhver hætti án 
þess að allt falli um sjálft sig. Þetta er samstarfsferli þar sem margir vinna 
saman á mismunandi hátt til að láta markmiðin verða að raunveruleika. 
Síðar í ferlinu er stofnað til forystu án aðgreiningar til að ná ákveðnu 
markmiði sem er jafnræði og hlutdeild allra innan skóla og í samfélaginu 
án aðgreiningar (Ryan, 2006).  

Stjórnunarfræðin ættu að taka mið af hugmyndafræðinni um hlutdeild, 
með því að heimila meiri þátttöku í ákvarðanatöku og vinnuferlum til að 
mæta þörfum breiðari hóps sem leið til að þróa stofnanir án aðgreiningar. 
Hægt er að sjá hlutdeild einstaklings eða hóps í starfi skóla í gegnum 
aðgengi hans að félagskerfinu, hvernig heimild hans er til þátttöku í 
ákvarðanatökum, verkferlum, ráðningum, úrlausnum og menningarlegu 
ferli eins og menntun og síðast en ekki síst aðgengi að upplýsingum 
(Ryan, 2006).  

Menning skóla er flókið fyrirbæri og er margt sem þarf að fást við í 
stórum stofnunum eins og grunnskólum. Þegar ólíkir aðilar koma saman, 
losnar úr læðingi undirliggjandi persónulegur hvati sem miðar að því að 
bæta andlega og líkamlega stöðu einstaklings. Hver og einn hefur þau 
markmið að viðhalda eða tryggja öryggi og bæta stöðu sína. Þegar 
eitthvað óvænt gerist liggja þarfir allra til grundvallar, þörfin fyrir traust 
og að sjá fram á við, þörf fyrir að skynja og tilheyra hópi, þörf fyrir að 
komast hjá eða draga úr kvíða eða áreiti og viðhalda sjálfsmynd okkar 
(Lumby, 2007). 

Þegar talað er um skóla án aðgreiningar með tilliti til starfsmanna 
veltir maður fyrir sér hvað veldur því að þeir sem eru líkir og hafa 
svipaðan bakgrunn sækja að vinna saman og þeir sem eru öðruvísi en 
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ríkjandi hópur falla utan við hópinn. Hvernig tekst fólk á við þær 
tilfinningar sem koma fram við að hitta fólk sem er ólíkt þeim, með 
annan bakgrunn, skoðanir eða viðhorf? Reynslan hefur sýnt að ósjálfrátt 
reynir fólk að forðast viðkomandi og sækja frekar í fólk sem það þekkir 
eða er svipað, til að draga úr óöryggi sem skapast við að umgangast 
ólíkan aðila. Við leitum frekar í einsleitni en ef of mikil einsleitni er 
ríkjandi getur það virkað þvingandi og hamlandi. Tilfinningar eru 
undirstaða viðhorfa til einstaklinga og hópa, og verða leiðtogar eða 
stjórnendur að glíma við þessar tilfinningar til að vinna innan 
fjölbreytilegs samfélags (Simons og Pelled, 1999).  

Allir tilheyra einhverjum hópum, konur, karlar, samkynhneigðir, 
kennarar, skólaliðar, sem þeir falla að og eiga eitthvað sameiginlegt með. 
Mikilvægt er fyrir stjórnendur að skilja hvernig hópar haga sér og tengsl 
hópa við kenningar um fjölbreytileika og hlutdeild (Lumby, 2007).  

Fólk er ekki einungis talið tilheyra ákveðnum hópum út frá sýnilegum 
einkennum eins og uppruna, kyni og aldri, heldur er munur eins og 
hvenær viðkomandi kom til starfa, menntun eða bakgrunnur sem getur 
haft neikvæð áhrif á starfsánægju þeirra þar sem þeir eru álitnir öðruvísi 
en meirihlutinn. Þetta getur haft áhrif á frammistöðu hópsins á margan 
hátt þar sem þeim er eðlislægt að reyna kerfisbundið að fæla einstaklinga 
sem eru öðruvísi en meirihlutinn frá (Milliken og Martins, 1996). 

Við lítum á fólk sem er ólíkt okkur sem ókunnuga. Ókunnugir geta 
bæði verið fulltrúar hugmynda og hluta. Þeir taka þátt í aðstæðum en eru 
á sama tíma utan við þær. Þeir hafa ólík gildi og gera hluti á annan máta 
og eru þar af leiðandi aðilar að öðrum hópi. Allir sem við hittum á 
lífsleiðinni gætu verið fulltrúar þess ókunnuga (Gudykunst, 1995).  

Samskipti manna á milli geta verið erfið hjá ólíku fólki því er 
mikilvægt að vera opinn fyrir að skilaboðin og merkin sem við sendum 
frá okkur geti misskilist eða verið túlkuð á annan hátt en við ætluðum. 
Við þurfum að aðgreina bæði það sem er vanalegt eða almennt og það 
sem er öðruvísi, til að miðla upplýsingum á skilvirkari hátt. Þannig væri 
með upplýstri hugsun og túlkun hægt að sneiða hjá mestu hnökrunum í 
samskiptum ólíkra aðila (Gudykunst, 1995). 

Lítið virðist hafa verið rannsakað af tengslum og samskiptum hópa, 
ferli þeirra og fjölbreytni innan skóla til að skoða hvernig kenningar 
reynast þar. Í rannsókn um stjórnun þróunarverkefnis innan skóla var rætt 
við starfsfólk sem sagði að reynt væri að virða fjölbreytileika með ýmsum 
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lausnum eins og að til staðar væri jafnréttisáætlun og jafnréttishópur sem 
tengdist stjórnendum skólans. Einnig var starfandi fjölmenningar- og 
jafnréttisfulltrúi og voru reglur um hegðun og framkomu starfsfólks og 
nemenda. Í skólanum var þróunarvinna tengd fjölbreytileika í gangi, þar 
var réttur alls starfsfólks virtur varðandi starfsþróunarmöguleika. Í 
skólanum voru starfandi stuðningshópar og virk tengslanet voru fyrir 
minnihlutahópa. Að auki kom fram í rannsókninni að stjórnendur og 
stjórnunarstíll þeirra var valdeflandi og hvöttu þeir fólk til að stíga út fyrir 
þægindahringinn og reyna á sig í starfi og miðla hæfni til að stuðla að 
þróun (Lumby, 2007). 

Í jafnréttisáætlun Hafnarfjarðarbæjar er horft víðar en einungis til 
jafnréttis kynja, þar kemur fram að „allir einstaklingar sem á fræðslusviði 
Hafnarfjarðar starfa eða nema hafi möguleika til að fá tækifæri til að 
menntast og starfa í samræmi við eigin getu, hæfileika og áhugamál“. 
Jafnframt er talað um að jafnrétti sé kennslufræðilegt og  siðferðilegt 
viðfangsefni sem snýr bæði að nemendum og starfsmönnum og miðar að 
því að veita þeim frelsi til að þroskast án áreitis svo sem ofbeldis og 
stríðni. Stuðlað skal að því að allir fái að lifa samkvæmt trú sinni, fötlun 
eða þjóðerni, þroskast sem kynverur og einstaklingar af báðum kynjum 
hafi jafna möguleika til að njóta sín, lifa saman í lýðræðisþjóðfélagi þar 
sem mannréttindi allra eru virt án for- eða hleypidóma (Jafnréttisáætlun 
Hafnarfjarðar, 2006). 

Stjórnendur sem faglegir leiðtogar eru mikilvægir í þróun starfs skóla 
án aðgreiningar, skoðanir og gildi þeirra þurfa að vera sýnileg og 
samtvinnast menningu stofnunarinnar. Stjórnendur þurfa að leggja skýrar 
línur um starf í anda skóla án aðgreiningar en gæta þess að gefa 
starfsfólki tækifæri til að taka þátt í þeirri umræðu og ákvarðanatöku sem 
á sér stað hverju sinni. Mikilvægt er að stjórnendur styðji við störf og 
framþróun skólastarfs og hlusti á starfsfólk og skoðanir þess svo það finni 
að það hafi hæfnina sem þarf til starfans. Miklu máli skiptir hvernig 
stjórnandinn starfar og hversu sýnilegar skoðanir hans eru til að hafa áhrif 
á starfsmenn sem treysta og fylgja honum eftir (Lumpy, 2007). 

2.5 Valdefling 

Hugtakið valdefling er margslungið og hefur verið notað innan margra 
fræðasviða. Dempsey og Foreman (1997), segja að valdefling tengist 
lífsgæðum og mannréttindum með vísun til réttsýni, uppfyllinga væntinga, 
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sigra, og framfara ásamt möguleika á jöfnuði við mismunandi aðstæður 
(Hanna B. Sigurjónsdóttir, 2006).  

Valdefling miðast við hóp sem eflist við að fá tækifæri til að koma 
sínum skoðunum og sjónarhornum að, eins og í þessu tilviki að koma 
eigin upplifun í starfi á framfæri með það fyrir augum að bæta aðstæður 
og eflast í starfi. Talað er um að þeir sem vinni starfið séu sérfræðingar í 
eigin aðstæðum og séu best meðvitaðir um hvernig bæta megi aðstæður. 
Valdefling snýst að mestu um að fólk nái meiri stjórn á eigin lífi (Hanna 
B. Sigurjónsdóttir 2006). 

Talað er um að samlagast umhverfi sínu eða starfi í stað þess að aðlagast 
því. Sá sem samlagast er gerandi, hann hefur áhrif á starfið sem hann mótar 
eftir eigin sannfæringu og hugmyndum en sá sem aðlagast er þolandi sem 
hefur ekkert tækifæri til að móta eða hafa áhrif á starf sitt (Freire, 1998). 

Freire tekur í sama streng þegar hann fjallar um valdeflingu hinna verr 
settu en hann segir að markmið sérhvers sanns manns eigi að vera að 
fylgja til hlítar lífsköllun sinni, taka þátt í uppbyggingu samfélagsins og 
eiga hlutdeild í og stjórna þjóðfélagsbreytingum. Lífsköllunin felur í sér 
að maðurinn geri sér grein fyrir manngildi sínu sem styrk til að þroskast í 
athafnasaman og skapandi einstakling (Freire, 1998).  

Í fræðilegum bakgrunni hefur verið gerð grein fyrir helstu rannsóknum og 
kenningum varðandi störf skólaliða og annars ófaglærðs starfsfólks innan 
grunnskóla. Fjallað hefur verið um þörfina fyrir starfsþróun sem kemur 
sterklega fram í rannsóknum, samskipti og samstarf innan grunnskólans 
ásamt kenningum um starfsánægju. Að lokum var fjallað um kenningar um 
skóla án aðgreiningar með tilliti til starfsmanna, kenningar um hlutdeild, 
valdeflingu og leiðir til að efla starfsmenn.  

2.6 Rannsóknarspurning 

Til að nálgast markmið rannsóknarinnar er leitað svara við eftirfarandi 
rannsóknarspurningu: Hvernig upplifa skólaliðar starfsumhverfi sitt?  

Viðfangsefni þessarar rannsóknarspurningar verður afmarkað með 
eftirfarandi undirspurningum. Hvernig upplifa skólaliðar: 

 samskipti innan starfsumhverfis grunnskóla?  

 stjórnunarhætti innan skólanna? 

 hlutdeild innan starfsmannahópsins?  
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Ég hef valið að skoða störf skólaliða í þremur grunnskólum á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem starfsvettvangur minn hefur verið í tvo 
áratugi. Valdir voru skólaliðar sem gegna mismunandi störfum og koma 
frá ólíkum skólum til að fá víðari innsýn í störf þeirra og reynslu af eigin 
starfi út frá upplifun þeirra og sjónarhorni. Við rannsóknina voru notaðar 
eigindlegar rannsóknaraðferðir og var gögnum safnað með rýnihópa-
viðtölum (Kvale og Brinkman, 2009; Silverman, 2005).  

Ekki er stefnt að því að gera samanburð á milli skóla heldur einungis að 
læra af reynslu og upplifun þeirra skólaliða sem hér var rætt við. Í 
rannsókninni verður gengið út frá því samhengi sem atburðir gerast í og því 
umhverfi sem þeir tilheyra en ekki fullyrt um annað (Bogdan og Biklen, 
1998).  

Sú mynd sem kemur fram gæti átt við um störf skólaliða í fleiri skólum 
en hér eru skoðaðir en ekki er tilgangur þessarar rannsóknar að alhæfa um 
aðra en hér var rætt við. Hins vegar er það von mín að niðurstöðurnar geti 
lagt eitthvað af mörkum til frekari skilnings og veitt aukna innsýn í 
viðfangsefni rannsóknarinnar og er öðrum velkomið að njóta þess. 
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3 Framkvæmd rannsóknar  

Í þessum kafla er fjallað um undirbúning rannsóknar og gerð grein fyrir 
rannsóknaraðferðum ásamt vali á úrtaki þátttakenda. Einnig er sagt frá 
aðferðum við skráningu og úrvinnslu gagna ásamt siðferðilegum og 
aðferðafræðilegum álitamálum sem kunna að varpa frekara ljósi á 
rannsóknina.  

Við rannsóknina var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir til þess 
að svara rannsóknarspurningum. Markmið eigindlegra rannsókna er fyrst 
og fremst að bæta við þekkingu og að öðlast meiri skilning en ekki að 
dæma það sem rannsakað er og verður það haft að leiðarljósi í þessari 
rannsókn. Þess má geta að eigindlegar rannsóknir fara fremur á dýptina 
með því að leita skilnings á rannsóknarefninu frekar en á breiddina til að 
vita hversu margir hafa ákveðna skoðun eða reynslu af efni 
rannsóknarinnar (Bogdan og Biklen, 1998; Silverman, 2005). 

3.1.1 Undirbúningur  

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í nóvember 2008. Fengið var leyfi fyrir 
rannsókninni hjá fræðslustjórum viðkomandi fræðslusvæða og hlutaðeigandi 
skólastjórnendum. Skólaliðar sem leitað var til voru fúsir til þátttöku. Þessir 
aðilar fengu skriflega kynningu á markmiði og tilgangi rannsóknarinnar. Þeir 
fengu að vita að óski þeir nánari upplýsinga um rannsóknina eða þátt þeirra 
yrði brugðist við því með tölvupósti, símleiðis eða augliti til auglits.  

Samband var haft við viðmælendur í gegnum tengilið í hverjum skóla 
um tíma- og staðsetningu viðtals. Rannsóknin fór þannig fram að tekin 
voru rýnihópaviðtöl við þátttakendur og kom hver þátttakandi einungis 
einu sinni í viðtal. Sá fyrirvari var hafður á að hægt væri að leita til 
þátttakenda um annað viðtal ef þörf væri á frekari upplýsingum sem síðan 
reyndist ekki vera.  

3.1.2 Val og lýsing á þátttakendum  

Til þátttöku í rannsókninni voru valdir fimmtán skólaliðar, fimm úr hverjum 
skóla mynduðu einn rýnihóp en rýnihópaviðtölin voru þrjú. Viðtölin fóru 
fram á heimili rannsakanda til að skapa þægilegt og afslappað andrúmsloft í 
þeirri von að viðmælendur ættu auðveldara með að tjá sig á opinn hátt 
(Kitzinger, 1995). Lögð var áhersla á að velja skólaliða úr sama skóla saman 
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í hóp til að fólk þekktist og var vonast til að tengslin gerðu það að verkum að 
fólki fyndist það öruggara í hópnum til að ná fram einlægari umræðu (Sóley 
S. Bender, 2000). 

Skólaliðarnir komu úr þremur ólíkum grunnskólum á höfuðborgar-
svæðinu. Tveir grunnskólanna eru heildstæðir skólar með nemendur í 1.–
10. bekk, og þriðji skólinn er með nemendur frá 1.–7. bekk. Tveir 
skólanna eru í grónum hverfum og hafa verið starfandi í meira en tíu ár 
en einn er á fyrstu starfsárunum í nýlegu hverfi. Nemendafjöldi skólanna 
var á bilinu 270 til 550 nemendur þegar rannsóknin var gerð. Starf 
skólanna og stjórnskipulag er ólíkt. Einn skólinn er með samkennsluhópa 
og árganga í opnum rýmum en hinir tveir hefðbundnari og að mestu leyti 
með bekkjakennslu í bekkjarstofum. 

Við val í hópa var notað markmiðsúrtak, skólaliðarnir voru valdir með 
ákveðið markmið í huga sem samræmist rannsóknarefninu. Þessi aðferð 
gefur tækifæri til að velja skólaliða með það í huga að þeir væru á ólíkum 
aldri, kyni, þjóðerni og með mismunandi starfssvið og reynslu innan 
skólanna. Þetta er gert í þeirri von um að fá breiðan grunn af 
upplýsingum og víðari innsýn í upplifun og reynslu skólaliðanna 
(Silverman, 2005). Stjórnendur skólanna voru hjálplegir er rannsakandi 
leitaði til skólaliðanna en að endingu voru það sjálfir skólaliðarnir sem 
áttu síðasta orðið um þátttöku í rannsókninni. 

Meirihluti þátttakenda var konur, sá yngsti var rétt rúmlega tvítugur 
og sá elsti var rúmlega sextugur. Nokkrir þáttakendur voru af erlendu 
bergi. Kynni mín af þátttakendum voru lítil en þó reyndist einn 
þátttakandi vera nemandi rannsakanda. Lögð var áhersla á við 
þátttakendur að fyllsta trúnaðar og öryggis yrði gætt við meðferð gagna, 
upptökum yrði eytt eftir afritun og farið yrði að lögum um meðferð 
trúnaðargagna og persónuuplýsinga. Það var meðal annars gert með því 
að nöfnum þátttakenda var breytt og leitast við að haga skrifum þannig að 
erfitt væri að rekja upplýsingar til þeirra.  

Raddir viðmælenda minna voru sameinaðar úr fimmtán í átta undir 
dulnefnunum: Bjarki, Guðrún, Ólöf, Emil, Magnea, Sandra, Ásta og 
Camilla. Leitast var við að þeir sem hefðu svipuð verkefni og lík viðhorf 
væru sameinaðir í eina persónu. Ástæðan fyrir því að þessi aðferð var 
notuð við að birta niðurstöður viðtalanna er að í litlu samfélagi þar sem 
rannsakaður er afmarkaður hópur er auðvelt að rekja ummæli 
viðmælenda. Skólastjórnendur vissu hvaða skólaliðar fóru í viðtölin og 
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kom fram að einn skólastjórinn hafði sagt áður en skólaliðarnir fóru í 
viðtal að hann myndi hvort eð er fá að vita allt sem þeir segðu. Þessi 
ummæli höfðu áhrif á viðmælendur mína að þeir voru óöruggir í byrjun 
viðtals en voru fullvissaðir um nafnleynd. Mér sem rannsakanda ber að 
standa við fyrirheit mín um að halda nafnleynd og gæta þess að 
viðmælendur mínir yrðu ekki fyrir óþægindum eða það myndi skaða þá á 
einhvern hátt að hafa tekið þátt í rannsókninni því var gripið til þessa 
ráðs. Hins vegar má segja að raddirnar eru engu að síður ósvikin orð 
viðmælenda þannig að upplifun þeirra og sjónarmið ætti að koma skýrt 
fram. Framlag hvers skólaliða var túlkað sem rödd skólaliða en ekki horft 
á framlag hvers og eins heldur hópinn sem heild. 

