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Ágrip 

Í rannsókninni eru kynntar meginniðurstöður af upplifun fjögurra 

skólastjóra í grunnskólum Reykjanesbæjar af áhrifum efnahags-

kreppunnar, sem skall á haustið 2008, á skólaþróun.  

Rannsóknaraðferðin er eigindleg og voru viðtöl tekin við skólastjórana 

í mars 2010 á skrifstofum þeirra. Viðmælendurnir fengu opnar eða hálf-

opnar spurningar sendar áður en viðtölin fóru fram. 

Niðurstöðurnar benda til að forsendur skólaþróunar hafa breyst í 

grunnskólum Reykjanesbæjar í kjölfar efnahagskreppunnar og mun 

flóknara er orðið að framfylgja lögum um umbóta- og þróunarstarf í 

grunnskólum og framfylgja skólastefnu Reykjanesbæjar. Meginástæða 

þess er niðurskurður fjármagns vegna starfsþróunar kennara.  

Áhugi kennara á starfsþróun hefur ekki minnkað að mati 

skólastjóranna en þeir sögðu að hún færi að stærstum hluta fram á 

starfstíma skóla þ.e. frá 15. ágúst til 15. júní. Af frásögnum 

skólastjóranna mátti flokka starfsþróun kennara samkvæmt skilgreiningu 

Bredeson í starfsþróun annars vegar utan vinnutíma (e. outside of work) 

þ.e. þegar kennarar tóku þátt í námskeiðum, fjarnámi, fundum, 

ráðstefnum eða vettvangsferðum og hins vegar í starfsþróun í vinnu (e. at 

work) þegar kennarar tóku þátt í þróunarverkefnum. Þegar starfsþróun 

kennara var í vinnu var hún í samræmi við endurmenntunaráætlun 

skólanna og þær áherslur sem voru á hverjum tíma í umbótastarfi 

skólanna. Hún féll einnig vel að hugmyndum fræðimanna um 

lærdómssamfélag. Aftur á móti átti það ekki við þegar starfsþróun var 

utan vinnutíma.  

  Mikil óvissa ríkti um fjármögnun skólaþróunar eftir að bæjaryfirvöld 

skáru niður að öllu leyti fjármagn til starfsþróunar við gerð 

fjárhagsáætlunar fyrir árið 2010. Skólastjórarnir höfðu ekki forráð yfir 

fjármagni úr lögbundnum sjóðum. Þrátt fyrir þessa stöðu bera þeir ábyrgð 

á að umbóta- og þróunarstarf fari fram í skólunum og að endurmenntun 

kennara sé í samræmi við endurmenntunaráætlun skólans.  

Skólastjórarnir voru meðvitaðir um mikilvægi þess að standa vörð um 

faglegt starf í skólunum með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Togstreita 

milli hins faglega leiðtoga og stjórnandans var eins og rauður þráður í 

upplifun skólastjóranna á hlutskipti sínu.  
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Abstract 

Taking Protective Measures.The effects of the financial crisis on 

school development, seen through the eyes of principals in four 

elementary schools in Reykjanesbær, Iceland. 

The research presents the main conclusions of how four principals in 

elementary schools in Reykjanesbær, Iceland experience the effects of the 

economic crisis of autumn 2008 on school development.  

The method used in this research was qualitative and the principals 

were interviewed in their offices in March of 2010. They received the 

questions which were open or half-open, prior to the interviews. 

The conclusions indicate that the prerequisite for school development 

in the elementary schools in Reykjanesbær have changed as a result of 

the economic crisis and enforcing the laws on reform and development in 

elementary schools as well as the Reykjanesbær school policy has 

become much more complicated. The main reason for this is the cut in 

financing of professional development for teachers.  

The principals believe that the teachers’ interest in professional 

development has not decreased but they said that it took place primarily 

during the school months, from August 15
th
 until June 15

th
. From the 

principals’ responses the teachers’ professional development could be 

categorised according to Bredeson’s definition as being on the one hand 

professional development outside of work, i.e. when teachers participated 

in seminars, distance learning, meetings, conferences or on-site visits and 

on the other hand professional development at work, when teachers 

participated in development projects. When the teachers’ professional 

development took place at work, it was in accordance with the schools’ 

policies for continuing education and the emphases in their reform 

processes. It also toned in with experts’ ideas about a professional 

learning community. However, this was not the case when the 

professional development took place outside of work.  

  There was considerable uncertainty regarding the financing of school 

development following the municipal authorities’ total cut down of 

finances for professional development in the budget for elementary 

schools for the year 2010. Despite the situation the principals are 

responsible for the reform and development process in the schools and 
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that the teachers’ continuing education is according to the schools’ 

policies for continuing education.  

The principals realised the importance of securing professionalism in 

the schools’ activities with the pupils’ best interests at heart. Due to the 

situation all the principals experienced constant conflicts when deciding 

whether to take the role of  professional leaders or executives.  
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1 Inngangur  

Grunnskólar eru hluti þess samfélags sem við lifum í og felst hlutverk 

þeirra m.a. í því að stuðla að alhliða þroska nemenda og þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Skólastarf þarf að taka mið af breyttum áherslum og kröfum 

samfélagsins sem í mörgum tilfellum kallar á breytta starfshætti.  

Í starfi mínu síðastliðin fimm ár sem skólastjóri eins af grunnskólum 

Reykjanesbæjar, upplifði ég mikinn metnað hjá bæjar- og fræðslu-

yfirvöldum fyrir umbóta- og þróunarstarfi í grunnskólum bæjarins.  

Kemur þetta skýrt fram í gildandi skólastefnu Reykjanesbæjar (2003a) 

sem nær til leik- grunn- og tónlistarskóla bæjarins og samþykkt var í 

bæjarstjórn árið 2001. Þar segir m.a. að stefnumið bæjarins sé að: 

 styðja við umbóta- og þróunarstarf í skólum 

 koma á samræmdu matskerfi fyrir skóla sem kanni viðhorf 

starfsfólks, nemenda og foreldra til skólastarfsins og 

umbótaþörf skóla 

 skólaþróunaráætlun haldist í hendur við umbótaþörf skóla. 

Þessi stefnumið Reykjanesbæjar eru í samræmi við Lög um 

grunnskóla nr. 91 frá árinu 2008. Þar segir að skólanefnd hvers 

sveitarfélags eigi meðal annars að fylgjast með framkvæmd náms og 

kennslu og gera tillögur til skólastjóra að umbótum í skólastarfi.  