Tafla 2 Þátttakendur 

Skólaliði 
Þátttakandi 

Starfslýsing  
Meðal-
starfsaldur 

Menntun og fyrri störf 

Bjarki  
Gangavarsla, 
heilsdagsskóli o.fl. 

2 ár 
Grunnskólapróf, stúdentspróf, 

þjónustustörf, barnagæsla 

Guðrún  
Gangavarsla og ýmis 
störf sem til falla 

13 ár 
Grunnskóla- og gagnfræðapróf, 
aðhlynning, barnagæsla 

Ólöf 
Starfar við mötuneyti 
skóla o.fl. 

7 ár  Grunnskóla-og  gagnfræðapróf, 

Emil 
Ganga- og útivarsla, 
heilsdagsskóli o.fl. 

8 ár 
Grunnskóla- og gagnfræðapróf, 
verslunarstörf og aðhlynning 

Magnea Starfar í mötuneyti o.fl. 5 ár 
Grunnskóla- og gagnfræðapróf, 
iðnmenntun, verslunarstörf o.fl. 

Sandra 
Ganga- og útivarsla, 
o.fl. 

10 ár 
Grunnskóla- og gagnfræðapróf, 
aðhlynning,iðnmenntun, 

verslunarstörf, 

Ásta  
Ganga- og útivarsla 
o.fl.  

5 ár 
Grunnskóla- og gagnfræðapróf, 
aðhlynning,þjónustu- og 
afgreiðslustörf. 

Camilla 
Gangavörður, 
mötuneyti o.fl. 

2 ár 
Grunnskólapróf, háskólagráða, 
verslunar-,umönnunarstörf. 
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3.1.3 Gagnaöflun  

Tvær aðferðir voru notaðar til að afla gagna, viðtöl við rýnihópa starfandi 
skólaliða og einstaklingsverkefni þar sem spurt var: Hvernig er 
draumastarfið þitt sem skólaliði? Hvað finnst þér erfitt við starfið þitt? 
Hverju þarf helst að breyta? Þessum verkefnum mátti svara skriflega, 
munnlega eða tjá sig á þann hátt sem hentaði hverjum og einum. Síðan voru 
helstu hugtök og rannsóknarspurning rædd til að ganga úr skugga um að 
viðmælendur mínir legðu svipaðan skilning í þau og einnig áhersluþætti 
rannsóknarinnar.  

Niðurstöðurnar úr verkefnunum eru teknar með inn í samtölin hér á 
eftir. Flestir völdu að skrifa það sem þeim kom í hug. Þrír sögðu hvað 
þeim fannst og skrifaði ég það nákvæmlega niður. Verkefnið var hugsað 
sem upphitun þannig að hver og einn áttaði sig betur á eigin skoðunum og 
væntingum til starfsins áður en hópurinn ræddi saman í viðtalinu.  

Til að varpa ljósi á bakgrunn skólaliðanna fylltu þeir út blað með 
grunnupplýsingum, eins og aldri, menntun, fyrri störfum, starfsaldri, 
fjölskylduhögum og fleira. Til að afla frekari gagna um rannsóknarefnið 
voru skoðuð gögn um skólaliðastarfið, starfslýsingar, kjarasamningar, 
rannsóknir og annað fræðilegt efni. Rannsakandi fór einnig í skólana til 
að fá innsýn í aðstæður skólaliðanna í starfi.  

Ætlunin var að skapa þægilegt andrúmsloft í viðtölunum til að liðka 
fyrir umræðunum, þannig að þau virkuðu sem þægilegt spjall um 
skólaliðastarfið og starfsumhverfið á jafningjagrundvelli (Kitzinger, 
1995). Því var viðmælendum boðið í heimahús í viðtölin. Aðstoðarmaður 
var kynntur í upphafi en hann sat afsíðis til að trufla ekki samræðurnar og 
skráði niður það sem fram fór. Allir voru með nafnspjöld til glöggvunar á 
nöfnum hvers annars.  

Áður en viðtölin hófust var fyrirhuguð rannsókn kynnt, tilgangur 
hennar, markmið og upplýsingar um eðli rannsóknarinnar, sú áhætta sem 
fylgdi þátttöku ásamt mögulegum ávinningi. Farið var yfir siðferðilegan 
rétt þátttakenda til að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem þeir kysu án 
afleiðinga. Þetta var gert til að hver og einn gæti tekið upplýsta ákvörðun 
um þátttöku í viðtölunum. Einnig kom fram að trúnaður og persónuleynd 
verði í heiðri höfð og það sem kæmi fram í ritun um rannsóknina yrði 
undir nafnleynd (Sigurður Kristinsson, 2003).Að lokum var skrifað undir 
upplýst samþykki.  
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Í viðtölunum lagði ég mig fram við að nota virka hlustun því mér 
fannst mikilvægt að skólaliðarnir fyndu að hlustað væri á þá og að það 
sem þeir legðu til málanna skipti máli. Þannig taldi ég að viðmælendur 
mínir myndu tjá sig meira opinskátt. Mitt hlutverk var að vera stjórnandi 
en ég reyndi að hafa mig sem minnst í frammi við að stýra umræðunum 
en gætti þess þó að umræðan væri innan marka rannsóknarinnar.  

3.1.4 Viðtöl 

Í rannsókninni var gögnum safnað með opnum eða hálfopnum rýnihópa-
viðtölum við skólaliða. Nálgunin var fyrirbærafræðileg þar sem áhugi var á 
að skilja félagsleg fyrirbæri með sjónarhorni viðmælenda og lýsandi frásögn 
þeirra á veruleikanum eins og þeir hafa upplifað hann. Þetta var gert með það 
í huga að umræddur veruleiki er eins og einstaklingurinn sjálfur skynjar 
hann. Viðtalið er líkt samtali en sem faglegt viðtal hefur það ákveðinn 
tilgang og sérstaka nálgun. Viðtölin voru með ákveðin þemu í grunninn sem 
tengjast efni rannsóknarinnar en þó ekki stífum ramma né stöðluðum 
spurningum. Þess var gætt að hafa opið svigrúm fyrir öðru því sem kunni að 
koma fram og gæti bætt einhverju áhugaverðu við gögnin (Kvale og 
Brinkman, 2009).  

Valin var sú aðferð að hafa rýnihópaviðtöl vegna þess að aðferðin 
gefur tækifæri til sveigjanleika og kost á djúpri og víðri nálgun. Hún 
byggir á samspili sem myndast í hópnum í gegnum umræður þar sem 
þátttakendur ræða um svipaða reynslu sem þeir deila í gegnum starfið. Ef 
eitthvað vantar inn í frásögnina eða er rangt farið með þá er líklegt að 
aðrir í hópnum leiðrétti eða bæti við frásögnina. Viðtölunum var fyrst og 
fremst ætlað að safna gögnum en ekki til að leysa vandamál né taka 
ákvarðanir (Flick, 2007; Helga Jónsdóttir, 2003; Kitzinger, 1995; Kvale 
og Brinkman, 2009).  

Tilgangur með viðtölunum var fyrst og fremst að öðlast skilning á 
viðhorfum og reynslu skólaliðanna á hvernig þeir upplifa starfsumhverfi 
sitt og hvaða þættir hafa þar áhrif á. Lögð var áhersla á að hlusta og skilja 
út frá sjónarhorni einstaklinganna, hvernig þeir skynja raunveruleikann. 
Markmið viðtalanna var ekki endilega að allir meðlimir hópsins séu 
sammála heldur er kostur að fá fram mismunandi viðhorf og reynslu 
(Kitzinger, 1995; Kvale og Brinkman, 2009; Sóley S. Bender, 2003).  

Ávinningur þátttakenda getur verið sá að litið er á þá sem sérfræðinga 
um viðfangsefnið og gefur þeim tækifæri til að vinna í samstarfi við 
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rannsakandann. Ef margbreytilegur skilningur og tilgangur kemur fram 
hjá þátttakendum getur það gefið tækifæri til að skýra mismunandi 
hegðun og viðhorf (Kitzinger, 1995). 

Aðferðin gefur ekki tilefni til að alhæfa þar sem um lítinn hóp er að 
ræða og líkur á því að þátttakendur séu ekki dæmigerðir fyrir fjöldann. Ef 
um feimna eða hlédræga þátttakendur er að ræða næst oft ekki að virkja 
þá til þátttöku en traust er mikilvægur þáttur í notkun þessarar aðferðar 
(Sóley S. Bender, 2000).  

3.1.5  Skráning og úrvinnsla gagna  

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda. Lengd viðtalanna var frá 
tæplega 40 mínútum í rúmar 70 mínútur. Að lokinni afritun lágu eftir um 115 
blaðsíður og önnur gögn. Möguleiki var hafður á að taka tvö viðtöl við 
rýnihópana ef eitthvað væri óljóst eða þarfnaðist nánari útskýringar en ekki 
var þörf á því. Gagnasöfnun var lokið þegar mettun í viðtölum og 
upplýsingaöflun átti sér stað (Flick, 2007).  

Við úrvinnslu og greiningu voru gögnin lesin margoft yfir. Opin 
lyklun var notuð við gagnagreiningu og aðleiðsluaðferð þannig að tengsl 
mynduðust þegar efnisþættir voru flokkaðir í þemu um sama efni ásamt 
þeim spurningum sem vöknuðu hjá rannsakanda við greininguna (Flick, 
2007; Strauss og Corbin, 1998). Farið var gaumgæfilega yfir ýmsar 
skráningar en aðstoðarmaður skráði markverð atriði og látbragð 
þátttakenda svo sem virkni, óöryggi og aðra þætti sem líklegir eru til að 
varpa frekara ljósi á umræðurnar á meðan á viðtölunum stóð (Sóley S. 
Bender, 2003).  

Þrátt fyrir að samtal sé tekið upp, er innsæi rannsakandans 
lykilverkfæri til greiningar á samtalinu. Í eigindlegri nálgun er það sem er 
skrifað niður mjög mikilvægt bæði við upptöku gagnanna og eins 
kynningu á því sem hefur komið í ljós (Bogdan og Biklen, 1998). Þannig 
komu niðurstöður fram úr ólíkum gögnum sem tengdust síðan fræðunum. 
Gögnin voru skoðuð út frá mismunandi sjónarhornum til að víkka sýn og 
koma í veg fyrir einhliða greiningu.  

Ferlið við greiningu gagna er eins og trekt þar sem allt er opið í byrjun 
en mótaðra og sérhæfðara í lokin. Rannsakandinn er ekki að púsla saman 
mynd sem var fyrirfram þekkt heldur mótaðist myndin við söfnun og 
skoðun á gögnunum með opnum huga (Bogdan og Biklen, 1998).  
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3.2  Siðferðilegir þættir 

Ljóst er að hér er á ferðinni málefni sem gæti verið viðkvæmt og 
vandmeðfarið þegar það er sett fram. Leitast var við að skapa traust á milli 
mín og viðmælenda minna svo þeir treystu mér fyrir einlægum og 
opinskáum lýsingum þeirra á viðfangsefni rannsóknarinnar. Farið var að 
fremsta megni eftir lögum um persónuvernd til að vernda viðmælendur og 
fyllsta trúnaðar gætt svo ekki megi rekja ummæli til þeirra þannig að þeir 
hljóti skaða af. 

3.2.1 Staða rannsakanda 

Ástæðan fyrir því að valið var að rannsaka upplifun skólaliða á 
starfsumhverfi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu er meðal annars sú að 
starfsferill minn hefur verið þar síðastliðin tuttugu ár, fyrst sem kennari og 
síðar sem skólastjórnandi. Ég hef sinnt ýmsum ábyrgðar- og trúnaðarstörfum 
innan skólans og þekki því til aðstæðna innan starfsumhverfis grunnskólans. 
Ég geri mér grein fyrir því að aðkoma mín að þessu verkefni er ekki hlutlaus 
eða ég ókunn störfum skólaliða heldur þvert á móti. Ég hef átt mikil og góð 
samskipti við skólaliða þessi ár og mig langar að stuðla að því að styrkja og 
efla þá í því starfi sem þeir hafa.  

Ég geri mér grein fyrir að sem rannsakandi þarf ég að vera meðvituð 
um eigin skoðanir, hugmyndir og jafnvel fordóma sem gætu haft áhrif á 
þróun rannsóknarinnar (Bogdan og Biklen, 2003). Ég mun leitast við að 
skoða með gagnrýnu hugarfari frásögn viðmælenda og túlka frásagnir út 
frá fjölbreyttum sjónarhornum og varast hlutdrægni. Mér er ljóst að 
túlkunin á reynslu viðmælenda minna verður aldrei alveg eins og þeir 
upplifðu hana í raun. Vald ritaðs máls er raunverulegt þannig að textar 
geta seint verið taldir sannir og nákvæmir eða endanlegir þar sem enginn 
einn raunveruleiki er til aðeins mismunandi sjónarhorn (Esterbjerg, 
2001). Hér er verið að reyna að lýsa upplifun og veruleika viðmælenda 
minna en ekki annarra.  

3.2.2 Trúverðugleiki 

Til að auka trúverðugleika voru þátttakendur rannsóknarinnar fengnir til að 
lesa gögnin yfir að lokinni greiningu og staðfesta að þeir væru sáttir við það 
sem að þeim kom. Gögnin sem aflað var voru studd með reynslusögum til að 
fá dýpri sýn á þau. Þetta var gert til að útskýra nánar og auka trúverðugleika 
rannsóknarinnar. Í viðtölin voru fengnir viðmælendur af báðum kynjum á 
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ólíkum aldri, með mismunandi bakgrunn og þjóðerni. Með því að velja svo 
ólíka þátttakendur, frá mismunandi skólum og með margbreytileg verksvið 
var gerð tilraun til að endurspegla þann fjölbreytta hóp starfsmanna sem 
skólaliðar eru án þess þó að ætlunin sé að alhæfa um það sem kemur fram. 

Við greiningu gagna voru ákveðin þemu sem komu fram en þau voru 
samskipti skólaliðanna innan skólanna, virðing, álag í starfi og hlutdeild 
þeirra í starfsumhverfinu. Í næsta kafla verður fjallað nánar um þessi þemu. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Nöfnum 
viðmælenda hefur verið breytt og persónur sameinaðar úr fimmtán í átta. 
Þetta var gert til að viðhalda nafnleynd svo ekki sé hægt að rekja ummæli til 
einstaklinga enda er áherslan fyrst og fremst á að raddir skólaliðanna fái að 
heyrast.  

Lögð er áhersla á að koma á framfæri því sem skólaliðarnir sögðu í 
viðtölunum án þess að breyta þeim ummælum á nokkurn hátt eða taka úr 
samhengi. Umræðuefnið snerist að mestu um upplifun þeirra af starfinu 
og starfsumhverfinu og þau efnisatriði sem komu fram við greiningu 
rannsóknargagnanna en þau eru: samskipti, virðing, álag og hlutdeild 
skólaliða í starfsumhverfinu. Niðurstöðukaflanum er skipt í undirkafla 
eftir þessum efnisatriðum.  

4.1 Samskipti 

Í starfi skólaliða reynir mikið á samskiptahæfni, þeir eiga í samskiptum við 
samstarfsmenn og nemendur. Skólaliðar gegna mikilvægu hlutverki í 
skólanum þeir veita öryggi með því að vera til staðar til að fylgjast með 
nemendum og leiðbeina þeim í samskiptum.  

4.1.1 Samskipti við nemendur 

Það kom greinilega fram hjá öllum skólaliðunum að það sem gleður þá mest 
í starfi eru samskiptin sem þeir eiga við börnin og vinnufélagana. Einna mest 
virðist gleðja að finna að börnin bera virðingu fyrir þeim og segjast þeir 
oftast eiga mjög góð samskipti við þau. Skólaliðarnir segja að þeim þyki 
gaman þegar yngri börnin eru einlæg og treysti þeim fyrir ýmsu sem þau 
hafa upplifað. Margir skólaliðanna tala um að þeim finnst gaman að rekast á 
börnin úti í búð eða annarsstaðar, þá virðist þau ánægð með foreldrum sínum 
og heilsi kurteislega. Magneu finnst gaman „...þegar þau hitta mann úti í búð 
og alveg knúsa mann...“ segir hún og vísar í börnin. Ólöf tekur undir þetta og 
bætir stolt við: „Ég er kölluð amma því ég er elst.“  

Guðrún segir að yngri börnin þurfi sinn tíma til að segja frá mörgu 
sem gerist í lífi þeirra og að það sé mikilvægt að gefa sér tíma til að 
hlusta á þau, sýna sögum þeirra áhuga án þess að grípa fram í og „…við 
förum niður á þeirra plan verðum svolítið kúuul svona eins og þau.“ 
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Henni finnst mikilvægt að sýna börnunum virðingu með því að hlusta af 
athygli „...þetta hefur rosa mikið að segja, ég finn alveg ofboðslega mikla 
gleði og bara væntumþykju, manni þykir vænt um öll þessi börn þó þau 
séu að ærslast og göslast, það er bara eðlilegt svo framarlega sem þau eru 
ekki ókurteis það er númer eitt, tvö og þrjú að vera kurteis og eins og ég 
segi og hlýða þegar maður biður þau um að gera eitthvað.“  

Skólaliðar þurfa oft að taka á hegðunarvandamálum. Guðrún segir: 
„...það kemur aðallega þegar við erum úti í frímínútum með börnunum. 
Þau kannski hafa stuðning inni í kennslustofunni og svo er þeim hent út í 
djúpu laugina þegar þau koma fram og þá fyrst reynir á…“. Bjarki segist 
vilja fá „...meiri stuðning frá stjórnendum skólans“ því stundum sé erfitt 
að fá krakkana til að hlusta „...vegna þess þau sjá mig ekki sem fullorðinn 
einstakling heldur ungling.“ Magnea tekur undir að það þurfi meiri 
stuðning frá stjórnendum.  

Ólöfu finnst erfitt að mynda tengsl við börnin í matsalnum því þau 
komi í svo stutta stund. Hún, eins og fleiri, óskar þess að ekki væri svona 
mikill hávaði og færri væru í mat í einu. Hún bætti við: „Vildi geta verið 
huggulega klædd í vinnunni en ekki alltaf kófsveitt í látunum“. Einn 
skólaliðinn taldi að það gæti verið til bóta ef kennarar borðuðu með 
nemendum í hádeginu.  

Ólöf rifjar upp einn veturinn þegar hún sá um bekk í nestistíma. „Ég 
átti bara að halda þeim inni á meðan þau voru að borða nestið og ég var 
að lesa fyrir þau sögur og þau voru að syngja með mér og svoleiðis, voða 
gaman. Ég þekki ennþá nöfnin á þeim börnum.“ Emil tekur undir þetta, 
hann starfar við minni skóla og segir að samskiptin verði mun 
persónulegri ef hann þekkir börnin með nafni, þá hlusti þau betur ef hann 
þarf að ræða við þau.  

Skólaliðarnir sinna mörgum störfum innan skólans og bera ábyrgð á 
nemendum utan kennslustunda. Í öllum skólunum ber skólaliði ábyrgð á 
ákveðnu svæði. Camilla segir að þegar nemendur eru á göngum eða í 
anddyrum sé oft erfitt ástand og hún segist eiga fullt í fangi með að halda 
öllum rólegum til þess að enginn lendi í slagsmálum því raðirnar eru 
börnunum oft erfiðar. „Það er oft talið eðlilegt að þau fari að slást og 
verði erfið ef þau þurfa að standa í röðinni í tíu mínútur til korter, það er 
bara erfitt,“ segir Ólöf. Guðrún segir: „Já, þau fara í röð sko og svo eru 
þau að djöflast í hvor öðrum og ýta, bíddu fyrirgefðu út af hverju er ekki 
hægt að hafa eitthvað í tuttugu mínútur og hleypa þeim bara eina eða tvær 
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mínútur í…“ segir hún um að nemendum sé oft hleypt of snemma út úr 
kennslustundum.  

Guðrún og Ólöf sögðust hafa búið til stjörnukerfi fyrir yngstu bekkina 
til að róa þá í röðunum og það virkaði vel. Guðrún segir: „Ég er ánægð 
eins og þetta er núna. Það hefur mikið batnað og það er virkilega gaman 
að hrósa og hvetja nemendurna, þau verða svo glöð“.  

Sandra segir að það sé mikið rólegra í skólanum hennar eftir að 
nemendur hættu að bíða í röðum á morgnana. Það léttir álagi af 
skólaliðum og nemendur lenda síður í útistöðum og fara rólegri inn í 
kennslustofur. Fleiri taka undir að þetta hafi virkað vel og mætti gera 
meira af.  

Ástu finnst starfið erfitt og oft og tíðum sér hún ekki mikið sem gleður 
hana. Í byrjun tók hana langan tíma að venjast börnunum og þau henni. 
„Það ætlaði aldrei að koma en svo eru samskiptin orðin fín núna,“ segir 
hún. Hún er oft þreytt eftir vinnudaginn og fer snemma í háttinn. Ásta 
segir að flestir nemendurnir séu frábærir en einstaka nemendur eða litlir 
hópar séu til mikilla vandræða hjá þeim í skólanum. Þeir eigi það jafnvel 
til að hóta að kæra hana þegar hún er að hleypa þeim út í frímínútur en 
hún segir að það borgi sig ekki að rökræða við þá. Stundum gangi þetta 
svo langt að foreldrar þeirra hringi og kvarti undan starfsmönnunum. Hún 
segir að nemendur „...séu meðvitaðir um rétt sinn en ekki skyldur“. Ásta 
finnur til óöryggis um stöðu sína og finnst óþægilegt að geta ekki alltaf 
treyst á að stjórnendur standi með henni í samskiptum við foreldra og 
nemendur. Hún talar um að foreldrar núorðið hafi mikil áhrif á skóla-
starfið og er ekki alltaf sátt við það.  

Ásta segir að börnin geti auðvitað líka verið skemmtileg og flest eru góð. 
Henni finnst í lagi að þau séu stundum að fíflast og grínast ef þau eru kurteis 
og grínið fari bara ekki úr böndunum. Camilla tekur undir það en segir að þau 
geti líka verið mjög dónaleg og ókurteis og jafnvel sýnt fólki af erlendum 
uppruna eins og henni fyrirlitningu og vanvirðingu. Hún lenti í því þegar hún 
var nýbyrjuð í starfi, að nokkur börn réðust að henni, hrintu og sögðu allskonar 
særandi og slæma hluti eins og: „Farðu heim þarna Pólverjinn þinn.“ Hún segir 
að það þurfi að ræða meira við börnin og efla umræðuna í þjóðfélaginu um 
umburðarlyndi gagnvart fjölmenningu. Camilla segir ennfremur og leggur 
áherslu á orð sín, að þörf sé á að kenna börnunum kurteisi og virðingu fyrir 
fólki, bæði innlendu og erlendu því sum barnanna hagi sér eiginlega eins og 
„rasistar“.  
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Bjarki tekur undir þetta og bætir við að krakkarnir nenni stundum ekki 
að leggja sig fram við að skilja það sem Camilla er að segja en spyrji 
hann í staðinn. Hann segist iðulega biðja þau að vera þolinmóð og senda 
þau til baka til hennar. En að sögn Camillu hefur þetta lagast mikið eftir 
að hún lærði meiri íslensku. Camilla segir að erlendu starfsmennirnir, 
sem hún þekkir, leggi mikla áherslu á að þeir þurfi aðstoð við að ná 
tökum á tungumálinu og þeir verði að fá tækifæri til að læra það.  

4.1.2 Samskipti starfsfólks 

Flestir skólaliðarnir höfðu orð á því að starfsandi væri góður meðal 
starfsfólks skólanna, þeim liði vel á vinnustað og þeir hlakki til að fara í 
vinnuna og hitta vinnufélagana. „Það skiptir miklu máli hversu gott starfsfólk 
vinnur með manni,“ segir Emil og heldur áfram: „Gott samstarf felst í því að 
hjálpast að þegar mikið er að gera.“  

Í tveimur skólunum er starfandi yfirskólaliði eða trúnaðarmaður sem 
er einskonar tengiliður skólaliða við stjórnendur. Bjarki, Ásta og þau sem 
starfa þar segjast vera ánægð með þetta fyrirkomulag. Þau segja að þessir 
starfsmenn beri ábyrgð á að skipuleggja og verkstýra skólaliðunum ef 
þarf að leysa forföll eða breyta út af venju. Ennfremur miðlar yfir-
skólaliði upplýsingum sem tengjast starfinu og geta skólaliðarnir leitað til 
hans og fengið aðstoð. Hann tekur á móti nýjum starfsmönnum og 
aðstoðar þá við að komast inn í starfið. Camilla segir að yfirskólaliðinn 
hjá þeim aðstoði meðal annars erlenda starfsmenn vegna tungumála-
örðugleika. Hann leiðbeini þeim í starfi, upplýsi þá um rétt þeirra og það 
sem er að gerast í skólanum. Hún segist mjög ánægð með þessa aðstoð.  

Flest allir skólaliðarnir sögðust hafa átt góð samskipti við kennarana 
og þeim gengi yfirleitt vel að vinna saman. Guðrún sagði að kennararnir, 
þar sem hún starfar, væru frábærir og gerðu sitt besta, oft við erfiðar 
aðstæður: „Þær náttúrulega gera allt og reyna að laga allt sem er að en 
það bara stundum er ekkert hægt sko.“  

„Mesti gallinn sem við erum að glíma við alla daga, það er náttúrulega 
að kennarar hleypa börnunum allt of snemma út og þá náttúrlega verða 
þessi slagsmál og þessi læti og hlaup…“ segir Magnea og má greina 
pirring í rödd hennar. Nemendur koma stundum allt of snemma í 
mötuneytið „þau fara stundum korter tuttugu mínútum fyrr út úr tímanum 
og … berja í borðið því þau vilja fá að borða“ segir Magnea. Ólöf segir 
að þetta geri þeim erfitt fyrir og talar um hugsunarleysi af hálfu kennara 
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að hleypa nemendum ítrekað fyrr út. Hún og Magnea velta fyrir sér hvort 
kennarar beri ekki ábyrgð á nemendum í kennslustund og einnig ef þeir 
hleypa þeim út áður en kennslustundinni lýkur. 

Fleiri skólaliðar kannast við þetta og hve seint sumir kennarar koma úr 
kaffi- og matarhléum. „Það er náttúrlega mjög slæmt… en það hefur 
nokkrum sinnum komið fyrir, þegar það eru ofsalega mikil slagsmál að 
skilja á milli eða eitthvað þá lendir maður nú stundum í þessu,“ segir 
Guðrún um að það sé erfitt að hafa nemendur of lengi í röðum.  

Guðrún leggur áherslu á að ekki virðist hugsað út í að skólaliðar eigi 
líka sinn kaffitíma sem skerðist oft þegar kennarar hleypa bekkjum 
snemma út eða koma sjálfir of seint. „…það er oft sem þeir taka af okkur 
skólaliðum kaffitímann út af því að þeir eru svo lengi að koma sér úr 
kaffi,“ segir hún og hækkar róminn. Magnea segir: „…það þarf náttúrlega 
að breyta þessu því þetta náttúrlega lendir bara á okkur og svo fara þeir 
bara inn í kaffi og eða að gera eitthvað annað sko.“ Guðrún segir með 
áherslu og dæsir: „Þeir eru ekkert að pæla í því sko.“ Bjarki tekur undir 
þetta hjá Guðrúnu og segir: „… við getum ekki farið og sagt, heyrðu 
fyrirgefðu en kaffið mitt byrjaði núna ég þarf að fara, því þú veist, við 
fáum bara ákveðinn tíma í kaffi og svo þurfum við að fara ákveðið“ og 
hann vísar í þéttskipaða stundatöflu sem hann vinnur eftir. Ólöf segir: 
„Maður skilur ekki, þú veist, bara hóp af 6 ára krökkum eftir….“ 
Skólaliðarnir segja að nemendur þessara kennara læri fljótt að fara úr 
röðinni og leika sér lengur ef kennararnir komi ítrekað of seint að ná í þá. 
„Það eru bara ákveðnir kennarar í hverjum skóla sem gera þetta og 
yfirleitt vita flestir hverjir það eru,“ segir Bjarki. „Það er margbúið að tala 
við þessa kennara en lítið breytist samt,“ segir Ólöf og virðist hálf 
hneyksluð á svip. „En samt sko þá eru nú flestir fínir þetta eru bara fáir,“ 
skýtur Magnea inn í.  

4.1.3  Samskipti við foreldra  

Samskipti skólaliða og foreldra eru frekar lítil, þau snúast mest um að 
foreldrar sæki börn sín eða fái aðstoð við að finna óskilamuni. „Maður sér 
þá bara svona á vordögum fara framhjá,“ segir Ólöf. Það kemur þó fyrir 
að skólaliðar hafi samband heim ef eitthvað hefur gerst sem þarf að láta 
vita af. Ólöf bætir við að það þurfi að vinna að því að bæta hegðun 
barnanna í samstarfi við foreldra til að það skili sér í skólann.  
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„Foreldrar hafa heilmikil áhrif í skólanum og geta beitt þrýstingi í 
ákveðnum málum,“ segir Emil. „Stundum koma foreldrar meira að segja í 
skólann ef einhver hefur kvartað yfir börnum þeirra og þeir standa þá 
jafnvel með börnunum gegn starfsfólkinu“ segir Ásta. Sandra segir að 
foreldrarnir eigi það til að segja að þeirra barn hafi ekki gert eitthvað sem 
starfsmenn voru vitni að og blandi öðrum nemendum í málið. Þeir gangi 
jafnvel svo langt að segja að börnin þeirra hagi sér aldrei svona illa heima 
og þess vegna trúi þeir barninu frekar segir hún. 

Ásta telur að sumir foreldrar beri litla virðingu fyrir starfsmönnum og 
jafnvel skólastjóranum. Sandra segist hafa upplifað það að foreldrar geri 
greinarmun á starfsfólki skólans og kennurum „...þið heyrið það líka bara 
þegar þið talið við fólk, bara foreldra, það er rosalega mikill munur hvort 
þú ert starfsmaður í skóla eða hvort þú ert kennari…“. Henni finnst að 
þeir sýni annað viðmót gagnvart skólaliðum og jafnvel stjórnendur sýni 
það líka, segir hún lágt.  

4.1.4 Samskipti við stjórnendur  

Margt brennur á skólaliðunum í tengslum við stjórnun skólanna og er 
upplýsingaflæði þeim ofarlega í huga. Guðrún sagði að í skólanum hennar 
fengju allir starfsmenn, vikulega fréttabréf frá stjórnendum um það helsta 
sem hefur gerst og er á döfinni. Emil sagði að í skólanum hans sé ætlast til að 
allir starfsmenn opni tölvupóstinn daglega og skólaliðarnir fái póst sem 
tengist einungis þeirra starfi en fá ekki upplýsingar um það sem nemendur 
eða aðrir eru að fást við. Þau eru sammála um að tölvupóstur sé frábær leið 
til að miðla upplýsingum til starfsmanna. Emil sagði að stjórnendur hefðu 
séð til þess að allir starfsmenn væru tölvufærir og kynnu að opna póstinn 
sinn.  

Sandra er mikið á útivörslu og segist oft missa af því sem er um að 
vera í skólanum en skilaboð og fréttir eru skrifaðar á töflu á kaffistofu. 
Hún fari ekki alla daga þangað né fái reglulega póst um viðburði í 
skólanum. „Það er samt rosalega slæmt að fá ekki upplýsingar ef eitthvað 
alvarlegt er að hjá nemendum já, og starfsfólki, eins og sjúkdómar eða 
einhver deyr og svoleiðis.“ Hinir skólaliðarnir tóku undir þetta. Hún segir 
að það gleymist oft að láta þau sem starfa ekki innanhúss í skólanum vita. 
Hún bendir á að huga þurfi að því að skólaliðar starfi á mörgum stöðum 
eins og í heilsdagsskóla og íþróttahúsum. Kennararnir fá hins vegar 
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reglulega upplýsingar með tölvupósti eða á svæði þeirra í tölvunni sem 
annað starfsfólk kemst ekki inn á.  

Sandra og Emil benda á að álag sé mikið á starfsmönnum í 
heilsdagsskólanum og þeir fái jafnvel ekki kaffitíma og missi af ýmsum 
upplýsingum og eigi á hættu að verða útundan í starfinu þar sem þeir 
komast sjaldnast á starfsmannafundi og eigi það jafnvel til að gleymast 
við skipulagningu á skólastarfinu.  

Þegar talið berst að starfsmannafundum þá segjast skólaliðarnir fagna 
því að gert sé ráð fyrir þeim á fundunum. Hins vegar þurfi að huga betur 
að efni fundanna tengist meira starfinu þeirra fyrst verið er að boða 
skólaliðana á þá. Oft reynist vera lítið sem tengist starfi skólaliða til 
umræðu á fundunum og hafa flestir skólaliðarnir fundið þetta. Guðrún og 
Ólöf eru sammála um að þetta sé virðingarleysi og jafnvel tímasóun að 
fara á suma fundina. Skólaliðarnir segja að erfitt virðist vera að finna 
fundartíma þar sem allir starfsmenn geti komið vegna eðli starfsins. Það 
eru því alltaf einhverjir skólaliðar sem komist sjaldan eða aldrei á 
starfsmannafundi en fá þó einhverjar upplýsingar frá samstarfsfólki.  

Í skólanum sem Sandra og Emil starfa eru sérstakir fundir með skóla-
liðum sem þeim finnst mikilvægt því þar geti þeir rætt ýmsa þætti sem 
lúta beint að starfinu þeirra. Upphaflega átti að vera fundur með skóla-
liðum einu sinni í mánuði en það hafi ekki alveg gengið eftir. Fram kom 
að í hinum skólunum stefndu stjórnendur einnig að því að hafa mánaðar-
lega fundi með skólaliðum sem ekki hafi gengið eftir. Allir skólaliðarnir 
leggja áherslu á að það sé mikilvægt að hafa reglulega fundi með þeim 
þar sem mál tengd þeirra starfi eru rædd og sögðust sumir hafa rætt þetta 
sérstaklega í starfsmannasamtali við stjórnendur.  

Í einum skólanum eru ekki sameiginlegir starfsmannafundir með öllu 
starfsfólki heldur eru reglulega fundir fyrir skólaliða annars vegar og 
kennarafundir hins vegar. Skólaliðarnir sem starfa þar segja að það sé 
frekar slæmt því oft fari upplýsingar á milli fundanna ekki á réttan stað. 
Magneu finnst það mjög mikilvægt að upplýsingar berist á milli funda, á 
hvorn veginn sem er þegar allir starfsmenn skólans funda aldrei saman. 
Sandra segir að það versta við suma fundina sé að það sem komi fram á 
þeim endi oft bara meðal fundarmanna en skili sér ekki til annarra sem 
ættu að fá upplýsingarnar og því vinnst lítið. Stundum biðja skólaliðarnir 
stjórnendur um að ræða tiltekið efni eða flytja skilaboð á fund kennaranna 
en raunin hafi oft orðið sú að skilaboðin hafi ekki skilað sér nógu vel á 
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milli funda. Hún segist hafa spurt út í þetta og hafi stjórnendur borið við 
gleymsku eða að ekki hafi unnist tími til að ræða efnið á fundinum. Ólöf 
segir: „Ef þessi skilaboð frá okkur eru ekki að fara til þeirra þá er 
náttúrulega ekki hægt að laga neitt, þá stoppar það bara.“ Hún segir að 
þegar svona gerist ítrekað telji skólaliðarnir að ekki sé tekið mark á því 
sem þeir leggja til í skólastarfinu og lítið gert úr skoðunum þeirra. Ólöf 
segir að þau hafi oft talað um þetta samstarf og upplýsingaflæði á fundum 
og segir: „Við erum bara keðja og ef það vantar í hana þá er þetta bara 
ekki að ganga upp, þetta er bara þannig.“  

Spurt var hvort skólaliðarnir geti haft áhrif á að þróa eða bæta störfin á 
einhvern hátt. Emil og Sandra segja að skólastjórinn þeirra hafi sagt að 
hann vildi að starfsfólk ræddi við hann um hugmyndir í tengslum við 
störfin en síðan virðist oft ekki tími til að gera neitt í málinu. Í sama 
streng tekur Guðrún og segir að stjórnendur í hennar skóla virðist hlusta á 
hugmyndir um breytingar eða hagræðingar í starfi en lítið gerist af því 
sem lagt er til. „…það er náttúrlega alltaf hlustað en þetta er spurning um 
að framkvæma,“ segir hún og fleiri taka undir það og sumir segjast þá 
bara ræða hlutina aftur.  

Í einum skólanum var erfitt ástand í matsal og þá var fundin lausn í 
samstarfi við kennarana um að hafa umsjónarmenn á hverju borði og 
veita umbun eftir hverja viku ef bekkirnir stæðu sig vel í umgengni. Þetta 
kerfi var notað þann vetur með góðum árangri. Næsta skólaár vildu 
skólaliðarnir halda umsjónarmannakerfinu áfram og báðu stjórnendur um 
að ræða þetta við kennarana en ekkert gerðist. Ólöf segir að skólaliðarnir 
hafi spurt um þetta nokkrum sinnum og fengið óljós svör. Hún segist vera 
hætt að tala um þetta og velti fyrir sér hvort stjórnendur hafi rætt við 
kennaranna um þetta eður ei. Ólöf segir: „Maður nennir ekkert að koma 
með hugmyndir ef það er ekkert farið eftir þeim.“ Hún segir að þegar 
svona gerist þá dragi það úr áhuga hennar við að finna leiðir til að stuðla 
að betra starfsumhverfi. Skólaliðarnir segja að stjórnendur þurfi að ljúka 
málum og ræða af hreinskilni þegar svona mál koma upp. 

Flestir skólaliðarnir fá stundatöflur með vinnuskipulagi sem þeir fara 
eftir allan veturinn. Þeir segja að störf þeirra séu sniðin að skólastarfinu 
og þurfi þeir oft að vera á ákveðnum stöðum á vissum tímum eins og á 
vörslu í frímínútnum og matsal í hádegi. Mjög mikilvægt er að fylgja 
vinnuskipulaginu. „Maður verður að vera með töfluna í vasanum suma 
daga ef ég á að fylgja í sund og svoleiðis,“ segir Emil því skólaliðarnir 
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bera ábyrgð á börnunum í frímínútum og gæta þeirra þegar þau fara á 
milli staða. Mikilvægt er að fyllsta öryggis sé gætt til dæmis í umferðinni 
þegar börnin eru á ábyrgð skólaliða. Verk eins og að þvo glugga, ljósrita, 
taka til, panta drykki og fleira segjast skólaliðarnir oftast ákveða sjálfir 
hvenær þeir vinna. Flestir skólaliðarnir voru sammála um að það væri 
mikilvægt að hafa skipulag yfir störfin sem þeir eiga að sinna og 
nauðsynlegt að vita fyrirfram hvernig dagskipulagið væri.  