Stuðningur bæjar- og fræðsluyfirvalda fólst í því að þau buðu fram 

fræðslu eða faglega ráðgjöf fyrir kennara og í fjárhagsáætlun var ákveðnu 

fjármagni úthlutað til sí- og endurmenntunar til þess að mæta kostnaði við 

að skipuleggja umbóta- og þróunarstarf í grunnskólum sveitarfélagsins. 

Skólastjórar og kennarar höfðu auk þess möguleika á að fjármagna 

þróunarverkefni og nýjungar í skólastarfinu með því að sækja um styrki í 

ýmsa sjóði. Má þar nefna Sprotasjóð sem mennta- og menningar-

málaráðuneyti hefur umsjón yfir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2008, lög um grunnskóla 91/2008), E-hluta Verkefna- og 

námsstyrkjasjóð, Félags grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélags 

Íslands (SÍ), sem er styrkur til rannsókna og þróunarverkefna í umsjón 

Kennarasambands Íslands (KÍ) (Kennarasamband Íslands, e.d.) og 
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Endurmenntunarsjóð grunnskóla sem er í umsjón Sambands íslenskra 

sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Auk þess úthlutar 

Reykjanesbær styrkjum, úr Manngildissjóði, til umbóta- og 

þróunarverkefna (Reykjanesbær, 2003b). Í Töflu 1 má sá yfirlit yfir þá 

sjóði sem skólastjórnendur og kennarar geta sótt um styrki í til fjáröflunar 

starfsþróunar.  

Tafla 1.    Sjóðir sem skólastjórnendur og/eða kennarar 

Reykjanesbæjar geta sótt fármagn í. 

 

  
Heiti sjóðs Styrktarflokkar 

L
ö
g

b
u
n

d
ið

 f
já

rm
ag

n
 

Verkefna- og námsstyrkjasjóður 

Félags grunnskólakennara (FG) 
og Skólastjórafélags Íslands (SÍ)  

Vonarsjóður (í umsjón 

Kennarasambands Íslands, KÍ) 

A-hluti: Starfsmenntun einstaklinga 

B-hluti: Framhaldsnám einstaklinga 

C-hluti: Náms- og kynnisferðir hópa 

D-hluti: Aðildar-, svæða og sérfélög 

E-hluti: Rannsóknar- og þróunarverkefni 

F-hluti: Námslaun til einstaklinga 

Sprotasjóður Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (í 

umsjón Rannsóknar- og 

þróunarmiðstöðvar Háskólans á 

Akureyri, RHA) 

Leikskólar 

Grunnskólar 

Framhaldsskólar 

Þvert á skólastig 

Endurmenntunarsjóður 

grunnskóla (í umsjón Sambands 

íslenskra sveitarfélaga, SÍS) 

Grunnskólar 

Skólaskrifstofur 

Aðrir umsækjendur 

E
k
k

i 
lö

g
b
u

n
d

ið
 

fj
ár

m
ag

n
 

Manngildissjóður 
Reykjanesbæjar (í umsjón 

bæjarsjóðs Reykjanesbæjar) 

Þróunarsjóður leik-, grunn- og tónlistarskóla 

Íþróttasjóður 

Menningarsjóður 

Tómstundasjóður 

Forvarnarsjóður 

Umhverfissjóður 

 

Allir þessir sjóðir eru lögbundnir nema Manngildissjóður sem 

Reykjanesbær hefur umsjón yfir og úthlutar styrkjum til verkefna í þágu 

mannræktar og aukins manngildis í Reykjanesbæ. Tekjur til sjóðsins falla 

frá framlögum úr bæjarsjóði, frjálsum framlögum og fjármagnstekjum. 

Skólastjórnendur geta sótt um styrki í nafni skóla í alla sjóðina nema í 

Verkefna- og námsstyrkjasjóð FG og SÍ. Skólastjórar og kennarar geta 

sótt um styrki til starfsþróunar í alla sjóði Verkefna- og námsstyrkjasjóðs 

FG og SÍ í eigin nafni nema D-hluta hans sem er styrkur veittur til 

aðildar- svæða- og sérfélaga innan KÍ.  
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1.1 Aðdragandi rannsóknarinnar 

Síðan efnahagskreppan skall á haustið 2008 hefur ríkt mikil óvissa í 

íslensku samfélagi. Bæjaryfirvöld neyddust til þessa að grípa til meiri 

niðurskurðar á fjárlögum til skólamála en nokkru sinni í íslenskri 

skólasögu. Áhrifin sem þessi niðurskurður hafði á skólastarfið varð 

kveikjan að viðfangsefni mínu. 

Bæjaryfirvöld í Reykjanesbæ tóku þá ákvörðun að úthluta ekki neinu 

fjármagni til sí- og endurmenntunar kennara við gerð fjárhagsáætlunar 

2009 og 2010. Forsendur skólastjóra til að fjármagna sí- og endur-

menntun kennara breyttust verulega. Skólastjórar gátu þá eingöngu treyst 

á styrki úr áðurnefndum sjóðum til að fjármagna  sí- og endurmenntun 

kennara sinna eða vísa kennurum á A-hluta Verkefna- og námsstyrkjasjóð 

FG og SÍ sem er starfsmenntunarstyrkur í umsjón Kennarasambands 

Íslands (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Ákvæði um sí- og endurmenntun voru hins vegar enn til staðar í öllum 

opinberum stefnuskjölum. Í lögum um grunnskóla, kjarasamningum 

Launanefndar sveitarfélaga (LN) og Kennarasambands Íslands (KÍ) 

vegna Félags grunnskólakennara og í stefnu Reykjanesbæjar kemur skýrt 

fram að kennarar skuli hafa tök á símenntun sem sé í sem bestu sambandi 

við áherslur skóla. (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2009; Skólastefna Reykjanesbæjar, 2003a). 

Í grunnskólalögum nr. 91/2008 er skýrt kveðið á um að skólastjórar 

hafi frumkvæði að því að hver skóli móti áætlun til ákveðins tíma um 

hvernig símenntun starfsfólks skuli hagað svo að hún sé í sem bestu 

samræmi við áherslur skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrá. Kennarar 

og skólastjórar grunnskóla skulu eiga kost á reglulegri símenntun í þeim 

tilgangi að efla starfshæfni sína. 

Í starfsmannastefnu Reykjanesbæjar er lögð áhersla á að starfsmenn 

bæjarins hafi tök á símenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni og 

þekkingu sína í starfi. Hvert svið skal móta eigin stefnu í samráði við 

starfsþróunarstjóra (Starfsmannastefna Reykjanesbæjar, 2009).  

Í skólastefnu Reykjanesbæjar er einnig kveðið á um að starfsmönnum 

skóla beri skylda til að viðhalda faglegri hæfni sinni með markvissri 

símenntun og einnig er lögð áhersla á að starfsmannaþróun haldist í 

hendur við umbótaáætlun skóla (Skólastefna Reykjanesbæjar, 2003). Í 

kjarasamningum LN og KÍ sem tók gildi 1. júní 2008 segir að 
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endurmenntun kennara skuli vera í samræmi við endurmenntunaráætlun 

skólans og þær áherslur sem eru á hverjum tíma í umbótastarfi skóla. Þar 

kemur jafnframt fram að skólastjóri geti ákveðið að einstakir kennarar 

eða kennarahópar sæki skilgreinda endurmenntun. Þarfir kennara fyrir 

endurmenntun skulu hafðar til hliðsjónar þegar skólastjóri ákveður 

hvernig staðið skuli að þessum málum með þarfir nemenda, kennara og 

heildarmarkmið skólans í huga. Jafnframt er kveðið á um að 

grunnskólakennari verji árlega að jafnaði 150 klukkustundum til sí- og 

endurmenntunar. Þessi stundafjöldi er fyrir utan þann hluta vinnutíma 

kennara sem felst í kennslu og undirbúningi hennar og einnig fyrir utan 

9,14 klukkustundir sem kennarar vinna undir verkstjórn skólastjóra, í 

viku hverri (Samband íslenskra sveitarfélaga). Sjá nánari skilgreiningu á 

vinnutíma kennara í Töflu 2.  

Tafla 2.    Skilgreining á vinnutíma kennara í fullu starfi þ.e. kennir 

26 kennslustundir. 

 Klukkustundir 

Kennsla, undirbúningur og úrvinnsla kennslu 21–28 * 

Verkstjórnarþáttur (undir stjórn skólastjóra) 9,14–14,14* 

Vikuleg vinnuskylda x 37 vikur 42,86 

Starfsdagar utan skólatíma 64 

Endurmenntun 102–150* 

Árleg vinnuskylda  1800 

*Fer eftir því hvort kennari njóti kennsluafsláttar vegna lífaldurs og kennsluferils. 

Í kjarasamningum kemur fram að með sveigjanlegu upphafi og lokum 

skólastarfs megi skapa svigrúm til þess að kennarar geti sótt endur-

menntun í auknum mæli á starfstíma skóla. Samkvæmt skilgreiningu 

kjarasamninga KÍ og LN er starfstími skóla sá tími frá því kennarar mæta 

til starfa að hausti og þar til þeir ljúka störfum að vori, þ.e.a.s. frá 15. 

ágúst til 15. júní. Starfstími skóla felur í sér skólatíma hjá nemendum á 

tímabilinu 20. ágúst til 10. júní að viðbættum átta starfsdögum kennara 

sem skipt er milli þess tíma áður en nemendur mæta í skóla að hausti og 

eftir að skóla lýkur hjá þeim að vori. Hins vegar er starfstími utan skóla, 

skilgreindur skv. kjarasamningum, sá tími frá því skóla lýkur að vori hjá 

kennurum og þar til þeir mæta aftur til starfa að hausti, þ.e.a.s. frá 15. júní 

til 15. ágúst (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 



 

15 

 

1.2 Markmið rannsóknarinnar 

Eins og áður sagði sköpuðust sérstakar aðstæður í íslensku samfélagi við 

efnahagskreppuna sem skall á haustið 2008 og olli umfangsmiklum 

niðurskurði í íslenskum grunnskólum. Í þessari rannsókn var athyglinni 

beint að því hvaða áhrif þessar efnahagsþrengingar hafa haft á skólaþróun 

grunnskóla Reykjanesbæjar og þá þætti skólastarfsins sem styðja við 

hana. Rætt var við fjóra skólastjóra um áhrifin á skólastarfið, starfsþróun 

kennara, samstarf þeirra á milli og þátt skólastjóra í ákvarðanatöku um 

niðurskurð.  

Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun fjögurra skólastjóra í 

grunnskólum Reykjanesbæjar af áhrifum efnahagskreppunnar sem skall á 

árið 2008 á skólaþróun? 

Markmiðið er að rannsaka upplifun skólastjóranna af efnahags-

þrengingunum og skoða hvaða áhrif þær hafa haft og munu að öllum 

líkindum hafa á skólaþróun á komandi misserum. Niðurstöðurnar gætu 

nýst skólastjórum og bæjar- og fræðsluyfirvöldum Reykjanesbæjar sem 

þurfa að taka ákvarðanir um úthlutun fjármagns til umbóta- og 

þróunarstarfs í grunnskólum sveitarfélagsins. Enn er ekki séð fyrir 

endann á tímabili fjárhagsþrenginga í íslensku skólasamfélagi. Því gæti 

lærdómurinn sem dreginn verður af þessari rannsókn nýst öðrum 

sveitarfélögum sem flest standa í svipuðum sporum og fræðslu- og 

bæjaryfirvöld Reykjanesbæjar.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla auk formála. Hér í inngangi er reynt að varpa 

ljósi á þær breytingar sem skólastjórar Reykjanesbæjar stóðu frammi fyrir 

í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008. Kynntar eru helstu leiðir sem 

skólastjórar hafa til fjármögnunar sí- og endurmenntunar kennara og 

hvaða lögum og stefnumiðum skólastjórum ber að taka mið af. Þá er gerð 

grein fyrir afmörkun viðfangsefnisins, rannsóknarspurningin kynnt og 

hver megintilgangurinn með rannsókninni er.  

Í öðrum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi og kynntar 

innlendar og erlendar rannsóknir sem varpa ljósi á rannsóknarefnið. Fyrst 

er almenn skilgreining á því hvað felst í hugtakinu skólaþróun. Þá er gerð 

grein fyrir þeim þáttum skólastarfsins sem styðja við skólaþróun og 

hugtökin lærdómssamfélag, starfsþróun og áhrif samstarfs og 

samábyrgðar á starfsþróun rædd sérstaklega. Í kaflanum er einnig gerð 
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grein fyrir hlutverki skólastjórans í skólaþróun og að lokum er gerð grein 

fyrir  markmiði sjálfsmats í skólastarfi.  