Misjafnlega virðist staðið að skipulagningu skólaliðastarfanna á milli 
skóla. Í einum skólanum kemur fram að skólaliðarnir fengu vinnu-
skipulag að hausti en síðan urðu breytingar á starfi nokkurra en skipu-
lagið var ekki uppfært í samræmi við það. Ásta segir að sér og fleiri sem 
starfa í sama skóla, finnist verulega óþægilegt að geta ekki farið eftir eða 
treyst á vinnuskipulagið. Bjarki tekur undir og segir að skipulagsleysi geti 
orðið slíkt að sami aðili þurfi að sjá um tvö svæði á sama tíma og fái svo 
jafnvel gagnrýni fyrir að hafa svo ekki staðið sig. Þetta hefur verið rætt 
við stjórnendur sem lofa bót en síðan gerist þetta aftur.  

Þegar starfið í skólanum breystist eins og gerist gjarnan á vordögum 
þá gleymist oft að láta skólaliðana vita af breytingunum. Ásta segir að 
stundum komi fyrir að hún viti ekki hver verkefni dagsins verði þar sem 
þau geti verið breytileg frá degi til dags. Til dæmis hafi komið upp tilvik 
þar sem gleymdist að láta skólaliða vita að hann átti að fara með 
nemendum í ferðalag og mætti hann því ekki í viðeigandi fatnaði.  

Þegar rætt var um erfiðleika í samskiptum starfsmanna brennur margt á 
viðmælendum mínum. Ástu og Camillu finnst erfitt þegar stjórnandi eða 
kennari er ósammála þeim og ræðir það fyrir framan nemendur. Söndru 
finnst slæmt þegar hún bannar eitthvað sem er samkvæmt reglum skólans og 
„…það kemur þó nokkuð oft fyrir að það kemur önnur manneskja og segir 
annað sko á móti, það er það sem mér finnst mjög vont það er svona svolítið 
niðurlægjandi fyrir mann….“ Þegar svona gerist ítrekað þá „…hugsar maður 
bíddu ákkuru er ég þá bara að skipta mér af þessu, ég bara er bara þú veist, ég 
vinn og þurrka af borðunum og tek af borðunum…“ segir hún æst og sýpur á 
kaffinu. Fleiri skólaliðar hafa lent í þessum aðstæðum og eru sammála um að 
það endi með því að þeir þykist ekki taka eftir þegar eitthvað er að, frekar en 
að lenda í þessari aðstöðu.  

Skólaliðarnir telja nauðsynlegt að fá upplýsingar um nemendur, 
sérstaklega ef þeir hafa einhverjar sérþarfir eða hegðunarfrávik. Þeir 
segjast leita oftast til stjórnenda eða kennara ef vandræði eru með 
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nemendur. Ef það gengur ekki reyna þeir að finna eigin lausnir og læra 
sjálfir á nemendur sem þeir eru í vandræðum með. Ásta fann sjálf út 
hvernig hún átti að koma fram við einn dreng í skólanum. „Sko hann 
tekur köstin og verður alveg vitlaus það þýðir ekki að koma og vera með 
einhvern derring og rífa í hann og segja koddu hérna, maður verður bara 
að tala hann til og þá er þetta allt í lagi,“ segir hún og rífur í Ólöfu eins og 
hún sé krakkinn. Hún segir að það sé ýmislegt svona sem væri hægt að 
fyrirbyggja með samstarfi og ráðleggingum eins og: „Það þýðir ekkert að 
æsa sig við þennan þá verður hann ennþá verri.“ Guðrún leggur áherslu á 
að það þurfi að gera meira af því að „...hafa skólaliða með þegar er verið 
að ræða um börn með greiningu, það er ekki nóg að kennarar og yfirmenn 
viti það“. Eins bætir hún við að halda þurfi oftar fundi með skólaliðum.  

Ólöf segir að þau þurfi að fá „...svona þessar grunnupplýsingar, maður 
þarf kannski ekkert að vita allt sem stendur á blaðinu heldur þú veist þessi 
er svona við þessum aðstæðum“. Hún bætir við um trúnað „…þetta eru 
náttúrlega ekkert hlutir sem maður er blaðrandi um úti í bæ….“ Guðrún 
og fleiri ítreka að skólaliðar þurfi að fá upplýsingar um nemendur sem 
eru „veikir“ eins og hún orðar það. Hún segir að stjórnendur verði að gera 
eitthvað í þessu. Einn stjórnandi sem hún ræddi þetta við, sagðist bara 
ekki hafa hugsað út í þetta og lofaði að upplýsingaflæði til þeirra yrði 
bætt næsta skólaár. Ásta segir að þessi tregða stjórnenda við að veita 
þessar upplýsingar virki eins og vantraust á hana og starfsmenn sem 
bundnir eru trúnaði um málefni nemenda eins og aðrir innan skólans.  

Nokkrir skólaliðanna sögðu að stundum gæfi kennari eða stjórnandi 
þeim upplýsingar um ákveðna nemendur ásamt góðum ráðum og jafnvel 
leiðbeiningum um hvernig best væri að koma fram við þá. Þeir sögðu að 
þessi ráð hefðu yfirleitt gagnast mjög vel og hjálpað þeim í samskiptum 
við ákveðna nemendur og það mætti vera meira svona samstarf við 
kennarana. Guðrún segir að yfirmenn hennar hafi lofað að upplýsa 
skólaliðana betur um hagi nemenda. Hún vill meina að þeim beri skylda 
til þess að upplýsa og fræða starfsfólk skólans um leiðir til samskipta til 
hafa möguleika á að afstýra eða fækka árekstrum á milli barnanna. 
Sandra og Emil segjast oft hafa rætt við stjórnendur um upplýsingar um 
nemendur en samt gerist ekkert í skólanum þeirra. Sandra segir samt, 
öfugt við Guðrúnu, að þetta hafi verið stífara hér áður fyrr þá hafi hún 
fengið minni upplýsingar um nemendur. Hún segir að ef maður hefði 
betri upplýsingar „...þá tekur maður kannski öðruvísi á börnunum sko, 
sem maður veit að er ekki óþekkt...“. Að þessu leyti finnst henni, hún 
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ekki vera tekin sem jafngildur starfsmaður og aðrir. Bjarki segir: 
„Kennararnir náttúrlega vita þetta allir og þú veist allir í kringum mann 
vita allt.“ Ólöf bætir við: „Þetta er náttúrlega samstarf og það þurfa allir 
að vinna saman,“ og á hún þá við allan starfsmannahópinn í skólunum.  

Skólaliðarnir segjast vera ósáttir við ýmislegt fleira eins og þegar 
skólaliðar fara í störf stuðningsfulltrúa á skólaliðalaunum og jafnvel í 
einstaka tilvikum kenna bekkjum án þess að fá sérstaklega greitt fyrir 
það. Eins þegar ætlast er til að þeir vinni verk sem hvorki kennarar né 
stjórnendur vilji sinna. Ásta sagðist eitt sinn hafa lent í því að kennari 
kom til hennar og sagði: „Það þarf að skeina hérna nemanda. Ég sagði já, 
og af hverju drífurðu ekki í því? Þá sagði hún sko, ég er búin með sex ára 
nám, kennaranám og það er ekki til þess að skeina fólk.“ Ásta sagðist 
hafa sagt að hún væri „gangavörður og skeindi ekki heldur fólk“. Ásta 
hélt áfram pirruð: „Mér finnst of mikið að skólaliðar séu bara notaðir í 
allt, alveg sama hvað það er.“  

Rætt var um fræðslu í tengslum við starfið og sögðust skólaliðarnir 
hafa fengið fyrirlestra á vegum sveitafélagsins og skólanna en helst vildu 
þeir fá námskeið um hvernig á að bregðast við nemendum með greiningar 
eða hegðunarfrávik. Eins kom fram að þeir myndu vilja fræðast um leiðir 
eða úrræði í tengslum við samskipti við nemendur og agamál. Emil segist 
helst vilja fá fræðslu um einelti eða hvernig á að bregðast við þegar börn 
eiga erfitt. Hann sagði að fátt tæki eins mikið á hann eins og að finna að 
börnum liði illa af einhverjum ástæðum, eins og vegna eineltis eða þau 
hefðu misst einhvern nákominn.  

Skólaliðarnir voru spurðir hvort þeir hefðu heyrt um eða verið bent á 
skólaliðabrautina í Borgarholtsskóla sem leið til að bæta við sig 
menntun? Nokkrir skólaliðanna vissu um hana en engum hafði verið bent 
á hana, af stjórnendum skólanna, sem leið til að eflast í starfi. Eftir 
nokkrar umræður um námsbrautina kom fram að þar er boðið upp á 
námskeið um hegðunarfrávik og greiningar og fleira sem er einmitt það 
sem skólaliðarnir óska eftir að fræðast meira um og telja að falli vel að 
þörfum þeirra í starfi. Hins vegar bendir Ólöf á að sennilega vilji fáir 
mennta sig sérstaklega fyrir starfið þar sem launin eru léleg og hækka 
ekki við meiri menntun.  

Nokkrir skólaliðanna bættu við að það væri ekki uppörvandi að þegar 
þeir færu á námskeið sýndu stjórnendur lítinn áhuga og spyrðu yfirleitt 
ekki hvort þau hefðu verið áhugaverð eða myndu nýtast þeim í starfinu. 
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Sandra segir að í skólanum hennar hafi verið innleitt hegðunarmótandi 
kerfi sem allir starfsmenn hafi fengið fræðslu um og starfi eftir. Hún segir að 
þessi vinnubrögð hafi þjappað starfsmannahópnum saman og fundir tengdir 
fræðslunni sem eru fyrir alla, hafi líka góð áhrif. Allir starfi nú eftir sömu 
reglum og aðferðum í samskiptum við nemendur. Emil og Magnea segjast 
hafa sömu reynslu af þessu kerfi og eru mjög ánægð með það.  

Ásta og Camilla segja einnig að svipað kerfi sé í skólanum þeirra en 
þær segjast ekki finna neinn mun þrátt fyrir að það hafi verið notað í 
skólanum í nokkur ár. Þær segja að ekki séu allir sannfærðir um gæði 
kerfisins og noti það því ekki sem skyldi. Ásta segir: „Kerfið gengur sko 
ekki nógu vel hjá okkur og það virkar ekki neitt á suma krakkana.“ 
Guðrún segist ekki vera sammála þessu og er á því að kerfið sé hvetjandi 
fyrir nemendur og umbunarmiðarnir sem börnin fá gleðji þau mjög og 
styrki jákvæða hegðun.  

Flestir skólaliðarnir tala um að þeir þurfi að vera upplýstari um það 
ferli sem fer í gang þegar nemandi hefur brotið af sér og í hvaða farveg 
mál fara. Þeir segjast vilja vita hvernig unnið er áfram með nemandann til 
að geta unnið með í því ferli. Emil og Sandra leggja áherslu á gildi 
umbunar og hróss í samskiptum við börnin og mikilvægi þess að horfa á 
jákvæðar hliðar í samskiptum.  

Camilla segir að í hennar skóla hafi ekki verið nógu vel staðið að því 
að fræða nýja starfsmenn um hegðunarkerfið, þannig að „...það hefur 
ekkert verið að kenna okkur um þetta... ég veit ekki meira með þetta“. 
Hún segir að fleiri viti ekki alveg út á hvað það gengur í raun. Þau hafi 
ekki fengið nauðsynleg gögn í hendur og vill hún benda á að ef allir eigi 
að vera með í þessu kerfi þurfi að uppfræða starfsmenn betur.  

Þrátt fyrir það sem kemur fram hér að framan segjast skólaliðarnir 
almennt vera frekar ánægðir í starfi og segja að góður andi ríki meðal 
þeirra í vinnunni. Allir skólaliðarnir segjast alltaf eða af og til fá hrós frá 
stjórnendum þegar tilefni gefst til. Bjarki sagði að stjórnandi hefði kallað 
hann inn til sín einn daginn og hann hélt að hann ætlaði að skamma hann 
en þá þakkaði stjórnandinn honum fyrir að fara óbeðinn í matsalinn og 
vera alltaf til í að gera allt. „...þetta kom mér rosalega á óvart, hún er nú 
ekki alltaf svona...,“ sagði hann. Skólaliðarnir tala allir um að þegar þeim 
hafi verið hrósað þá líði þeim vel í vinnunni og finnst að hrós hafi áhrif á 
góðan starfsanda meðal starfsfólksins.  
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Sandra segist vera ánægð með það hve stjórnendur í skólanum hennar 
séu ósparir á hrósið og segir að henni líði vel þegar hún fær hrós. Sandra 
velti vöngum í dálitla stund yfir þessari umræðu og sagði síðan: „Ég er 
líklega í draumastarfi eftir allt“ og brosti kímin á svip. Allir virtust 
skólaliðarnir hafa fengið heilmikið af hrósi og töluðu hver í kapp við 
annan um hrós sem þeir höfðu fengið við hinar og þessar aðstæður.  

Emil segir að stjórnendur í hans skóla hrósi þeim fyrir eitthvað 
ákveðið sem þau hafi gert vel og hrósið skipti þau miklu máli. Nýr 
stjórnandi er kominn til starfa í skólanum þar sem Magnea vinnur og 
hann er duglegur að hrósa: „Ég held ég hafi aldrei fengið svona mikið 
hrós,“ segir hún glaðlega. Guðrún segir um hrós yfirmanna í hennar 
skóla: „… það er góður mórall og það er alltaf þakkað fyrir allt það sem 
maður gerir maður finnur það að sko maður er einhvers virði í 
skólanum.“  

4.2 Virðing 

Skólaliðunum virðist mikils virði að borin sé virðing fyrir þeim í starfi. Ásta 
segir frá atviki þar sem láðst hafði að segja henni að nokkrir nemendur hefðu 
fengið leyfi til að leika sér á ganginum. Hún vissi ekki af þessu og ætlaði að 
reka nemendurna út eins og vani var en þeir kölluðu á stjórnandann sem 
veitti leyfið. Hann sagði þá fyrir framan nemendur, að Ásta réði engu hér og 
leyfði þeim að leika sér áfram. Ásta segir að hana svíði enn þessi orð sem 
stjórnandinn sagði og hún segir að henni hafi fundist hún niðurlægð fyrir 
framan nemendur. Hún segist nokkrum sinnum hafa lent í svipuðum atvikum 
þar sem stjórnandi hafi sett ofan í við hana fyrir framan nemendur.  

Fleiri sögðust hafa svipaða reynslu af því að hafa verið skammaðir 
fyrir framan nemendur og virtist það mest vera sami aðili sem hafði 
þennan háttinn á. Bjarki sagði að þegar hann væri skammaður svona þá 
liði honum: „…bara eins og maður sé krakki sjálfur“. „Þetta má ekki gera 
svona... maður er alveg í kerfi ef einhver hlustar...,“ sagði Ásta. 
Skólaliðarnir vildu leggja áherslu á mikilvægi þess að ræða saman þegar 
eitthvað væri að og gera það alls ekki í áheyrn nemenda eða annarra 
starfsmanna sem ekki komi að málinu. Ásta sagði: „Við erum öll 
fullorðin og verðskuldum virðingu sem slík og ber að hafa það í huga.“  

Áfram er rætt um virðingu og mikilvægi þess að nemendur beri virðingu 
fyrir starfsfólki skólanna. Ásta og Bjarki höfðu bæði gefið nemendum 
hegðunarmiða vegna slæmrar hegðunar. Nemendurnir kvörtuðu undan því 
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við stjórnanda. Í báðum tilvikum endaði það með því að stjórnandinn reif 
miðana fyrir framan nemendurna án þess að ræða við skólaliðana um þeirra 
hlið á málinu. Ásta sagði: „…síðan komu krakkarnir bara út í næstu 
frímínútum og hlógu bara, vitið þið hvað hún gerði? Hún reif miðana fyrir 
framan okkur.“ Bjarki sagði að honum fyndist að vegið hefði verið að 
virðingu hans og sagðist telja greinilegt að stjórnendur vantreystu dómgreind 
hans. Þegar hann ræddi þetta við stjórnandann gaf hann þá skýringu að það 
væri svo mikil vinna fyrir hann að skrá miðana inn í tölvuna. Bjarki og Ásta 
segjast bæði hugsa sig vel um áður en þau gefa nemendum hegðunarmiða 
eftir þessa reynslu. Þeim finnst börnin oft ekki sýna þeim næga virðingu og 
það sama gildi um stjórnendur.  

Það erfiðasta við starfið er „þegar börnin eru ofsalega dónaleg við 
mann og segja bara allt við mann þá er maður alveg bara 
„PÚFFF“(stynur)…“ segir Magnea. „En þá er mikilvægt að gera sér grein 
fyrir að barnið getur verið svo reitt eða æst að það gerir sér ekki grein 
fyrir hvað það er að segja,“ bætir Guðrún við. „Já, þess vegna er 
nauðsynlegt að vita hvað er að sko,“ bætir Ólöf við og fleiri taka undir 
það. Þær segja að oft viti þær þegar börnunum líði illa, því vanalega tali 
þau ekki svona. „En það hefur dálítið vantað upp á að þau komi eða séu 
látin koma og biðjast afsökunar eins og var alltaf hér áður fyrr,“ segir 
Guðrún en bætir svo við að það hafi samt aukist og „þá líður okkur líka 
betur þegar við erum búnar að fá einhvern lítinn sem getur beðist fyrir-
gefningar,“ segir hún. Ólöf bætir við: „Þetta svona særir mann svolítið og 
manni finnst maður vera svona soldið settur niður fyrir framan 
nemandann“ að vera ekki beðinn afsökunar og nemandinn kemst upp 
með að gera eitthvað af sér. Guðrún ítrekar: „…það er bara nauðsynlegt 
bara lífsins nauðsynlegt að börnin biðjist afsökunar og fyrirgefningar á 
því ef þau brjóta eitthvað af sér. …og þetta er nákvæmlega sama með 
okkur ef við gerum eitthvað gagnvart börnunum þá er það voðalega gott 
að geta beðið þau afsökunar líka.“ Þetta snýst um virðingu á báða bóga 
segir hún og að „sjálfsögðu eigum við að sýna þeim virðingu eins og við 
ætlumst til af þeim“.  

4.3 Álag  

Álag í starfi er oft mikið og tengist mest hegðun og framkomu barnanna. 
Nokkrir skólaliðanna tala um erfiðleika í samskiptum við erfið og ókurteis 
börn. Virðingarleysi gagnvart umhverfinu, fólki og dauðum hlutum ásamt 
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hávaða eykur enn á álagið í starfi. Ofan á bætist að þeir eru oft óöruggir um 
leiðir til að leysa úr vanda nemenda, þá skorti upplýsingar og stuðning frá 
kennurum og stjórnendum í agamálum.  

Bjarki hefur lent í vandræðum í samskiptum við börnin og segist lenda 
stundum í því að þau rífi kjaft og hlusti ekki á hann og Camilla hefur oft 
lent í því sama. „Það er hópur sem virðist alveg ráða hvernig hann hagar 
sér í mínum skóla,“ segir hún. Skólaliðarnir eru flestir sammála um að 
það erfiðasta við starfið sé virðingar- og agaleysið hjá sumum börnum.  