Í þriðja kafla er undirbúningi rannsóknar lýst. Sagt er frá   

rannsóknaraðferð, þátttakendum, hvernig öflun gagna fór fram og 

viðtalsrammi kynntur. Í síðari hluta kaflans er úrvinnslu gagna lýst og 

hvað haft er að leiðarljósi við túlkun  niðurstaðna og hvernig reynt er að 

gæta réttmætis í rannsóknarniðurstöðum.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður úr viðtölum við skólastjóra dregnar 

saman.  Niðurstöður eru greindar í fimm lykilþemu sem hvert um sig er 

rætt sérstaklega. Lykilþemu eru starfsþróun, mannauður, bjargir (þ.e. 

fjármagn og tími) og breyttar áherslur, hlutverk skólastjóra og áhrif 

niðurskurðar á þróun skólastarfsins. 

Í fimmta kafla er umræða um upplifun skólastjóranna og hún sett í 

fræðilegt samhengi.   

Í sjötta kafla eru lokaorð ritgerðarinnar og vangaveltur mínar settar 

fram og í lokin er listi yfir heimildir og viðauki með bréfi því sem 

viðmælendur fengu sent áður en viðtöl fóru fram og þeir gáfu samþykki 

sitt fyrir þátttöku í rannsókninni. 
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2 Þróun skólastarfs  

Mörg hugtök eru notuð um mótun og þróun skólastarfs sem tengjast á 

ýmsa vegu. Hugtök eins og skólaþróun, lærdómssamfélag, starfsþróun, 

samstarf og samábyrgð og sjálfsmat eru mikið notuð í umfjöllun um 

þróun skólastarfs og eru jafnan nefnd þegar fjallað er um hversu 

árangursríkt skólastarfið er. Hér verður þessum hugtökum gerð skil, 

hvernig þau tengjast innbyrðist og skýrt hvernig þau tengjast viðfangsefni 

þessarar rannsóknar. 

Fyrst verður hugtakið skólaþróun kynnt og rætt um hvaða þættir stuðla 

að þróun skólastarfs. Í því samhengi er hugtakið lærdómssamfélag útskýrt 

og þá hvað felst í hugtakinu starfsþróun kennara. Síðan verður rætt um 

áhrif samstarfs og samábyrgðar á starfsþróun sem felst í þjálfun og 

félagastuðningi. Í lokin er fjallað um hlutverk skólastjórans og tilgang 

sjálfsmats í skólaþróun. Samspil þessara þátta er talið mikilvægt til þess 

að þróun skólastarfs eigi sér stað og skóli nái því markmiði að bæta 

árangur sinn sem hlýtur að vera markmið hvers skóla.  

2.1 Hugtök 

Skólaþróun 

Hugtakið skólaþróun (e. school development) felur í sér fjölmarga þætti 

er lúta að mótun starfshátta í skólum. Í samræðum mínum við kennara og 

skólastjórnendur í gegnum árin hef ég lært að ef skólafólk er spurt um 

hvernig skólaþróun í þeirra skóla sé háttað koma gjarnan svör sem varpa 

ljósi á hvaða sýn það hefur að leiðarljósi og hvernig samstarfi er háttað 

innan skólans. 

Í hverjum skóla er skylt að gefa út skólanámskrá þar sem kynnt er sú 

sýn sem höfð er að leiðarljósi í skólastarfinu. Þar skal koma fram sú 

hugmyndafræði sem skólasamfélagið byggist á, kennslufræðileg stefna 

skólans og námsmarkmið (Menntamálaráðuneytið, 2006). En hvernig má 

stuðla að farsælli skólaþróun? Hvaða þættir virðast ráða mestu um að 

breytingar sem ráðist er í festist í sessi? 

Vilji kennari eða skólastjórnandi breyta einhverju í skólastarfinu getur  

leiðin frá A til B virst erfið. Tomlinson, Brimijoin og Narvaez (2008) 

benda á að ekki sé til ein leið eða áætlun fyrir skólaþróun sem virki vel 

fyrir alla eða í öllum aðstæðum. Vitna þær máli sínu til stuðnings í 
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fræðimennina Urbanski, sem segir að breytingar séu í raun erfitt ferli, og 

Fullan sem heldur því fram að kennarar geti alltaf stuðlað að breytingum. 

Rannsóknir Donaldson (2006)  hafa sýnt að sé skólastefnan skýr sé 

líklegra að einstaklingarnir tileinki sér markmiðin í stefnunni og vinni 

innan þess ramma sem fyrir liggur. Áralangar rannsóknir Fullan (2007) á 

skólastarfi gefa sömu vísbendingar og niðurstöður Donaldson (2006). 

Fullan leggur þó áherslu á að áhugi og skuldbinding starfsmann séu m.a. 

forsendur þess að umbætur komist á og festist í sessi. Donaldson (2006) 

bendir á að skólaþróun sé mikilvæg í að efla tengsl meðal starfsmanna. 

Þegar fólk finnur að það hefur völd og áhrif á störf sín ná einstaklingarnir 

að mynda sambönd við aðra starfsfélaga innan hópsins vegna 

sameiginlegra markmiða sem verða áskorun í starfi og tengir fólk saman 

vegna fagmannlegra og persónulegra áhrifa. Helstu þættir sem virðast 

hindra tengslamyndun meðal starfsfólks skóla að mati Donaldson (2006) 

eru fjöldi starfsmanna, takmarkaður tími til samstarfs að kennarar 

einangri sig frá öðrum samstarfsfélögum og ef traust ríkir ekki í 

starfsmannahópnum. Ef traust ríkir ekki í starfsmannahópnum getur það 

birst í ýmiss konar klíkumyndunum og ólíkri upplifun af fundum eða 

öðrum uppákomum. Þetta á einnig við um íslenskan raunveruleika eins 

og Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson 

(2002) komust að í rannsóknum sínum.  

Elsa Pálsdóttir (2010) rannsakaði hvað starfsfólk tveggja leikskóla 

upplifði hvetjandi til skólaþróunar. Í niðurstöðunum hennar kemur fram 

að viðhorf leikskólastjóranna til skólaþróunar sé mikilvægt og að 

skólaþróun sé hluti hins daglega skólastarfs. Skapa þurfi tíma til 

samstarfs, veita starfsfólki ráðgjöf, stuðning og hvatningu. 

Leikskólastjórinn þarf að dreifa ábyrgð, nýta styrkleika starfsfólksins og 

fá einhverja til þess að leiða verkefni hverju sinni í leikskólanum. 

Markmið með skólaþróun þurfa að vera skýr og byggjast á 

hugmyndafræði leikskólans. Þau þurfa að vekja áhuga og tengjast 

grunnþáttum leikskólastarfsins. Jákvæð samskipti sem byggjast á 

sveigjanleika, trausti, gleði og jafnrétti eru einnig þættir sem hafa 

hvetjandi áhrif á skólaþróun.   

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur, Barkar Hansen og Ólafs H. 

Jóhannssonar (2006) Mótun skólastarfs: Hver er hlutur kennara? sem 

gerð var árið 2005, voru könnuð viðhorf kennara til þess hver áhrif þeirra 

væru á starfsemi skóla. Í rannsókninni eru kennarar beðnir að svara 

hverja þeir telja bera ábyrgð á ákvörðunum um mikilvæg málefni skólans 
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sem þeir störfuðu í, hversu mikil samvinna væri meðal þeirra og við 

hagsmunaaðila skólans og hvort þeir teldu þrýsting og væntingar til sín 

hafa aukist. Þar kemur fram að kennarar vilja hafa meiri áhrif en þeir telja 

sig raunverulega hafa. Mest er það þegar um er að ræða mótun 

símenntunaráætlana, fjármál, skipan nemenda í námshópa og 

þróunarverkefni. Þeir telja samvinnu kennara innan árganga frekar og/eða 

mjög mikla en að hún sé minni meðal annarra kennara. Flestir kennarar 

telja sig hafa mikla samvinnu við fólk utan skólans en það á þó ekki við 

þegar samvinna kennara við fræðsluyfirvöld er skoðuð en flestir telja 

hana litla. Hins vegar telja kennarar að samvinna milli skólastjóra og 

fræðsluyfirvalda sé mikil. Kennarar á höfuðborgarsvæðinu telja að kröfur 

og væntingar hafi aukist en það á ekki við í jafn miklum mæli um 

kennara á landsbyggðinni.  

Í skólastefnu Reykjanesbæjar má sjá ýmis teikn um sömu þætti sem 

lögð er áhersla á í skólaþróun og fram koma í rannsóknunum sem vitnað 

er í hér að framan. Þar kemur m.a. fram að skólaskrifstofan skuli vera 

hvetjandi í framþróun og umbótum í skólum bæjarins og efla faglegt 

starf. Jafnframt er talað um að hún skuli sjá til þess að skólar nýti 

kennslufræðilega ráðgjöf nemendum til hagsbóta. Einnig er fjallað um 

aukna fjárhagslega ábyrgð og sjálfstæði skóla (Reykjanesbær, 2003a).  

Nú verður vikið að því hver helstu einkenni lærdómssamfélags eru, 

því eins og rannsóknir hafa sýnt fram á er mótun lærdómssamfélags 

mikilvægur hlekkur í skólaþróun. 

  

Lærdómssamfélag 

Hugtökin lærdómssamfélag og námssamfélag skjóta gjarnan upp 

kollinum í umræðu um einkenni góðs skólastarfs og margir nota þessi 

hugtök jöfnum höndum. Í þessari ritgerð er ekki gerður greinamunur á 

þessum tveimur hugtökum. Hugtakið lærdómssamfélag (e. professional 

learning community) er jafnan notað. Þó skal á það bent að hugtakið 

námssamfélag er notað í umfjöllun um niðurstöður í kafla fjögur enda var 

það hugtak notað í viðtölunum við skólastjórana. Samkvæmt Íslenskri 

orðabók hafa hugtökin lærdómssamfélag og námssamfélag sömu 

merkingu. Hugtakið  ,,lærdómur“ hefur merkinguna ,,þekking“ eða 

,,kunnátta“, hugtakið ,,læra“ hefur merkinguna ,,nema“ og hugtakið 

,,nám“ hefur merkinguna ,,það að nema“ (Íslensk orðabók, 2002). 
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Fólk leggur ekki alltaf sama skilning í hugtök. Skilgreining mín á 

þessum hugtökum felur í sér hvernig lærdómsmenningin er innan 

skólasamfélagsins. Að allir innan skólasamfélagsins hafi sameiginlega 

sýn og markmið. Að fólk sé tilbúið til þess að læra svo framþróun í námi 

og kennslu eigi sér stað. Í slíku skólasamfélagi tekur fólk sameiginlega 

ábyrgð á skólastarfinu og leggur áherslu á samstarf eins og við 

undirbúning kennslunnar, þegar kennslan fer fram og þegar unnið er að 

öðrum þáttum skólastarfsins eins og við gerð skólanámskrár eða að 

þróunarverkefnum. Mikilvægt er að fólk sé tilbúið til þess að vinna í 

samfélagi við aðra en einangri sig ekki í starfi.  

Bredeson (2003) skilgreinir hugtakið lærdómssamfélag með því að 

draga fram eins konar andstæður. Hann segir að í skólum sé oft meiri 

áhersla lögð á kennslu en nám, aga fremur en þróun, samkeppni fremur 

en samvinnu og stök viðfangsefni frekar en heildstæða starfsþróun (e. 

professional development). Próf og grunnþjálfun fái meiri athygli en aðrir 

þættir eins og að skapa árangursríkt nám fyrir alla, bæði nemendur og 

kennara. Bredeson heldur áfram og bendir á að nýrri hugmyndir um 

starfsþróun felist í að skapa lærdómssamfélag fyrir kennara, þar sem 

áhersla sé lögð á þroska einstaklinga og að efla samvinnunám og 

samvinnu.  