Álag í starfi skólaliðanna er oft og tíðum mikið og er matsalurinn 
greinilega sá staður sem hávaði og álag er einna mest. Ólöf vinnur alla 
daga í matsal, hún segist vera þreytt á að vera alltaf í erlinum í 
matsalnum. „Allir vita að hávaði hefur mælst ógnvænlegur í borðsölum í 
skólum og það gengur á ýmsu þar sem er mjög erfitt og slítandi,“ segir 
hún með þungri áherslu. Ólöf væri til í að prófa eitthvað annað og myndi 
vilja að skólaliðar færðust reglulega á milli starfa innan skólans. Það 
myndi jafna álagi á starfsmenn þar sem sum störfin eru meira krefjandi en 
önnur og væri skemmtilegra og fjölbreyttara. Stjórnendur hafa hins vegar 
ekki tekið undir þessa hugmynd.  

Einn þáttur í starfinu sem eykur enn á álag er þegar veikindi eða 
forföll starfsmanna eru mikil. Ásta segir að þegar fólk vanti í vinnuna þá 
komi sjaldnast einhver og leysi af heldur er ætlast til að aðrir bæti á sig 
störfum til að dagskipulagið gangi upp. Hún bendir á að starfið sé þess 
eðlis að flest verkefnin geti ekki beðið til morguns. Þegar skólaliðarnir 
eru færðir í önnur störf þá endar oft með því að starfsmann vantar á 
ganga- eða útivörslu. Stundum verða foreldrar varir við að of fáir 
starfsmenn eru á gæslu og kvarta til stjórnenda. Bjarki segir að 
stjórnendur spyrji þá skólaliðana út í þetta. Þetta finnst skólaliðunum 
óþægilegt og ósanngjarnt og tala um að stjórnendur gleymi stundum 
hversu mikið álag geti skapast þegar fólk er að hlaupa í störf annarra. 
Skólaliðarnir eru flestir á því að stjórnendur taki stundum of mikið tillit 
til foreldra og skoðana þeirra til að halda góðum samskiptum þeirra á 
milli og það bitni á starfsmönnum.  

4.4  Hlutdeild skólaliða í starfsumhverfinu 

Rætt var um starfsmannahóp grunnskóla og hlutdeild skólaliða innan hans þá 
segir Emil: „… það er að breytast það var sko kennarar og annað starfsfólk, 
það er nú eiginlega sko, búið að þurrka það út, núna er talað um starfsfólk 
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skólans.“ Guðrún segir um hennar skóla: „...já og svo finnst mér í skólanum 
sko við erum alveg tekin með kennurunum alveg eins og við erum ekkert 
eins og einhverjir skólaliðar úti í horni sko.“ Ekki verður hægt að segja að 
allir skólaliðarnir séu á sama máli. Sandra segir að viðhorf til þess að allir 
starfsmenn skólans séu einn hópur í skólanum hennar hafi aðeins breyst til 
batnaðar „en við höfum samt í gegnum árin alltaf litið á okkur sem ANNAÐ 
starfsfólk,“ segir hún með áherslu. Emil og fleiri taka undir það og Magnea 
segir: „… það stendur enn í tölvunni og annað starfsfólk.“ Sandra bætir við: 
„…og annars flokks…verður það ekki alltaf?“ Hún telur að erfitt verði að 
breyta þessu og segir að þróun í þá átt að litið verði á alla starfsmenn sem 
einn hóp, muni taka tíma.  

Rætt var um það hvort tilfinning þeirra væri sú að allir starfsmenn 
væru jafnir innan starfsmannahópsins. Ólöf sagði að hún fyndi ekki fyrir 
neinum mun og að henni liði bara ágætlega innan starfsmannahópsins. 
Emil segir að þetta hafi breyst frá því hann byrjaði að vinna þarna, þá 
voru kennararnir svolítið sér. Ólöf tekur aftur til máls og segir reyndar að 
henni finnist enn aðeins munur ef hún hugsar málið betur. Magnea er 
sammála og segist finna það á kaffistofunni þegar allir eru saman þar. Þá 
sitji kennarar við eitt borð og skólaliðarnir við annað borð og spjalli 
saman. Fleiri sögðust hafa sömu reynslu af kaffistofusamskiptunum. 
Reyndar má geta þess að yfirleitt er ekki sami kaffitími hjá skólaliðum og 
kennurum þar sem skólaliðarnir eru með börnin í frímínútum þegar 
kennararnir eru í kaffitíma.  

Sandra segir að skólaliðar í hennar skóla hafi ekki aðgang að 
upplýsingum og gögnum sem kennarar og aðrir hafi aðgang að á 
sameiginlegu svæði í tölvunni. Þar eru til dæmis myndir úr skólastarfinu, 
ferðum og félagslífi starfsfólks sem skólaliðar myndu vilja hafa aðgang 
að. Skólaliðar komast einungis inn á sama svæði og nemendur á 
heimasíðu skólans. Emil talar um að þetta séu ef til vill mistök en þetta 
hafi oft verið rætt við stjórnendur en ekkert breytist.  

Ólöf og Guðrún benda á að aðgangur starfsmanna að tölvu þurfi að 
vera góður ef nota á póst sem upplýsingaleið, tölvan sem þeir eigi að nota 
sé biluð og hafi verið það í að minnsta kosti tvo mánuði. „Þetta er 
nefnilega það sem að má passa sko, að við fólkið sem erum í þessu, 
kennararnir ganga svolítið fyrir sem er náttúrlega alveg eðlilegt en bara 
því miður þá gleymumst við bara mjög oft, það er eins og við séum ekki 
alveg inni í hópnum …“ segir hún og fleiri kinka kolli.  
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Þegar umræðan berst að félagslífinu hjá starfsfólki, kemur fram að 
allir starfsmenn skemmta sér saman og þar segjast skólaliðarnir finna 
lítinn sem engan mun á starfsfólki skólanna. Allir vinna saman að 
undirbúningi skemmtana sama hvaða starfi þeir gegna. Guðrún segir með 
áherslu: „Það eru allir Jónar jafnir….“ Ekki höfðu allir alveg sömu 
reynslu, Bjarki sagði að eitt sinn hefði komið fyrir við skipulagningu á 
skemmtiferð að gleymst hefði að gera ráð fyrir að nokkrir skólaliðar væru 
enn að vinna. Það uppgötvaðist ekki fyrr en allir voru komnir í rútuna að 
leggja af stað í ferðina. Hann segir samt að skipuleggjendur hefðu 
brugðist strax við. Hann segir að félagslífið í hans skóla sé mjög gott en 
hins vegar hafi hann áhyggjur af því að það vanti aðeins upp á að hugsað 
sé út í ýmsa þætti sem tengjast sjálfu starfi skólaliðanna. Við látum þetta 
verða síðustu röddina að sinni. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að það helsta sem gleður 
skólaliða í starfi eru samskiptin við börnin og samstarfsfólkið. Skólaliðar 
telja sig fá heilmikið hrós í starfi en þeir mættu njóta meiri virðingar 
innan skólaumhverfisins. Upplýsingaflæði innan skólanna er ekki 
nægilega gott og vildu skólaliðarnir fá meiri upplýsingar varðandi 
nemendur og þeirra hagi. Skólaliðum finnst stjórnendur ekki taka nægt 
tillit til hugmynda þeirra um bætt starfsskilyrði og telja að þeirra málefni 
séu ekki í forgangi hjá stjórnendum. Álag í starfi skólaliðanna er mikið og 
ber þar hæst hegðun nemenda, hávaði í mötuneyti ásamt álagi sem 
skapast við forföll starfsmanna. Flestir skólaliðanna upplifa sig sem 
annars flokks starfmenn og að þeir eigi ekki fulla hlutdeild í starfs-
umhverfinu innan skólanna.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og 
skoðaðar í ljósi fræðilegra skrifa og rannsókna. Kaflanum er skipt í sex 
undirkafla, sem eru samskipti innan starfsumhverfis grunnskóla, 
stjórnunarhættir innan skólanna, hlutdeild skólaliða í starfsumhverfi 
skólanna, valdefling, takmarkanir og gildi rannsóknarinnar og í stuttu máli er 
lokakaflinn og þar er að finna samantekt kaflans.  

5.1 Samskipti innan starfsumhverfis grunnskóla  

Í viðtölunum ræddu skólaliðarnir mikið um samskipti og samstarf við ólíka 
aðila innan starfsumhverfis grunnskólans enda eru samskipti og samstarf stór 
þáttur í starfi skólaliða.  

5.1.1 Samskipti milli skólaliða  

Velta má fyrir sér hvaða fólk er í raun í skólaliðastörfum og hvaðan það 
kemur? Viðmælendur mínir eru í meirihluta konur á miðjum aldri sem eru 
með ung eða uppkomin börn. Þessar konur eru komnar aftur út á 
vinnumarkaðinn eftir nokkurt hlé frá starfsframa eða launaði vinnu. Sama má 
segja að hafi komið fram í rannsókn Mortimore, o.fl. (1994) og um þá sem 
tóku þátt í greiningu á skólaliðastarfinu árin 1998 og 2008. Í 
skólaliðastörfunum virðast einnig vera nokkrir karlmenn og ungt fólk sem 
hefur ýmist hætt eða lokið námi og er í einhvers konar millibilsástandi.  

Flestir viðmælendur mínir töluðu um að þeir hlakki til að hitta 
vinnufélagana og að starfsandinn sé góður í skólunum. Gott samstarf 
virðist vera á milli skólaliðanna og hjálpast þeir að ef álag er á 
einhverjum. Eitt af því sem skapar álag í starfi er einmitt að hlaupa í 
annarra störf og bæta þeim á sig sem gerist ef starfsmaður er veikur eða 
frá vinnu. Skólaliðarnir eru meðvitaðir um að störf þeirra geta ekki beðið 
til næsta dags. Í niðurstöðum úr greiningu á skólaliðastarfi (2008) kom 
einnig fram að samvinna og samskipti eru taldir mikilvægir þættir í 
starfinu og að skólaliðar séu meðvitaðir um mikilvægi starfsins. Ábyrgð 
þeirra á börnunum og starfinu, leiðir til þess að þeir reyna að bjarga 
málum með því að bæta á sig störfum annarra. Undirmönnun og 
samskipti skapa álag í starfi (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. 
Svavarsdóttir, 2008).  
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Skólaliðarnir standa gjarnan saman þegar erfiðleikar eru í starfinu eins 
og kom fram varðandi Camillu sem átti erfitt í byrjun starfsferils því 
börnin voru mjög ókurteis við hana. Þau leituðu ítrekað til annars 
skólaliða í stað hennar því þau nenntu ekki að reyna að skilja bjöguðu 
íslenskuna hennar. Vinnufélagi áttaði sig á aðstæðum og vísaði börnunum 
til hennar aftur. Samskiptin við börnin löguðust með tímanum þegar 
henni fór fram í málinu. Camilla lagði áherslu á mikilvægi þess að fræða 
nemendur um virðingu og umburðarlyndi fyrir fjölbreytileika mannkyns. 
Í fræðilegum skrifum Rúnars Sigþórssonar o.fl. (2005) segir að farsælt 
samstarf geti aukið árangur skóla ef það er byggt á hreinskilni og 
gagnkvæmri virðingu. Samstilling krafta starfsmanna og aukin þekking 
leiðir til þess að þeim líður betur og félagsleg staða allra aðila styrkist 
eins og gerðist í þessu tilviki. Hins vegar kom fram í rannsókn Sigríðar 
M. Sigurðardóttur, (2009) að oft verða einnig árekstrar á milli 
skólaliðanna sjálfra sem erfitt var að leysa og hefur jafnvel 
utanaðkomandi aðstoð verið fengin til að bæta samskiptin þeirra á milli. 
Hér hefur lítið verið farið í þá þætti en lítið kom fram um ósætti á milli 
starfsfólks í viðtölunum.  

5.1.2 Samskipti við nemendur  

Allir viðmælendur mínir töluðu um að það sem veitti þeim gleði í starfi væru 
samskiptin við börnin sem væru yfirleitt mjög góð. Þeir töluðu sérstaklega 
um að yngri börnin bæru virðingu fyrir þeim og þeir gættu þess sjálfir að 
sýna þeim líka virðingu. Sama kom fram í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur, 
(1999) og Mortimore o.fl. (1994) en þar sögðust starfsmenn finna fyrir gleði í 
samskiptum við börnin í skólanum og þykir ánægjulegt að sjá börnin 
þroskast og verða sjálfstæðari. Kennarar upplifa einnig samskonar 
starfánægju í tengslum við börnin (Cockburn, 2000). 

Greinilega kom fram að skólaliðarnir sem rætt var við, hafa skilning á 
því að börnin þurfi að tjá sig og leggja þeir sig fram um að hlusta og 
reyna að skilja þau og gleðjast með þeim þegar vel gengur. Skólaliðunum 
er annt um börnin og skynja að þau þurfi að fá að ærslast dálítið en leggja 
áherslu á að þau séu kurteis og fari að reglum skólans. Þegar eitthvað 
hefur komið fyrir finnst skólaliðunum mjög mikilvægt að börnin biðjist 
afsökunar og segjast sjálfir gera það sama gagnvart þeim. Í fræðilegum 
skrifum Sigrúnar Aðalbjarnardóttur, (2007) má lesa að virðing er 
forsenda góðra samskipta og endurspeglast í því hvernig maður nálgast 
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aðra manneskju, getur sett sig í spor hennar og tekið tillit til sjónarmiða 
hennar þó þau séu ólík. Greinilegt er að skólaliðarnir sýna börnunum 
virðingu í samskiptum.  

Góðu samskiptin við börnin veita mesta gleði í starfi en eru jafnframt sá 
þáttur sem skapar mest álag í starfi þegar þau eru erfið. Skólaliðunum finnst 
stjórnendur þurfa að vera aðgengilegri og geta gripið inn í þegar nemendur 
eru erfiðir. Þegar árekstar eða erfið mál koma upp er mikilvægt að 
starfsmaður sem tengist málinu fái að vita hvað var gert í málum barnanna 
svo þeir geti unnið með í ferlinu en þar skortir oft upplýsingar. Skólaliðar 
vilja meira samstarf í tengslum við nemendur en það er eins og kennarar leiti 
síður í samstarf við þá varðandi nemendamál. Þetta tengist því sem Whitty 
(2008) segir, að leggja ætti meiri áherslu á að auðvelda faglegt samstarf á 
milli mismunandi hópa innan skólakerfins en kennarar virðast tregir til 
samstarfsins og þyrfti að vinna með þetta hamlandi viðhorf kennara.  

Upplýsingum um nemendur sem eru með hegðunarfrávik eða önnur frávik 
virðist sjaldan miðlað til skólaliða. Skólaliðunum finnst þeir þurfa að vita ef 
nemandi á erfitt á einhvern hátt og vilja gjarnan að kennarar eða aðrir miðluðu 
oftar góðum ráðum í sambandi við þessa nemendur. Skólaliðarnir eiga 
heilmikil samskipti við börnin í frímínútum og hléum og þar reynir oft meira á 
börnin í samskipum sín á milli en inni í kennslustofu. Því þarf að leggja áherslu 
á og nýta þann möguleika að fleiri starfsmenn en kennarar geti varpað ljósi á 
framkomu barnanna eins og kom fram í greiningu á störfum stuðningsfulltrúa 
(Sigurbjörg J. Helgadóttir og Hildur Björk Svavarsdóttir, 2006).  

Skólaliðar hafa stundum mikilvægar upplýsingar til að vinna með í 
málum nemenda og þeir vilja gjarnan taka þátt í samstarfi um málefni þeirra. 
Það virðist hins vegar vera afar fátítt og bendir til að hlutverk skólaliða sé 
vanmetið í þessu tilliti (Björk Einisdóttir, 2007; Mortimore o.fl., 1994). Í 
greiningu á starfi skólaliða kom þó fram að skólaliðar eru farnir að sitja fundi 
með sálfræðingi, kennara, stjórnanda og fleiri um málefni nemenda þó það sé 
sjaldan (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008). Hins vegar 
kom fram í rannsókn á forystu og forystuhæfni að stjórnandi taldi að 
skólaliðar ættu ekki erindi á kennarafundi þar sem rætt væri um málefni 
nemenda vegna þess að það væru trúnaðarmál (Sigríður M. Sigurðardóttir, 
2009). Mætti telja að fleiri stjórnendur væru þessarar skoðunar og þess vegna 
væru skólaliðar ekki oftar á fundum varðandi nemendur en raun ber vitni.  
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5.1.3 Samskipti við kennara  

Skólaliðarnir sögðust yfirleitt eiga góð samskipti við kennarana. Þeir segja 
kennarana gera eins vel og þeir geti, oft við erfiðar aðstæður í tengslum við 
hegðun nemenda. Skólaliðarnir hafa stundum fengið ráð frá kennurum 
varðandi nemendur og hafa slík ráð oftast gefist mjög vel og vilja 
skólaliðarnir gjarnan meira slíkt samstarf. Í rannsóknum hefur einmitt komið 
fram að kraftar annars starfsfólks séu vannýttir meðal annars vegna skorts á 
samstarfi við kennara sem gefa sér ekki tíma til að leiðbeina þeim. Einnig 
kemur fram að stjórnendur þurfa að virða mikilvægt hlutverk annars 
starfsfólks innan skólans og leita í þær upplýsingar sem það kann að hafa 
(Björk Einisdóttir, 2007; Kerry, 2001; Mortimore o.fl.; 1994; Swap,1993). 
Whitty (2008) tekur í sama streng þar sem hann leggur áherslu á lýðræðislegt 
samstarf á milli kennara og ýmissa fagaðila, starfsfólks skólanna og fólks í 
nærsamfélaginu. Í Sergiovanni (2006) kemur fram að í rannsókn MacBeath 
(1995) hafi kennarar meðal annars sagt að það sem einkenndi góða skóla 
væri góð samskipti milli starfsfólks, starfsþróun og gott vinnuumhverfi.  

Skólaliðarnir töluðu um að yfirleitt sætu kennarar og skólaliðar ekki 
saman á kaffistofunni og blönduðust hóparnir yfirleitt ekki. Eins virðast 
skólaliðar sækja meira í samstarf við kennara en kennarar til þeirra. Telja 
mætti að kennarar litu svo á að skólaliðar tilheyrðu öðrum hópi fólks. Í 
rannsókn Simons og Pelleds (1995) kom fram að fólk leiti frekar í að 
starfa með þeim sem líkjast þeim sjálfum, með sömu menntun og 
bakgrunn og kann það að vera skýring á tregðu kennara til samstarfs. 
Milliken og Martins (1996) segja að fólk sem er með ólíka menntun og 
annan bakgrunn væri nóg til að teljast öðruvísi. Þetta gæti einnig verið 
ástæðan fyrir því að skólaliðar upplifa sig sem annars flokks þar sem 
kennarar hafa sterkari stöðu innan skólasamfélagsins og hafa fagmenntun 
til starfsins. Þeir eru viðurkenndir innan skólanna fyrir mikilvægi starfs 
þeirra sem skólaliðar virðast ekki upplifa eins sterkt um eigið starf.  