Í skrifum sínum um lærdómssamfélag leggur Bredeson (2003)  

áherslu á að það er sama hvert litið er, til rannsókna eða skrifa um reynslu 

skólafólks, ef byggja eigi markvisst upp og viðhalda lærdómssamfélagi í 

skólum krefjist það mikillar vinnu. Hann segir að  þrír meginþættir hafi 

víxlverkandi áhrif á lærdómssamfélagið. Þetta eru hugtökin samfélag, 

 fagmennska og nám. Bredeson 

(2003) setur fram skýringarmynd til 

þess að lýsa því hversu samofnir 

þessir þrír þættir eru og hvernig 

þeir skapa lærdómssamfélag, sjá 

Mynd 1. Hugtakið samfélag á við 

hóp fólks sem vinnur að 

sameiginlegum verkefnum og 

fylgir ákveðnum viðmiðum og 

gildum. Með fagmennsku á að  

tryggja gæði og vernda skjólstæðinga. Nám á við þegar stofnun nýtir sér 

skuldbindingar og getu fólks til þess að læra á öllum stigum. Saman 

Fagmennska 

N

ám 
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Mynd 1.  Lærdómssamfélag 
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mynda þessir þættir kjarna lærdómssamfélags. Einkenni lifandi 

lærdómssamfélaga byggja að mati, Cambron-McCabe, Lucas, Smith, 

Dutton og Kleiner (2000) á fimm námslögmálum. Það fyrsta er 

persónuleg tök (e. personal mastery) að gera skýra mynd af eigin sýn. Að 

ákveða stefnu sem tekur mið af kringumstæðum og ásættanlegum árangri. 

Annað lögmál er hugarlíkön (e. mental models). Það er ígrundun um 

eigin viðhorf og annarra. Í skólum er oft forðast að ræða um viðhorf sem 

geta verið álitamál og valdið ágreiningi en það þarf að skapa öruggt 

andrúmsloft til þess að sú umræða komist upp á yfirborðið. Þriðja 

lögmálið er sameiginleg sýn (e. shared vision) sem felur í sér að 

sjónarhornið beinist að sameiginlegum tilgangi. Hollusta starfsmanna er 

efld með því að móta sameiginlega framtíðarsýn og markmið til þess að 

gera sýnina að veruleika. Fjórða lögmálið er teymisnám (e. team 

learning) það er samskipi starfsmanna. Samræður í litlum hópum styrkja 

samvinnuhugsun og gera fólki auðveldara að vinna að sameiginlegu 

markmiði. Að lokum nefna þau kerfishugsun (e. systems thinking) að 

skilja breytingar og hvernig hlutir eru háðir hver öðrum. Þá er auðveldara 

að takast á við þau öfl sem hafa áhrif. Kerfishugsun byggist á kenningum 

um endurgjöf og margbreytileika, um innri tilhneigingar kerfis sem leiða 

til grósku eða stöðnunar, að geta fundið hvað það er sem sameinar hluta 

hópsins og heildina.  

Shirley (2008) segir að fólk sé almennt sammála því að 

meginmarkmið skóla sé nám nemenda og að forsendur árangursríks náms 

byggist á gæðum kennslunnar sem aftur byggjast á stöðugri þróun  

lærdómssamfélagsins. Hún minnir líka á að einkenni góðs 

lærdómssamfélags birtist í skýrri sameiginlegri sýn, dreifðri ábyrgð og 

forystu og styðjandi starfsumhverfi sem feli í sér gott ytra skipulag og 

stuðning jafningja. 

Bolam, Stoll og Greenwood (2008) rannsökuðu hvað skapaði og 

viðhélt lærdómssamfélagi í enskum skólum á árunum 2002 til 2005. 

Niðurstöður þeirra sýndu tengsl milli árangurs nemenda og þess sem 

starfsmenn lærðu þegar árangur skólanna var skoðaður. Í niðurstöðum 

greindu þeir nokkra mikilvæga lykilþætti sem einkenna árangursrík 

lærdómssamfélög. Þeir eru sameiginleg sýn og gildi, sameiginleg ábyrgð 

á námi nemenda, hópavinnu og einstaklingsvinnu, ígrundun á faglegri 

nálgun, opin samskipti, gagnkvæmt traust, virðing og stuðningur.  
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Höög, Johansson og Olafsson (2009) rannsökuðu tvo sænska skóla 

með fimm ára millibili, þ.e. árið 2003 og um áramótin 2008 til 2009. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að samspil  skólamenningar, 

skipulags og stjórnunar í skólunum sé lykillinn að árangursríku 

skólastarfi. Það sem var sameiginlegt með skólunum var að 

skólastjórarnir sem veittu skólunum forystu við stofnun þeirra byggðu 

forystuna á trausti, samræðum og samstarfi. Þeir höfðu skýrar reglur og 

viðmið og settu ákveðin mörk. Þeir náðu jafnframt að byggja upp góðan 

starfsanda með þátttöku starfsfólks í töku ákvarðana um málefni skólanna 

og uppbyggingu þeirra. Þá var lögð áhersla á jákvæð samskipti í 

skólasamfélaginu og þátttöku foreldra í uppbyggingu skólanna. Þrátt fyrir 

ör skipti skólastjórnenda, frá 2003–2009 náði kennarahópurinn að halda 

uppi gæðum skólastarfsins vegna þess sterka grunns sem lærdóms-

samfélagið var byggt á frá stofnun skólanna.  

Andrews og Lewis (2008) lýsa niðurstöðum tveggja rannsókna sem 

Crowther og Andrews gerðu árið 2003 og Lewis gerði 2005 á hvers 

lærdómssamfélög eru megnug. Innleiddir voru nýir starfshættir í skólana, 

ýtt var úr vör þróunarverkefni, með það að markmiði að bæta árangur 

nemenda. Niðurstaðan sýndi fram á mikilvægi þess að kennarar sinni 

leiðtogahlutverki og þeir séu tilbúnir að hvetja og styðja vinnufélaga í 

umbótastarfi til þess að gera það árangursríkara.  

Anna Kristín Sigurðardóttir (2006) rannsakaði hvort tengsl væru á 

milli árangurs skóla og lærdómssamfélags í þremur íslenskum skólum. 

Meginniðurstöður hennar voru þær að ef skóli stuðlaði að 

lærdómssamfélagi innan skólans hefði það jákvæð áhrif á námsárangur 

nemenda. Hún segir þó að ennþá sé spurning hver samverkun þessara 

þátta sé. Góður námsárangur nemenda geti til dæmis haft jákvæð áhrif á 

lærdómssamfélagið. Í rannsókn sinni sá hún að þættir eins og sameiginleg 

gildi og sýn, dreifð forysta og starfshættir höfðu mest áhrif á árangur 

skóla. Bendir hún í þessu sambandi á að mikilvægt sé að umræður og 

skipulag skólastarfsins snúist um nám nemenda fremur en störf kennara. 

En beinum þá sjónum að starfsþróun kennara sem er einn þáttur 

lærdómssamfélags.  

 

Starfsþróun 

Hugtakið starfsþróun felur í sér margs konar þætti. Almennt er átt við sí- 

og endurmenntun, að kennari auki hæfni sína í starfi og að breytingar 
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verði á störfum hans. Hér verður fjallað nánar um hugtakið starfsþróun, 

hvað það felur í sér og tengsl starfsþróunar kennara við námsárangur 

nemenda.  

Hugtakið starfsþróun (e. professional development) byggist 

samkvæmt skilgreiningu Bredeson (2003) á þremur meginþáttum. Fyrst 

ber að nefna þau námstækifæri, í sí- og endurmenntun, sem standa 

kennurum til boða. Í öðru lagi er það eigin sköpun starfsmanns í starfi og 

ígrundun hans á því.  Í þriðja lagi er það viljinn til að bæta sig í starfi. 

Þessir þættir eru samtengdir og geta verið bæði forsenda og afleiðing 

hvers hinna sbr. Mynd 2, sem Bredeson setur fram og má líkja þessu við 

hringferli sem þarf að eiga sér stað ef starfsþróun á að skila árangri. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.  Starfsþróun 

En það er ekki sama hvernig starfsþróun fer fram. Fullan (2007) segir 

að starfsþróun sem byggist á námskeiðum og fundum svari aðeins um 

30% af þörf kennara fyrir þróun í starfi. Hin sjötíuprósentin komi í 

gegnum það sem lærist í starfi. Því komi á óvart hversu mikil áhersla sé 

enn í dag á námskeið og fundi. Bredeson (2003) bendir á að í þessu felist 

ákveðin mótsögn og því eðlilegt að breytingar sem ráðist er í, í tengslum 

við þróunarstarf, festist ekki í sessi.   

Joyce og Shower (2002) nefna fjögur meginatriði sem verði að 

einkenna starfsþróun kennara ef hún eigi að hafa áhrif á árangur 

nemenda. Í fyrsta lagi þurfi að mynda samfélag þeirra sem hafa 

fagþekkingu á hverju sviði og skapa þeim vettvang til að hittast og læra 

saman. Í öðru lagi þurfi að velja inntak eða efnissvið fyrir áherslur 

starfsþróunar hverju sinni og tryggja að þessar áherslur taki mið af náms- 
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íhugull 

að bæta sig í 

starfi 
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og kennsluáætlunum. Í þriðja lagi sé mikilvægt að starfsþróun feli í sér 

breytingar sem hafi jákvæð áhrif á hvað og hvernig er kennt. Í fjórða lagi 

að kennarar geti haldið áfram að þróa og útfæra enn frekar það sem þeir 

hafa lært.  Þetta fernt hefur það sameiginlegt að fara fram innan starfstíma 

skóla. 

Fleiri fræðimenn hallast að þeirri skoðun að starfsþróun eigi að fléttast 

inn í almenn störf kennara og vera hluti af daglegum störfum þeirra. Þar á 

meðal er Bredeson (2003) sem telur starfsþróun vera hluta af starfinu og 

hún eigi að fara fram samhliða því, í lærdómssamfélagi. Hann vill ekki 

aðskilnað milli starfsþróunar og vinnu. Þegar starfsþróunin er hluti af 

daglegu starfi sé tilgangur hennar augljósari og hún verði markvissari.  

Bredeson (2003) skilgreinir starfsþróun annars vegar út frá daglegum 

störfum kennara og hins vegar þess sem gerist þar fyrir utan. Hann setur 

fram þrjár skilgreiningar á hugtökunum starfsþróun og vinnu þegar fjallað 

er um daglegan vinnutíma kennara á starfstíma skóla. Fyrst nefnir hann 

starfsþróun sem vinnu (e. as work). Bredeson (2003) tengir starfsþróun 

við dagleg störf kennara. Hún sé hluti af starfinu og fari fram við kennslu 

nemenda.  Áhersla er lögð á mikilvægi starfsþróunar og að hún komi til 

móts við þarfir einstakra starfsmanna. Síðan nefnir Bredeson (2003) 

starfsþróun við vinnu (e. in work) sem vísar til fjölbreyttra námstækifæra 

sem falla undir dagleg störf kennarans. Kennarinn leggur áherslu á 

starfsþróun þegar hann er innan þess verksviðs sem fylgir starfinu. Hann 

flokkar starfendarannsóknir og teymiskennslu undir starfsþróun við 

vinnu. Í þriðja lagi nefnir Bredeson (2003) starfsþróun í vinnu (e. at work) 

en þá fer starfsþróunin fram utan þess tíma sem kennarinn sinnir kennslu 

eða undirbúningi hennar en innan daglegs vinnutíma kennara. Dæmi um 

starfsþróun í vinnu er t.d. þegar kennarar fylgjast með kennslu hver hjá 

öðrum og veita hver öðrum uppbyggilega gagnrýni og þegar þeir vinna að 

þróunarverkefnum.   

Þegar sjónum er beint að starfsþróun utan daglegs vinnutíma kennara 

hvort sem er innan eða utan starfstíma skóla bendir Bredeson (2003) á 

tvennt. Annars vegar að starfsþróun geti farið fram utan vinnutíma (e. 

outside of work) kennara. Þar vísar hann til náms sem fram fer utan 

daglegs vinnutíma kennara og er ekki hluti af daglegum störfum hans. 

Það gæti átt við um ráðstefnur, fundi, smiðjur, vettvangsheimsóknir, 

fjarnám og fleira. Hins vegar bendir Bredeson (2003) á hvernig 

starfsþróun getur átt sér stað langt fyrir utan starfssviðið (e. beyond 
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work). Hér nefnir hann reynslu og upplifun sem við öðlumst í lífinu sem 

hefur áhrif á persónuleika okkar og kemur fram í störfum okkar. 

Dagleg viðfangsefni eins og kennsla og undirbúningur kennslu eru 

aðeins einn hluti starfs kennara. Þetta leiðir hugann að því hver áhrif 

samstarfs og samábyrgðar séu á starfsþróun. 