Að mati skólaliðanna ber helst skugga á samskiptin við kennarana 
vegna þess hve snemma sumir þeirra hleypa nemendum sínum út úr 
kennslustundum eða eru seinir að sækja þá eftir hlé. Vangaveltur voru um 
hvort kennarar hugsuðu út í það álag sem færist á skólaliða við þessar 
aðstæður. Sögðust skólaliðarnir oft hafa kvartað yfir þessu en lítið 
breyttist og virðist sem stjórnendur fylgi þessu ekki nægilega eftir eða 
hlusti takmarkað á umkvartanir og ábendingar skólaliðanna. Sama kemur 
fram í rannsóknum að ófaglært starfsfólk upplifi að minna mark sé tekið á 
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orðum þeirra en annarra innan skólanna (Mortimore o.fl., 1994; Sigríður 
M. Sigurðardóttir, 2009; Vilhjálmur K. Haraldsson, 2007).  

Nokkrir viðmælendur mínir sögðust hafa aðstoðað inni í bekk og þeim 
fyndist það gaman því þannig kynntust þeir börnunum betur. Þetta hefur ekki 
verið eitt af hefðbundnum verkefnum skólaliða en þó sinna nokkrir 
viðmælendanna þessum verkefnum. Dálítið virðist vera um að skólaliðar 
starfi undir stjórn eða í samstarfi við kennara eins og skólaliðar í 
Sjálandsskóla sem starfa undir handleiðslu kennara við að leiðbeina 
nemendum á heimasvæðum í umgengni, námi og starfi (Starfsmannastefna 
Sjálandsskóla, 2009). Ófaglærðir starfsmenn bera virðingu fyrir kennurum 
og meta það mikils þegar þeir fá hrós frá þeim (Mortimore o.fl., 1994). Þó að 
verkefnum fjölgi virðast skólaliðar ekki upplifa það sem neikvæða þróun 
heldur eru þeir ánægðir með þá fjölbreytni sem starfið býður upp á (Ásgeir 
Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008). 

Viðmælendum mínum fannst gott að tengjast ákveðnum árgöngum og 
vinna með sömu nemendum og kennurum þannig að þeir tengjast þeim 
meira og starfsháttum þar. Í rannsóknum kemur fram að kennarar telja sig 
hins vegar þurfa þjálfun í að stjórna fullorðnum einstaklingum og finnst 
jafnvel óþægilegt að hafa aðstoðarmann og telja að hann gæti komið upp 
á milli þeirra og nemendanna þannig að þeir nái ekki heildaryfirsýn 
(Mortimore o.fl., 1994; Whitty, 2008). Þetta gæti einnig tengst því að 
þegar ólíkir aðilar koma saman, reynir hver og einn að viðhalda eða 
vernda stöðu sína jafnvel innan skólastofunnar og annar aðili þar gæti 
virkað ógnandi við stöðu þeirra gagnvart nemendum (Lumby, 2007).  

5.1.4 Samskipti við foreldra  

Foreldrar hafa vaxandi áhrif innan skólanna að mati viðmælenda minna og 
taka stjórnendur mikið tillit til þeirra og taka jafnvel hagsmuni þeirra l fram 
yfir hagsmuni starfsfólks. Sumir skólaliðanna telja sig finna mun á 
framkomu foreldra gagnvart kennurum og stjórnendum eða starfsfólki sem 
ekki er sýnd sama virðing. Einn skólaliðinn sagðist jafnvel finna að 
stjórnendur sýndu skólaliðum ekki sömu virðingu og öðrum. Sprague og 
Hayes (2000) segja að félagsstaða fólks hafi áhrif á hvernig aðrir koma fram 
við það og hvaða rými því er ætlað í samfélaginu.  

Skólaliðarnir hafa upplifað að stjórnendur standa ekki alltaf með þeim 
í nemendamálum og eins þegar foreldrar koma og kvarta yfir að barnið 
þeirra hafi verið beitt órétti. Hlutverk stjórnenda er flókið en þeir þjóna 
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ólíkum hagsmunaaðilum og geta lent í því að hagsmunir þeirra fari ekki 
saman. Þeir þurfa því að miðla málum en þess ber þó ávallt að gæta að 
ekki sé á neinn hallað að ósekju. Mikilvægt er að stjórnendur sem vilja ná 
góðum árangri með starfsmönnum styðji við bakið á þeim og sýni að þeir 
hafi trú á þeim (Yukl, 2002). Hins vegar er einnig mikilvægt að hlusta á 
alla hópa í skólasamfélaginu einnig raddir foreldra sem eiga rétt á því að 
heyrast (Whitty, 2008).  

Skólaliðarnir gera sér grein fyrir að samstarf við foreldra er mikilvægt 
sérstaklega ef þarf að vinna í hegðun eða framkomu nemenda. 
Niðurstöður greiningar á starfi skólaliða sýna það sama, að skólaliðum 
virðist vel ljóst að samstarf við foreldra er mikilvægt til að vinna í málum 
nemenda. Það skapar hins vegar óöryggi í starfi og veldur álagi ef 
starfsmaður er ekki öruggur með að yfirmaður standi með honum í 
nemendamálum (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008). 

5.1.5 Samskipti við stjórnendur 

Stjórnendur vilja að starfsmenn sýni frumkvæði í starfi og komi til þeirra 
með hugmyndir varðandi störfin. Þetta segjast viðmælendur mínir oft hafa 
reynt en finnst heldur lítið farið eftir því sem þeir hafa lagt til. Sumir töluðu 
um að það væri í raun ekki hlustað á skoðanir þeirra fyrst ekkert gerðist. 
Niðurstöður á greiningu á starfi skólaliða styður við þessa tilfinningu en 
helmingur þeirra sem hafði komið með hugmyndir sagði að þær hefðu 
stundum komist í framkvæmd, átta sögðu oft og einn aldrei. Engu að síður 
töldu stjórnendur frumkvæði og skipulagshæfni mjög mikilvæga eiginleika í 
starfi skólaliða (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008).  

Ekki má gleyma að samskipti við stjórnendur eru lang oftast góð og 
kemur það fram í viðhorfi skólaliðanna til þeirra og þeir vita að 
stjórnendur fylgjast býsna vel með störfum þeirra þar sem þeir virðast 
hrósa þeim heilmikið og markvisst út frá ákveðnum þáttum eða 
verkefnum sem þeir hafa unnið vel. Slíkt hrós hefur gildi fyrir 
viðmælendur mína og kunna þeir vel að meta það og skynja að 
stjórnendur eru einnig með hugann við þeirra störf. Í Sergiovanni (2006) 
kom fram að í rannsókn MacBeath o.fl. (1995) væru einkenni gróða skóla 
að mati aðstoðarfólks að það fengi hrós og þakkir þegar tilefni þætti til. Í 
skólanum væri vinalegt og umvefjandi umhverfi og starfsþróun í boði 
fyrir alla starfsmenn. 
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Skólaliðarnir töluðu um að stjórnendur þyrftu að taka meira þátt í að 
sinna agamálum og mættu hlusta betur á hlið starfsmanna áður en þeir 
ræddu við nemendur. Eins vildu þeir að kæmi fram nauðsyn þess að allir 
fari eftir reglum skólans. Starfsmönnum finnst erfitt að taka á málum ef 
þeir séu ekki öruggir um stuðning stjórnenda. Þegar slíkt gerist oft þá 
segjast þeir draga þeir sig í hlé og horfa framhjá því sem miður fer til að 
forðast að lenda sjálfir í vanda. Nokkrir skólaliðanna hafa lent í því að 
stjórnandi setti ofan í við þá fyrir framan nemendur við svona aðstæður 
og fannst þeim það niðurlægjandi. Þeir segjast hafa fundið að þeir töpuðu 
virðingu nemenda sem voru mun erfiðari á eftir. Í rannsókn kom fram að 
árangursríkir leiðtogar veittu starfsmönnum stuðning og aðstoð sem kom 
fram í því að þeir höfðu trú á starfsmönnum og sýndu þeim traust. Þeir 
reyndu einnig að skilja vanda þeirra og sáu til þess að starfsmenn hafi þær 
upplýsingar og fræðslu sem þarf til að geta leyst þau verkefni sem berast 
(Yukl, 2002). Óhjákvæmilegt er að eitthvað komi upp á í samskiptum 
fólks á vinnustað en sé unnið úr því af hreinskilni og heiðarleika getur 
það orðið til bóta fyrir samskiptin (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). 

Komi til þess að ágreiningur verði á milli starfsmanna og stjórnenda er 
mikilvægt að slík samskipti eigi sér stað þar sem enginn heyrir nema sá 
sem málið varðar. 

5.2 Stjórnunarhættir  

Viðmælendum mínum finnst áhersla stjórnenda beinast mest að starfi 
kennara en störf annarra starfsmanna fái minni athygli. Þetta finnst 
skólaliðunum að vissu leyti skiljanlegt þar sem kennarar sinni kjarnastarfi 
skólans, kennslu nemenda. Aftur á móti tala þeir um að þeirra málefni sitji 
gjarnan á hakanum. Greinilegt er að mati skólaliðanna, að öllum er ekki gert 
jafn hátt undir höfði í sambandi við stjórnun starfsmanna. Sama kom fram 
hjá viðmælendum Bjarkar Einisdóttur, (2007) og í rannsókn Vilhjálms K. 
Haraldssonar (2007).  

Starf skólaliða er sniðið að skólastarfinu og skipulag því oft þétt og 
mikilvægt að tímasetningar séu réttar. Dagskipulag hjá nokkrum 
skólaliðum hafði breyst en stundatöflurnar þeirra höfðu ekki verið 
endurskoðaðar í marga mánuði. Þetta gerði þeim mjög erfitt fyrir í starfi 
því sumum verkefnum sem þarf að sinna á ákveðnum tímum. Enn kemur 
það sama upp eins og hér að ofan að ekki er nógu vel hugað að málefnum 
skólaliða og virkar það hamlandi í starfi. Enda tala skólastjórnendur um 
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álag og að þá skorti kunnáttu í starfsmannastjórnun sama kemur fram í 
fleiri rannsóknum (Björk Einisdóttir, 2007; Gallup, 2007). 

Í einum skólanum var starfandi yfirskólaliði og vísir að slíku starfi í 
öðrum. Skólaliðarnir voru mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag og 
starfsmanninn sem nýtur trausts þeirra. Hlutverk hans er að styðja við 
skólaliða, taka á móti nýjum starfsmönnum, miðla upplýsingum og sinna 
almennt málefnum skólaliða. Stjórnanda hefur þarna tekist að velja 
starfsmann með hæfileika sem falla að starfinu og frumkvæði þannig að 
hann styrkist í starfi (Gallup, 2007; Mortimore o.fl., 1994). Mikilvægt er 
að gefa öllum tækifæri til að takast á við ný og krefjandi verkefni sem 
reyna á og krefjast frumkvæðis og ábyrgðar segir Lumby (2007). Þannig 
eflist starfsmaðurinn og sjálfstraust og virðing eykst. Yfirskólaliðinn í 
einum skólanum virðist vera gott dæmi um slíkt.  

Rætt var um heildrænt hegðunarmótandi kerfi sem er í sumum 
skólunum, og fannst flestum að slíkt kerfi styrkti starfsmannahópinn sem 
heild. Þeim fannst gott að allir notuðu sömu aðferðir í samskiptum við 
nemendur og fengju sömu fræðslu á  starfsmannafundum. Mikilvægt er 
að samræma reglur og ferla í heildrænum kerfum þannig að allir fari eftir 
sömu viðmiðum til að koma í veg fyrir árekstra. Þetta er í anda 
Sergiovanni (2006) sem talar um að mikilvægt sé að starfsmenn starfi 
allir saman eftir sömu leiðum að marki. Þó ber þess að gæta að allir 
starfsmenn séu raunverulega með í kerfinu og upplýstir um það. Á þessu 
virðist hafa orðið misbrestur, nýir starfsmenn hafa ekki fengið fræðslu og 
aðrir starfsmenn starfa ekki með því þeir hafa ekki trú á kerfinu. Hjá 
viðmælendum mínum kemur fram að gæta þurfi þess að allir starfsmenn 
fái viðeigandi fræðslu og sama kom fram í rannsókn McBeath (1995). 
Fullan (2007) segir um breytingastjórnun að það verði alltaf einhverjir 
sem séu óvirkir eða sporni gegn nýjungum, hann segir að stjórnendur eigi 
frekar að horfa til þeirra sem eru virkir en eyða orkunni í hina. Það að 
allur starfsmannahópurinn noti sömu aðferðir stuðlar að aukinni 
hópkennd og allir finna að þeir skipta máli.  

Viðmælendur mínir töluðu um að ekki væru haldnir reglulegir fundir 
með þeim um þeirra störf. Innan stofnunar er mikilvægt að gæta þess að 
huga að því að allir hagsmunaaðilar eigi ,rödd eins og til dæmis í 
skólaráði, starfsmannafélaginu, foreldrafélaginu og fleira. Þannig náist 
fram fleiri sjónarhorn á starfið sem endurspeglar ólíka upplifun starfs-
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manna, til dæmis er líklegt að upplifun kennara af nemendum í kennslu-
stund eða starfsmanns á frímínútnavörslu sé ólík.  

Litvin (1997) fjallaði um hópamyndun innan starfsmannahópa. Hann 
sagði að fólk skiptist í hópa eftir sameiginlegum einkennum eða þáttum 
og að eðli hópa sé að standa saman og bera sig saman við aðra hópa. 
Þannig verði gjarnan barátta á milli hópanna sem geti valdið mismunum 
eða sundurgreiningu innan starfsmannahópsins. Mikilvægt er að hans 
mati að brjóta upp hópa sem gætu ýtt undir stéttaskiptingu en styðja við 
hópa þar sem fólk úr ýmsum stigum þjóðfélagsins sameinast til dæmis 
um sömu hugðarefni eða áhugamál. Slíkir hópar myndu teljast jákvæðir 
þar sem þeir mynda oft þversnið af þjóðfélaginu. Ef til vill er jákvæð 
upplifun skólaliðanna af félagslífi innan skólanna þar sem þeir finna ekki 
mun á starfsmönnum, tengd því að þar eru ekki fastmótuð hlutverk eins 
og í starfinu dags daglega og allir virðast skemmta sér saman sem einn 
starfsmannahópur.  

5.2.1 Upplýsingaflæði 

Upplýsingar eru ein tegund valds, sá sem meira veit hefur betri skilning og 
vald á aðstæðum. Skólastjóri þarf að sjá til þess að upplýsingaflæði og 
samskipti aðila innan skólans séu góð (Sergiovanni, 2006).  

Viðmælendur mínir segjast ekki alltaf fá þær upplýsingar sem þeir þurfa 
til að sinna starfinu á sem bestan hátt og geta brugðist rétt við aðstæðum 
hverju sinni. Þetta fer saman með niðurstöðum í rannsókn Bjarkar 
Einisdóttur (2007) varðandi mikilvægi þess að allir starfsmenn skóla fái 
upplýsingar um nemendur en ekki einungis þeir sem eru með nemendum 
inni í kennslustofu. Skólaliðarnir hafa sömu skoðun og telja að þeim sé ekki 
treyst nægilega fyrir þessum upplýsingum þótt þeir séu bundnir þagnareiði 
eins og aðrir starfsmenn. Í niðurstöðum á rannsókn um leiðtoga sem ná 
árangri með hópa starfsmanna kom fram að þeir leggja áherslu á mikilvægi 
þess að starfsmenn hafi þær upplýsingar sem þeir þurfa til að leysa starf sitt 
vel af hendi og að þeim sé treyst til þess (Yukl, 2002). Í niðurstöðum 
rannsóknar Mortimore, o.fl. (1994) kom fram að þrátt fyrir skilvirk samskipti 
á milli yfirmanns og aðstoðarfólks í skóla þarf starfsfólk að fá upplýsingar 
um og að skilja hvað um er að vera í skólanum að öðru leyti en lýtur beint að 
þeirra starfi. Ryan segir að ein leið til meta hlutdeild einstaklinga í 
félagslegum aðstæðum er að skoða aðgengi þeirra að upplýsingum sem það 
þarf til að geta starfað á upplýstan og á faglegan hátt í félagskerfinu (Ryan, 
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2006). Það virðist því sem svo að skólaliðarnir hafi ekki fullt aðgengi að 
upplýsingum og því ekki fulla hlutdeild í starfsumhverfinu til að sinna starfi 
sínu á upplýstan og faglegan hátt.  

Þeir sem ekki hafa nægar upplýsingar um aðstæður og bakgrunn 
nemenda eiga erfiðar með að leysa úr málum þeirra af fagmennsku. 
Samkvæmt viðmælendum mínum fá kennarar og fagaðilar meiri 
upplýsingar innan skólanna en skólaliðar. Þetta ýtir undir þá skoðun að 
þeir sem eru með fagmenntun séu meira metnir í starfi. Samkvæmt 
viðmælendum má skilja að upplýsingamiðlun milli starfsmanna innan 
skólanna virðist ábótavant hjá öllum skólunum að einhverju leyti. Sama 
kom fram í rannsókn um starfsánægju og stjórnun í leikskólum og 
starfsmannastjórnun í grunnskólum í Garðabæ að upplýsingaflæði virðist 
vera sá þáttur í skólastarfinu sem starfsmenn eru sammála um að sé 
lélegur og brýnt sé að efla (Arna H. Jónsdóttir, 1999; Vilhjálmur K. 
Haraldsson, 2007). Ryan (2006) segir að þegar talað er um skóla fyrir alla 
er verið að tala um nemendur og allt starfsfólk skólanna og ber 
stjórnendum að hafa það í huga.  

Skólaliðarnir, viðmælendur mínir eru sáttir við að vera boðaðir á 
starfsmannafundi en þykir efni þeirra stundum lítið tengjast starfi þeirra. 
Að mati þeirra eru sameiginlegir fundir með öllu starfsfólki nauðsynlegir. 
Í einum skólanum eru fundir með kennurum og skólaliðum aðskildir og 
er þar vandi að skilaboð á milli fundanna skila sér ekki nægilega vel. 
Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005) benda á að miðlun upplýsinga sé mikilvæg 
til að stuðla að samhæfingu í skólastarfinu. Allir sem vinna að ákveðnum 
málum þurfa upplýsingar hratt og örugglega. Skilvirkt upplýsingaflæði er 
viðamikið verk sem þarf að takast vel svo aðgangur að upplýsingum verði 
góður fyrir alla.  

Viðmælendur mínir sögðu að þegar boðað væri á fundi væri alltaf 
hluti starfsmanna eins og þeir sem starfa við heilsdagskóla, sem ekki 
kæmust á fundina og fengju þeir gjarnan upplýsingar eftir á frá 
samstarfsfólki. Í rannsókn á aðstoðarfólki í skóla var bent á að oft sé erfitt 
að fá allt starfsfólk á fundi vegna ólíkra starfa þeirra en greinilega kom 
fram að það að vera ekki boðaður á fundi leiðir til þess að starfsmaður 
upplifir höfnun eða að hann sé utanveltu og undirstrikar það muninn á 
kennurum og öðru starfsfólki. Þar sem reynt er á öðrum sviðum skólans 
að þróa teymisnálgun, getur þessi höfnun haft neikvæð áhrif (Mortimore 
o.fl., 1994).  
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5.2.2 Álag 

Í skólastarfi er margt sem veldur álagi og finna skólaliðar vel fyrir því. Einna 
mestu álagi í starfi valda erfið samskipti. Einn viðmælandi tók svo djúpt í 
árinni að segja að hann sjái stundum ekkert ánægjulegt við starfið eftir 
erfiðan dag.  

Álag sem skapast þegar börn bíða í röðum getur verið erfitt. Í einum 
skólanum fara nemendur ekki í raðir á morgnana heldur fara beint inn í 
stofur. Skólaliðunum finnst nemendur vera mun rólegri og yfirvegaðri við 
þessar aðstæður og þeir sleppa frekar við pústra og núning á milli nemenda. 
Athygli vakti hve sammála starfsfólk skólanna í Reykjavík var um jákvæða 
reynslu af þessu fyrirkomulagi eins og kom fram í rannsókn Ingvars 
Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2007).  

Matsalur virðist vera álagspunktur þar sem hávaði er mikill og örtröð 
nemenda á stuttum tíma sem haga sér mis vel. Skólaliðarnir telja að það væri 
til bóta ef kennarar borðuðu með nemendum. Einn starfsmaður í matsal kom 
með þá hugmynd að skólaliðar færðust reglulega á milli staða innan skólans 
og væru til dæmis viku í senn á hverjum stað til að dreifa álagi á starfsmenn.  

Þegar starfsmaður veikist eða er frá vinnu, eykst vinnuálag annarra 
sem þurfa að bæta störfum á sig. Þessar aðstæður verða gjarnan til þess 
að ekki næst að sinna öllu. Skólastjórnendur virðast ekki alltaf átta sig á 
þessu álagi sem skapast þegar fólk er að hlaupa í annarra störf. Þeir eiga 
það til að gagnrýna fólk fyrir vanrækslu við þessar aðstæður og þykir það 
afar ósanngjarnt. Skólastjórnendur kvarta undan álagi þar sem 
starfsmannastjórnun og fleira því tengt verði sífellt stærri þáttur í starfi 
þeirra og þar telja þeir að skorti kunnáttu hjá þeim (Björk Einisdóttir, 
2007; Gallup, 2007). Svo virðist sem þetta aukna álag við afleysingar 
valdi sumsstaðar ágreiningi um hversu langt skólaliðar gangi í 
afleysingum á störfum annarra í skólanum, eins og stuðningsfulltrúa og 
kennara (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008). 
Viðmælendur sögðust vera ósáttir við að leysa störf annarra án þess að fá 
réttar greiðslur fyrir það.  

Það hefur einnig valdið togstreitu hjá sumum viðmælendanna að finnast 
eins og ætlast sé til að þeir vinni hvaða verk sem til fellur sem hvorki 
kennarar né stjórnendur vilji sinna. Þeir segjast eiga erfitt með að neita þar 
sem starfslýsing þeirra kveði á um að þeir sinni tilfallandi verkum sem 
stjórnendur feli þeim. þannig að hægt væri að biðja þá að gera nánast „allt“ 
innan skólans (Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir, 2008). Þarna 
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má finna að skólaliðar eru lægst settir af starfsmönnum skóla og hafa þannig 
minnst formleg völd og eiga að sinna því sem til fellur (Rúnar Sigþórsson 
o.fl., 2005). Vanda þarf starfslýsingar og gæta þess að ekki verði gerðar 
óraunhæfar kröfur á starfsfólkið eða of mikil ábyrgð miðað við laun 
(Mortimore o.fl., 1994)  

5.2.3 Starfsþróun 

Möguleikar skólaliða til starfsþróunar virðast vera takmarkaðir og ekki í 
forgangi hjá stjórnendum skólanna. Stjórnendur hafa ekki kynnt 
námsframboð eins og skólaliðabrautina í Borgarholtsskóla fyrir 
skólaliðunum sem möguleika til starfsþróunar. Þetta námstækifæri virðist 
fremur lítið nýtt og má draga þá ályktun að þar sem ávinningur námsins er 
ekki tengdur starfsframa eða launum dragi það úr áhuga að sækja sér 
menntun þangað. Aðrir möguleikar á starfsþróun eða fræðslu sem skóla-
liðarnir töluðu um eru námskeið í skyndihjálp eða fyrirlestrar um samskipti 
við börn, hreinlæti og mötuneyti og fleira.  

Flestir viðmælendanna vilja fræðast um samskipti, einelti og viðbrögð 
við því og úrræði fyrir nemendur með hegðunarfrávik. Eins myndu þeir 
vilja fá fræðslu um greiningar eins og ofvirkni til að geta að geta átt betri 
samskipti við börnin. Í greiningu á starfi skólaliða varð ljóst að fræðslu 
skortir um hegðunarvanda, börn og samskipti við þau almennt (Gerður G. 
Óskarsdóttir o.fl., 2008).  

Í framhaldi af umræðunni um starfsþróun var rætt um áhuga- eða 
úrræðaleysi stjórnenda varðandi starfsþróun skólaliðanna og höfðu 
nokkrir upplifað að hafa farið á námskeið og enginn sýndi því áhuga eða 
spurði hvort það myndi nýtast í starfi og þótti þeim það mjög miður. 
Sama kom fram í rannsókn á tengslum starfsánægju starfsfólks og 
stjórnunar í leiksskólum, að leiðbeinendur upplifa áhugaleysi yfirmanna á 
störfum þeirra (Arna H. Jónsdóttir, 1999). Hlutverk stjórnanda sem 
stefnir að árangri með starfsfólki sínu er að stuðla að starfsþróun, styðja 
við fólk og hvetja það áfram. Stjórnandi sem nær árangri hvetur starfsfólk 
til að setja sér markmið og stefna að því (Hoy og Miskel, 2005).  

5.2.4 Starfsánægja  

Skólaliðarnir sögðust flestir vera nokkuð ánægðir í starfi og fá heilmikið hrós 
og umbun frá yfirmönnum og kunnu að meta það. Þeir sögðust vera 
ánægðari í starfi ef þeim væri hrósað og nokkrir tóku svo djúpt í árinni að 
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segjast aldrei hafa fengið eins mikið hrós og eftir að nýr yfirmaður tók við. 
Einn skólaliðinn sagði að í hans skóla væri þakkað fyrir allt sem hann gerði 
og að hann fyndi að hann væri metinn að verðleikum. Mikilvægt er að 
stjórnendur beri hag starfsfólksins fyrir brjósti og starfsmannastefnan 
endurspegli það og viðurkennt sé að starfsfólkið er auðlind fyrirtækjanna, 
sem þurfi að nýta og efla á markvissan hátt. Stjórnendur veiti starfsfólki 
hvatningu og umbun fyrir vel unnin störf (Auður B. Guðmundsdóttir, 1998). 
Sama kom einnig fram þegar könnuð var starfsánægja kennara og annarra 
starfsmanna í grunnskólum Garðabæjar að aðrir starfsmenn virtust 
ánægðastir í starfi. Varðandi umbun í starfi töldu kennarar og stjórnendur sig 
fá svipaða umbun en mesta umbun af öllum starfsmönnum fengu aðrir 
starfsmenn (Vilhjálmur K. Haraldsson, 2007).  

Viðmælendur mínir töluðu um að yfirmenn fylgdust með þeim í starfi 
og hrósuðu markvisst fyrir ákveðin verkefni. Þeir sögðust einnig flestir 
eiga góð samskipti við aðra skólaliða sem þeir vinna með og einnig við 
kennarana þótt þau samskipti væru ekki mikil. Ekki voru samskiptin alltaf 
eins góð við yfirmennina eins og hefur komið fram hér að framan og hafa 
margir viðmælenda minna upplifað virðingarleysi í starfi ýmist frá 
yfirmönnum, nemendum eða öðrum. Herzberg o.fl. (2002) telja að 
ákveðnir þættir þurfi að vera í starfinu til að starfsmaður finni fyrir 
starfsánægju. Umhverfisþættir eins og góð samskipti yfir og undirmanna 
og við jafningja ásamt stefnu og stjórnun skólanna.Varðandi stjórnun og 
starfsumhverfi hafa skólaliðarnir talað um að þar megi bæta ýmislegt og 
má nefna skert upplýsingaflæði til þeirra, úrræðaleysi og skort á þjálfun í 
að fást við nemendamál og eins skort á samstarfi við kennara. Starfsþróun 
virðist lítið sinnt og möguleikar á starfsframa eru litlir í starfi skólaliða.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að flestir skólaliðarnir upplifi 
mesta gleði í starfi þegar þeir eiga góð samskipti við börnin í skólunum 
eins og kom fram hér framar. Tengsl þeirra og starf með börnunum var 
veigamikið atriði sem stuðlaði að starfsánægju þeirra. Skólaliðarnir 
töluðu einnig um að það væri gaman að koma í vinnuna og hitta 
samstarfsfólkið sem hjálpaðist að í starfi. Má segja að hér fari saman það 
sem kom fram í rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur 
að þættir eins og traust, vinátta og virðing, væntumþykja og nálægð eru 
mikilvægur grundvöllur góðs starfsanda og samskipta. Jákvætt viðhorf til 
nemenda hefur einnig mikið að segja um góðan skólabrag sem 
endurspeglast í starfsháttum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 
Kaldalóns, 2007).  
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5.3 Hlutdeild skólaliða í starfsumhverfi grunnskóla  

Viðmælendur mínir, skólaliðarnir hafa sagt að þeir upplifi sig sem „annað“ 
starfsfólk skóla eða annars flokks. Þeir hafa þá tilfinningu að þeir standi ekki 
jafnfætis öðrum starfsmönnum skólanna eins og kennurum. Þeir telja þó að 
viðhorf gagnvart þeim sem starfsmenn skóla sé að breytast sem fer saman 
með því sem fram kom í rannsókn Mortimore o.fl. (1994) að viðhorf til 
annars starfsfólks skóla sé að breytast og viðurkennt að hver einasti 
starfsmaður gegni mikilvægu hlutverki. Lumby (2007) telur að stjórnendur 
verði að glíma við viðhorf í vinnu með ólíka hópa fólks þar sem þeir sem 
hafa svipaðan bakgrunn kjósi frekar að vinna saman en þeir sem eru með 
annan bakgrunn. Reynsla hefur sýnt að ósjálfrátt reynir fólk að forðast að 
vinna með fólki sem hefur ólíkan bakgrunn, skoðanir og viðhorf til að draga 
úr óöryggi sem það skapar. Ef til vill er þessi tilfinning viðmælenda minna að 
þeir hafi annan bakgrunn en kennararnir sem gegna viðurkenndu hlutverki í 
skólastarfinu.  

Skert aðgengi viðmælenda minna að upplýsingum og óreglulegir 
fundir styðja við þá tilfinningu að málefni þeirra séu ekki í forgangi hjá 
stjórnendum. Reynsla þeirra af samskiptum við stjórnendur varðandi 
hugmyndir um hagræðingu eða breytingar á starfi ásamt litlum efndum 
þar að lútandi bætir enn við þessa tilfinningu. Fáir möguleikar þeirra á 
starfsþróun og takmarkaður áhugi stjórnenda á þeim þætti ásamt áherslu 
stjórnenda á störf kennara fremur en annarra, styðja við þá tilfinningu að 
skólaliðarnir eigi ekki fulla hlutdeild í starfsumhverfi grunnskólanna. 
Ryan segir um hlutdeild í skóla án aðgreiningar, sá sem á hlutdeild í 
einhverju er tekinn með sem hluti af hópnum og virkur þátttakandi sem 
hefur rétt á að láta í ljósi skoðanir sínar innan hópsins og að tekið sé tillit 
til þeirra. Með því að stuðla að meiri þátttöku í ákvarðanatöku og 
vinnuferlum er unnt að mæta þörfum breiðari hóps starfsmanna og stuðlar 
það að aukinni hlutdeild í menningu skóla án aðgreiningar (Ryan, 2006). 
Greinilegt er að stjórnendur þurfa að gefa þessum hópi skólaliða meiri 
athygli og stuðla að framþróun þeirra í starfi sem mun án efa skila sér 
með ánægðari starfsmönnum og betra skólastarfi. 

Viðmælendur mínir tala um að á kaffistofu starfsmanna megi finna að 
hópaskipting er á meðal starfsmanna. Kennarar sitja saman á einum stað 
og skólaliðar á öðrum. Reyndar sitja fleiri minni hópar saman sem eiga 
eitthvað sameiginlegt. Whitty (2008) talar að stjórnendur ættu að stuðla 
að samstarfi þvert á hópa til að sporna gegn stéttaskiptingu. Ryan (2006) 



  

85 

segir að menningarauður sé afar mikilvægur til að hafa aðgengi að 
ákveðnu félagskerfi og þeir sem ekki hafa þennan menningarauð finni að 
þeir lendi utangátta. Menningarauður getur verið menntun eða starf og er 
vissulega munur á störfum skólaliða og kennara og eins bakgrunni þeirra 
í mörgum tilvikum. Þetta gæti verið ein skýringin á tilfinningu 
skólaliðanna um að þeir séu annars flokks.  

Þegar rætt var um félagslíf starfsmanna kemur fram að skólaliðarnir 
virðast vera ánægðir með það og segjast finna lítinn mun á starfsmönnum 
þar, utan einstaka tilvika. Þeir tala um að allir séu samtaka um að vinna 
að því að gera félagslífið skemmtilegt. Það er eins og starfsmanna-
hópurinn nái betur saman utan hins hefðbundna starfs eða hlutverks sem 
hver og einn hefur dags daglega innan skólans. Menning skóla er flókið 
fyrirbæri segir Lumby (2007) og margt þarf að takast á við þegar ólíkir 
aðilar koma saman en þá reynir hver og einn að tryggja stöðu sína og 
viðhalda öryggi.  

5.4 Valdefling 

Fram hefur komið að skólaliðar upplifa sig sem annars flokks starfsmenn og 
er hægt að draga þá ályktun að áhrif á upplifun skólaliða gæti að einhverju 
leyti markast af ólíkum bakgrunni starfsmanna varðandi menntun og 
hlutverk sem þeir hafa innan skólanna. Spreitzer (1995) hefur rannsakað 
leiðir til valdeflingar og hann telur að til að efla fólk þurfi þrennt að vera til 
staðar, starfið þarf að hafa persónulega þýðingu fyrir einstaklinginn, hann 
þarf að geta greint hvernig starfið er unnið og hann þarf einnig að hafa trú á 
að hann geti leyst starfið af hendi og trúa að hann hafi áhrif á starfsemina.  

Stjórnendur gegna mikilvægu hlutverki í þessu ferli og mætti leita í 
rannsókn sem gerð var á leiðtogum hópa til að sjá hvaða stjórnunaraðferðir 
skiluðu bestum árangri. Þar kom fram að góð framkoma og viðhorf hefði 
áhrif. Þessir árangursríku leiðtogar veittu starfsmönnum stuðning og aðstoð, 
þeir höfðu trú á þeim og treystu, þeir voru vingjarnlegir og tillitssamir og 
reyndu að skilja vanda þeirra. Starfsmenn fengu stuðning við að þróa sig í 
starfi og starfsframa. Séð var til þess að þeir fengju þær upplýsingar sem 
voru nauðsynlegar og var framlag þeirra og árangur metinn að verðleikum 
(Yukl, 200).  

Það sem stjórnendur geta einnig gert til að stuðla að eflingu og þróun 
starfsmanna, er að vanda val starfsmanna í hvert starf út frá áhugasviði og 
hæfileikum hvers og eins. Takist vel til finnur starfsmaðurinn að hann 
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ræður vel við störfin og hæfileikar hans njóta sín sem ætti að leiða til þess 
að hann finni til öryggis og ánægju. Líta mætti á yfirskólaliðann í einum 
skólanum sem dæmi um starfsmann sem hefur vaxið í starfi og virðist ná 
góðum tökum á verkefnunum.  

Með rannsókn þessari hefur skólaliðunum gefist tækifæri til að koma 
sjónarmiðum sínum á framfæri og raddir þeirra hljómað sem vonandi 
vekur áhuga á þessum hópi starfsmanna og stöðu þeirra innan 
starfsumhverfis grunnskólans. Ein leið til að eflast er að fá tækifæri til að 
koma eigin skoðunum og sjónarhorni að, eins og að koma eigin starfi á 
framfæri með það að markmiði að bæta aðstæður og eflast í starfi. Talað 
er um að þeir sem vinna starfið viti best hvernig bæta má aðstæður enda 
snýst valdefling um að fólk nái meiri stjórn á eigin lífi (Hanna B. 
Sigurjónsdóttir, 2006).  

5.5 Takmarkanir og gildi rannsóknarinnar 

Við þessa rannsókn voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem rætt 
var við skólaliða í rýnihópum. Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður 
rannsóknarinnar og ber að hafa það í huga enda var það ekki tilgangur 
rannsóknarinnar. Hins vegar má læra af reynslu og upplifun skólaliðanna 
sem kemur fram og var það tilgangurinn með rannsókninni. 

Í viðtölunum greina skólaliðar frá reynslu sinni, viðhorfum og 
upplifun af starfsumhverfi þeirra innan grunnskólans. Þeir segja frá 
samskiptum sínum við aðra innan grunnskólans, stjórnun starfsmanna og 
hvernig hún birtist þeim og hefur áhrif á störf þeirra. Hér er einungis um 
upplifun og túlkun nokkurra skólaliða að ræða og ber að taka því sem slíku. 
Það þarf ekki að endurspegla viðhorf annarra skólaliða í grunnskólum 
landsins til þeirra þátta sem hér voru ræddir. Ekki var leitað eftir viðhorfum 
eða reynslu annarra innan starfsumhverfis skólanna heldur einungis horft út 
frá sjónarhorni skólaliða og hlustað á raddir þeirra. Ekki komu heldur 
nægilega fram hér samskipti á milli skólaliða í starfi og orðræða en til þess 
að skoða það nánar hefðu aðrar rannsóknaraðferðir en rýnihópar hentað 
betur. Hins vegar mátti lesa úr samspili persóna í viðtölunum hver hafði 
meiri ítök og völd í hópnum en annar út frá fasi og talsmáta. Þetta eitt og sér 
væri spennandi rannsóknarefni. Kjaramál voru ekki tekin með í umræðuna 
né áhrif þeirra á viðhorf til skólaliðastarfsins.  

Gildi rannsóknarinnar er meðal annars að hún leggur áherslu á og 
sýnir fram á mikilvægi hlutverks skólaliða innan grunnskólans sem er 
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vanmetið en gefur tilefni til að víkka það og þróa í samstarfi við aðra innan 
grunnskólans. Hlutverk þeirra sem aðila sem tryggja öryggi barnanna utan 
kennslustunda er ekki fullnýtt til samstarfs við aðra innan skólanna þar sem 
sýnt er að skólaliðar búa yfir upplýsingum um nemendur og skólastarfið sem 
gætu komið að meira gagni ef þeim væri miðlað. Með rannsókninni er 
sjónum beint að að þessum starfsmannahópi og þeim aðstæðum sem þeim 
eru búnar í starfi. Fram komu þættir sem þarf að sinna betur eins og 
mikilvægi upplýsingaflæðis, þörfin fyrir reglulega fundi og mikilvægi þess 
að rödd þeirra fái að heyrast og að HLUSTAÐ sé á hana. Seint verður lögð 
næg áhersla á hversu mikilvægt það er að hver og einn finni að hann skiptir 
máli og eigi hlutdeild í starfi skólans. Niðurstöður þessarar rannsóknar geta 
vonandi orðið til að auka skilning á þörfum ólíkra hópa starfsmanna innan 
grunnskólanna og hvernig má styrkja þá og efla þeim sjálfum og 
skólastarfinu til framdráttar.  

Í framhaldi af rannsókninni væri áhugavert að skoða nánar samstarf 
kennara og skólaliða eða stuðningsfulltrúa og hvernig mætti þróa það 
frekar. Eins væri áhugavert að skoða samskipti hópa starfsmanna innan 
grunnskólans. Rannsóknin er einnig innlegg í umræðu um nýja 
fagmennsku kennarans þar sem leitast er við að ólíkir hópar innan 
skólasamfélagsins, kennarar, starfsmenn, foreldrar og hagsmunaaðilar, 
starfi saman og gegnir kennarinn þar lykihlutverki sem stjórnandi eða 
tengiliður. 
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5.6 Í stuttu máli 

Þegar litið er á viðfangsefni rannsóknarinnar, hvernig skólaliðar upplifa 
starfsumhverfi sitt, kemur í ljós að skólaliðarnir upplifa sig sem annars flokks 
starfsmenn og virðist margt í starfsumhverfinu ýta undir þá tilfinningu þeirra. 
Líklegt má telja að samanburður við aðra hópa innan skólasamfélagsins hafi 
þar áhrif ásamt ólíkum bakgrunni og hlutverkum.  

Engu að síður virðist skólaliðunum líða nokkuð vel í starfi meðal 
vinnufélaganna og barnanna sem eru helsta uppspretta ánægjunnar. 
Flestir fá heilmikið hrós frá stjórnendum sem gleður þá og hvetur áfram. 
En það eru margir þættir í starfsumhverfi þeirra sem þeir eru ósáttir við 
og hafa hamlandi áhrif á að þeir geti sinnt störfum sínum vel.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að störf skólaliða séu vanmetin 
að mörgu leyti, eitt dæmi er hlutverk þeirra sem aðilar að umönnun 
barnanna. Annað dæmi er samstarf við kennarana varðandi nemendur og 
telja skólaliðarnir sig hafa innlegg í þá umræðu en kennarar virðast lítið 
leita eftir samstarfi á móti  

Niðurstöður benda einnig til að stjórnendur sinni störfum skólaliða 
ekki nógu vel, má þar nefna skort á fundum og starfsþróunarleiðum, 
takmarkað upplýsingaflæði til þeirra og skortur á trúnaðartrausti um mál 
nemenda. Lítið virðist gert til að efla frumkvæði skólaliða þar sem 
takmarkað virðist hlustað á það sem þeir hafa fram að færa. Út frá 
ofangreindu má draga þá ályktun að skólaliðar eigi ekki fulla hlutdeild í 
starfsumhverfi grunnskólans.  

Álag í starfi virðist hafa farið vaxandi með auknum kröfum, manneklu og 
erfiðum samskiptum við börnin og hafa margir skólaliðanna upplifað 
virðingarleysi og niðurlægingu ýmist frá nemendum, foreldrum eða öðrum.  



  

89 

6 Lærdómur  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar að skólaliðar upplifi sig sem annars 
flokks starfsmenn innan starfsumhverfis grunnskóla og finnist þeir ekki eiga 
fulla hlutdeild í skólastarfinu og innan starfsmannahópsins, koma ef til vill 
ekki á óvart eða hvað? Í upplýstu nútímasamfélagi þar sem lögð er áhersla á 
jafnrétti og menntun allra og síðast en ekki síst, skóla án aðgreiningar, ættu 
menn að vera meðvitaðir um slíkt. Það er ljóst að stjórnendur grunnskóla og 
skólayfirvöld þurfa að hlúa að þessum hópi og málefnum þeirra innan 
grunnskólans.  

Stjórnendur tala um aukin verkefni og að þeir nái ekki að sinna hinu 
faglega leiðtogahlutverki skólans eins og þeir kysu helst. Þeir segjast 
uppteknir af starfsmanna- og rekstrarmálum, viðhaldi og skrifstofuvinnu. 
Þeir telja sig einnig skorta þekkingu og reynslu á mörgum þessara 
málaflokka eins og komið hefur fram og þyrftu skólayfirvöld að styrkja 
þá í þessum störfum.  

Margir ólíkir hópar starfsmanna starfa innan grunnskólans en til þess 
að skólastarfið gangi vel þurfa þessir hópar að starfa saman, innan hópa 
sem þvert á hópa. Greiða þarf fyrir leiðum til þess að þessir ólíku hópar 
finni flöt á samstarfi án þess að fólk finni fyrir mismunun. Hver hópur 
hefur sitt sjónarhorn út frá eigin væntingum og þörfum sem þarf að huga 
að við starfsmannastjórnun ólíkra hópa. Sem dæmi um samstarf þvert á 
hópa virðist félagslíf meðal starfsmanna vera gott og er þar eins og menn 
losni úr viðjum fastmótaðra hlutverka og deili góðum stundum saman 
sem einn starfsmannahópur.  

Gott innlegg í umræðuna er frá Whitty (2008) sem fjallar um hina 
lýðræðislegu fagmennsku þar sem miðað er að því að allir hópar 
skólasamfélagsins starfi saman. Allir sem innan skólanna starfa eru þar til að 
hlúa að nemandanum og hafa það að markmiði hver á sinn hátt að stuðla að 
því að hver nemandi nái þeim árangri sem hann hefur hæfni og getu til.  

Mikilvægt er að stjórnendur vandi val á starfsfólki í þau störf sem 
þeim eru ætluð og undirbúi starfsmenn með þjálfun eða fræðslu til 
verksins. Hér þarf að sigrast á þröskuldum og viðhorfum sem hamla sýn. 
Vinna þarf að því að þróa samstarf ólíks fólks, þar sem hver og einn hefur 
ákveðið hlutverk og er virtur fyrir sitt framlag.  
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Allir ættu að hafa fullan aðgang að starfsumhverfi sínu og finna að 
þeir eru metnir að verðleikum innan þess. Sama ætti að gilda um 
starfsmenn og nemendur að allir hafi tækifæri til að ná þeim árangri 
sem þeir hafa hæfni eða hæfileika til.  

Upplifun skólaliða af eigin hlutdeild og stöðu innan starfsumhverfisins 
er út frá reynslu af starfsháttum í starfsumhverfinu sem ýta undir þessa 
tilfinningu þeirra. Skýringa má ef til vill leita til hinna formlegu hlutverka 
innan grunnskólans eins og þau hafa verið um langa tíð. Hins vegar má 
ekki horfa framhjá því að ólíkur bakgrunnur og hlutverk starfsmanna 
innan skólans hljóta að vera áhrifavaldur. Umræðan um skólamál 
endurspeglar þetta viðhorf en hún hefur snúist að mestu um kennara, 
stjórnendur og nemendur en lítið verið rætt um annað starfsfólk skólanna 
eins og skólaliða sem í fræðum hafa jafnvel verið nefndir hið ósýnilega 
starfsfólk grunnskóla.  

Menntayfirvöld setja lög um skóla án aðgreiningar en hvað felur sú 
lagasetning í sér? Fjallað hefur verið um hana með tilliti til nemenda en 
lítið hefur heyrst um skóla án aðgreiningar með starfsmenn í huga.. 
Mannauður skólanna er aðaldrifkrafturinn í skólastarfinu og þarf að miða 
að því að starfsmannahópur grunnskóla starfi saman sem einn samstilltur 
hópur í anda hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.  

Í framhaldi er vert að horfa fram á við þar sem við lifum á tímum 
breytinga og skoða hvert skal stefna í þessum efnum og hver þróun 
skólaliðastarfsins verði? Viljum við starfsfólk sem kemur af áhuga til að 
starfa á faglegan hátt með börnum, með þá hæfni sem þarf til starfans og 
möguleika á að þróa hana? Starfsfólk sem er traust og kann að bregðast 
við þegar börnin þurfa aðstoð eða viljum við starfsfólk sem kemur til 
okkar af hálfum huga því það fær ekkert annað starf og forðar sér um leið 
og annað gefst með betri laun og starfsaðstæður og börnin kynnast 
allskonar nýju fólki sem staldrar stutt við. Möguleikar á samstarfi og 
starfsþróun verða litlir við slíkar aðstæður.  

Það er ljóst að eitthvað verður að gera til að halda því góða fólki sem 
fyrir er og laða áfram gott fólk að. Til þess að svo megi vera þarf margt 
að breytast og er hlutverk stjórnenda stórt í þessu samhengi.  



  

91 

7 Heimildir  

Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti.(2006). Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið.  

Arna H. Jónsdóttir. (1999). Tengsl starfsánægju starfsfólks og stjórnunar 
í leikskólum. Óbirt M.Ed.–ritgerð, Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands, 
Leikskólaskor. 

Arna H. Jónsdóttir, (2003). Starfsánægja – einstaklingsbundin skynjun. Í 
Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannesson, Steinunn H. Lárusdóttir 
(Ritstj.), Fagmennska og forysta: Þættir í skólastjórnun. (bls.157–
170). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Auður B. Guðmundsdóttir. (1998). Starfsmannastefna fyrirtækja á nýrri 
öld. Í Þór Sigfússon (Ritstj.), Hugmyndir: Greinasafn til minningar 
um Eyjólf Konráð Jónsson (bls.155–160). Reykjavík: Fjölsýn.  

Ásgeir Björgvinsson og Hildur B. Svavarsdóttir. (2008). Greining á 
starfi: Skólaliðar í grunnskólum Reykjavíkur. Menntasvið 
Reykjavíkurborgar. Sótt 26. júlí 2009 af 
http://www.rvk.is/Portaldata/1/Resources/menntasvid/skyrslur/Skolali
dar_skyrsla.pdf 

Björk Einisdóttir. (2007). Breytingar í starfsumhverfi grunnskóla. 
Upplifun kennara af álagi og ágreiningi. Meistaraverkefni: 
Reykjavík: Háskóli Íslands. Félagsvísindadeild.  

Bogdan, R. C. og Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for 
education: An introduction to theory and methods (3. útgáfa). Boston: 
Allyn og Bacon.  

Bolam, R. Stoll, L. og Greenwood, A. (2007). The involvement of 
support staff in professional learning communities. Í Stoll, L. og 
Louis, K.S. (Ritstj.), Professional learning communities: Divergence, 
depth and dilemmas (bls.17–19). Maidenhead: Open University.  

Bullock, S. (1994). Women Working Worldwide:Women and work. Bath. 
The Bath Press, Avon.  

Cable, C. (2008). Teaching Assistants in the early years: Í Miller, L. og 
Cable, C. (Ritstj.), Professionalism in the early years. Malta: Hodder 
Education.  



  

92 

Cockburn, A. D. (2000). Elementary Teacher‘s Needs. Issues of 
Retention and Recruitment: Teaching and Teacher Education. 16, 
223–238. 

Esterbjerg, K. G. (2002). Qualitative methods in social research. Boston: 
The McGraw–Hill Companies, Inc.  

Flick, U. (2007). An introduction to qualitative research (3. útgáfa). 
London: Sage Publications.  

Freire, P. (1998). Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic 
courage. Boston: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4. útgáfa). 
Columbia: Teachers College, Columbia University. 

Gallup. (2007). Vinnustaðagreining í grunnskólum Reykjavíkur og 
Fræðslumiðtöð Reykjavíkur. Reykjavík: Fræðslumiðstöð 
Reykjavíkur. 

Gerður G. Óskarsdóttir, Guðbjörg Daníelsdóttir og Hildur Björk 
Svavarsdóttir. (1998). Rannsókn á færnikröfum starfa. Greining á 
starfi: Skólaliði. Reykjavík: Sammennt-samstarfsnefnd atvinnulífs og 
skóla.  

Gudykunst, W. (1995). Anxiety/uncertainty management (AUM) theory. 
Í Wiseman, R. (Ritstj.), International Communication Theory, Vol. 
XIX. London, Sage. 

Hackman, J.R. og Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Schein, E.H. og 

Beckhard, R. (Ritstj.), Organization development: Reading, 
Massachusetts: Addison–Wesley Publishing Company, Inc.  

Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (2006). Valdefling: Glíma við margrætt 
hugtak. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), Fötlun, Hugmyndir og 
aðferðir á nýju fræðasviði. (bls. 66–80). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Helga Jónsdóttir, (2003). Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. Í Sigríður 
Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í 
aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. (bls. 67–84). 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Herzberg, F. Mausner, B. og Snyderman, B. B. (2002). The motivation to 
work. London; Transaction Publishers.  



  

93 

Hoy, W.K. og Miskel, C.G. (2005). Educational Administration: Theory, 
Research, and Practice (7. útgáfa). Boston: McGraw–Hill Higher 
Education. 

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns. ( 2006). „Gullkista við 
enda regnbogans“ Rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum 
Reykjavíkur. Skólaárið 2005–2006. Reykjavík: Rannsóknarstofunun 
Kennaraháskóla Íslands. 
http://www.rvk.is/Portaldata/1/Resources/skjol/svid/menntasvid/pdf_
skjol/skyrslur/Skyrsla_Hegdun_Loka_7_des_2006.pdf 

Íslensk orðabók: handa skólum og almenningi. (1985). Árni Böðvarsson 
(Ritstj.). (2. útgáfa), Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs. 

Jafnréttisáætlun Hafnarfjarðar. (2006). Sótt 1. apríl 2009 af 
http://www.hafnarfjordur.is/upload/files/pdf/skolaskrifstofa/hugmynd
ablod/jafnrettisaaetlun2006.pdf 

Kerry, T. (2001). Working with support staff: Their roles and effective 
management in schools. London: Pearson Education Ltd. 

Kitzinger, J. (1995). Oualitative Research: Introducing focus groups. 
British Medical Journal. Vol.31. 7000: (bls. 299–302). Sótt 9. júní 
2009 af ProQuest 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=98&did=6780885&SrehMod
e=1&sid=4&Fmt 

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the Craft of 
Qualitative Research Interviewing (2. útgáfa). London: Sage 
Publications Inc.  

Litvin, D. R. (1997) The discourse of diversity: From biology to 
management. Discourse and Organizaton, Vol. 4, 2, 187–209.  

Lumby, J. og Coleman, M. (2007). Leadership and Diversity: 
Challenging Theory and Practice in Education. London: Sage 
Publications.  

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Miliken Francis J. og Martins, Luis L. (1996). Searching for common 
threads: understanding the  multiple effects on diversity in 
organizational groups. Academy of Management Review, Vol. 21, 2, 
1-32, Sótt 10. apríl 2010 á slóðinni 
http://search.epnet.com/dierct.asp?an=9605060217anddb=buh 



  

94 

Mortimore, P. Mortimore, J. Thomas, H. (1994). Managing associate 
staff: Innovation in primary and secondary schools. London: Paul 
Chapman Publishing Ltd. 

Nám fyrir stuðningsfulltrúa, skólaliða og leiðbeinendur í leikskóla. 
Heimasíða Borgarholtsskóla. Sótt. júní 2009 af 
http://borgarholtsskoli.is/namid/brautir/leikoggrunnsk/ 

Olweusarverkefnið gegn einelti (2006). Heimasíða. Sótt 2. júlí 2009 af 
http://www.olweus.is/ 

Ouchi, W.G. (1981). Theory Z. How American business can meet the 
Japanese challenge. New York: Avon Books. 

Riches, C. (1984). Non-teaching staff in primary and secondary schools. 
Í Clark, G. og Draper, N. (Ritstj.). Milton Keynes. The Open 
University.  

Rúnar Sigþórsson (ritstj.), Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, 
Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir, Mel West. (2005). Aukin 
gæði náms: Skólaþróun í þágu nemenda. (bls.42–44). Reykjavík: 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Ryan, J. (2006). Inclusive leadership. San Francisco: Jossey-Bass. 

Sergiovanni, T.J.(2006). The principalship: A reflective practice 
perspective (5. útgáfa). Boston: Pearson Education, Inc.  

Sigríður M. Sigurðardóttir. (2009). „Það byggir nú fyrst og fremst á 
trausti.“ Hlutverk forystuhæfni í þróunarstarfi skóla. Óbirt M.Ed.-
ritgerð. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. Hug– og félagsvísindasvið.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja. Ákall 21. aldar. 
Reykjavík: Heimskringla.  

Sigurbjörg J. Helgadóttir og Hildur Björk Svavarsdóttir. (2006). Greining 
á starfi; Stuðningsfulltrúar í grunnskólum Reykjavíkur. Reykjavík: 
Menntasvið Reykjavíkurborgar.  

Sigurður Kristinsson. (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í 
Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (Ritstj.) Handbók í 
aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. (bls. 161–179). 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Silverman D. (2005). Doing Qualitative Research: A practical 
Handbook. (2. útgáfa). London: Sage Publications.  

Simons, T.og Pelled, L. H. (1999). Understanding executive diversity: 



  

95 

more than meets the eye. Human Resource Planning, 22, 2, 49–51.  

Skólastefna Garðabæjar. (2006). Sótt 22. nóvember 2009 af 
http://gardabaer.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=3974 

Skólastefna Hafnarfjarðar. (2009). Sótt 22. nóvember 2009 af 
http://hafnarfjordur.is/hafnarfjordur/upload/files/pdf/skolaskrifstofa/h
ugmyndablod/skolastefnahf2009utgafa.pdf 

Skólastefna Kópavogs. (2009). Sótt 22. nóvember 2009 af 
http://www.kopavogur.is/files/Grunnskolastefna%202009(1).pdf 

Sóley S. Bender. (2003). Rýnihópar. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 
Kristjánsson (Ritstj.) Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum.(bls. 85–99). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Sprague, J. og Hayes, J. (2000). Self-determination and empowerment: A 
feminist standpoint analysis of talk about disability. American 
Journal of Community Psychology, 28 (5), 671–695. 

Spreitzer, G.M. (1995).Psychological empowerment in the workplace: 
Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management 
Journal, 38, 1442-1465. 

Starfsmannastefna Kópavogs. (2009) Sótt 1. mars 2010 af 
http://kopavogur.is/upload/files/Starfsmannastefna.pdf 

Starfsmannastefna Sjálandsskóla. (2009) Sótt 1. mars 2010 af 
http://sjalandsskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1002 

Strauss, A. og Corbin, J. (1990). Basics of qualitative 

research:Grounded theory procedures and techniques. London: Sage 
Publications. 

Swap, S. M. (1993). Developing home school partnership. From concepts 
to practice. London: Teacher College Press.  

Trausti Þorsteinsson. (2003). Fagmennska kennara. Í Börkur Hansen, 
Ólafur H. Jóhannesson, Steinunn H. Lárusdóttir (Ritstj.) Fagmennska 
og forysta. Þættir í skólastjórnun.(bls. 187–200). Reykjavík. 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Vilhjálmur K. Haraldsson. (2007). Mannauðsstjórnun í grunnskólum 
Garðabæjar. Óbirt M.Ed.-ritgerð. Reykjavík: Háskóli Íslands, 
Viðskipta- og hagfræðideild.  

Whitty, G. (2008). Changing modes of teacher professionalism: 
Traditional, managerial, collaborative and democratic. Exploring 



  

96 

Professionalism. Cunningham, B. (Ritstj.), London:University of 
London: Bedford Way Papers.  

Yukl, G. (2002). Leadership in organizations (5. útgáfa). New York: 
Prentice-Hall International, Inc.  





 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     321
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