2.2 Áhrif samstarfs og samábyrgðar á starfsþróun 

Eins og fram hefur komið í umræðunni um lærdómssamfélag er samstarf 

og samvinna mikilvægur þáttur í starfsþróun. Hér verða kynntar áherslur 

sem þykja mikilvægar í samstarfi jafningja og stuðla að farsælli 

starfsþróun. Kynntar eru hugmyndir um hvernig vænlegt sé að bera sig að 

í samvinnu og hvaða áhrif slíkt samtarf gæti haft á starfsþróunina. Þá er 

sjónum beint að starfsþróun íslenskra kennara.  

Að mati Joyce og Shower (2002) eru þjálfun og  jafningjastuðningur 

(e. training and peer coaching) óaðskiljanlegir þættir þegar kennarar afla 

sér nýrrar þekkingar eða stuðla að því að festa í sessi nýja kennsluhætti. 

Margskonar reynsla og rannsóknir gefa vísbendingar um að fólk sé 

viljugra að prófa nýjar leiðir ef það nýtur stuðnings frá samstarfsmönnum 

sínum og þátttaka í ákvörðunum, ráðgjöf, handleiðslu, samstarfi og 

teymisvinnu virðast hafa jákvæð áhrif í skólum. Samstarf og teymisvinna 

eru ekki aðeins jákvæð fyrir þróun kennarans í starfi heldur hafa þau 

jákvæð áhrif á skólaþróun og þykja mikilvægur hlekkur milli 

starfsþróunar kennarans og skólaþróunar. Áríðandi er að skapa fólki tíma 

til að hittast og ræða saman en einnig skiptir máli að fólk sé vant því að 

vinna í teymum eða hópum (Hargreaves, 2003; Joyce og Shower, 2002; 

Donaldson, 2006).  

Joyce og Shower (2002) hafa skilgreint ferli sem lýsir fjórum 

meginskrefum starfsþróunar sem þarf að taka svo ný þekking, færni og 

vinnubrögð verði hluti af breyttum starfsháttum. Á Mynd 3 má sjá 

hvernig þeir setja upp starfsþróunarlíkan sem lýsir þessum fjórum 

skrefum. Fyrst er gert ráð fyrir að fram fari kynning og athugun á þeirri 

aðferð sem læra á í formi umræðna, lesturs og fyrirlestrar. Einnig er rætt 

um skilning og skilgreiningu hugtaka. Í næsta skrefi tekur við sýnikennsla 

á þeirri færni sem kennarar eiga að öðlast. Hún getur farið fram við 

raunverulegar eða tilbúnar aðstæður, hægt er að sýna myndband eða segja 

dæmisögur af raunverulegum aðstæðum. Þriðja skrefið felst í að kennarar 

fá tækifæri til að æfa ný vinnubrögð við tilbúnar aðstæður eða inni í bekk. 
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Fjórða skrefið er samvinna meðal jafningja. Kennarar leysa vandamál 

sem upp koma í ferlinu og vinna sameiginlega að lausn þeirra. Á þessu 

stigi er orðinn til grundvöllur til þess að ræða breytingar á námskrá og 

kennsluháttum en í raun ekki miklu fyrr.  

   Lítil 

 1. Kynning á hugmyndum, lýsing á færni eða aðferð.  

 2. Sýning eða eftirgerð á færni eða kennsluaðferð. 

 3. Æfing í tilbúnum aðstæðum og/eða inni í bekk.   

 4. Leiðsögn, ráðgjöf og jafningjastuðningur.  

áhrif 

 

 

 

 

 

Mikil 

 áhrif 

Mynd 3.  Starfsþróunarlíkan Joyce og Showers 

Joyce og Showers (2002) skoðuðu áhrif jafningjastuðnings (e. 

coaching eða e. peer coaching) á starfsþróun og segja að áhrifin ráðist af 

því hvernig hópur kennara vinni saman við að fylgja breytingum eftir á 

skólastarfinu. Stuðningurinn felist í að þeir skoði kennsluna hver hjá 

öðrum og ræði saman um hvernig megi gera betur. Þessi stuðningur 

byggist á gagnkvæmu trausti. Donaldson (2006) bendir í þessu sambandi 

á mikilvægi handleiðslu sem hluta jafningjastuðnings því þeir sem hafa 

sömu reynslu og upplifun geta oft gefið góð ráð en slíkt styrkir bæði 

einstaklingana í hópnum og hópinn sem heild.  

Hér hefur verið bent á að líklegra sé að breytingar festist í sessi ef um 

samstarf  jafningja er að ræða. Hins vegar  hefur verið bent á að skapa 

þurfi tíma og svigrúm til þess að hittast og vinna saman í teymum. Þetta 

leiðir hugann að því hver staðan á Íslandi sé og hvernig starfsþróun 

íslenskra kennara sé háttað. 

Árið 2009 var gerð rannsókn, sem nefnd hefur verið TALIS (e. 

Teaching And Learning International Survey), á stöðu og viðhorfum 

kennara og skólastjórnenda. Alls tóku 24 lönd þátt í rannsókninni og eru 

sautján þeirra innan OECD en auk þeirra tóku Brasilía, Búlgaría, 

Eistland, Litháen, Malta, Malasía og Slóvenía þátt í rannsókninni. 

Niðurstöður TALIS-rannsóknarinnar segja að íslenskir kennarar taki 

fremur lítinn þátt í ýmsum starfsþróunarverkefnum í samanburði við 
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önnur þátttökulönd (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). 

Það sem fellur undir starfsþróunarverkefni í rannsókninni er námskeið 

og/eða vinnustofur, menntaráðstefnur eða málstofur, réttindanám, 

vettvangsferðir í aðra skóla, þátttaka í samstarfi kennara innan skóla eða 

utan hans, rannsóknarverkefni á faglegu áhugasviði, að veita leiðsögn 

og/eða þjálfun og þegar fylgst er með starfsfélaga og það er hluti af 

formlegu skólastarfi. Niðurstöðurnar sýna að 89% kennara í 

þátttökulöndunum tóku að meðaltali þátt í að minnsta kosti einu 

starfsþróunarverkefni síðustu 18 mánuði. Á Íslandi er meðaltalið 77%, 

hlutfallið er lægra í aðeins þremur þátttökulöndum. 

Almennt benda þessar niðurstöður til þess að áhugi kennara á 

starfsþróun sé miklu minni á Íslandi en hjá kennurum annarra þjóða sem 

þátt tóku í könnuninni. Það hallar einnig á íslenska kennara þegar þátttaka 

í réttindanámi og rannsóknarverkefnum er skoðuð. Þó kemur fram að 

lestur fræðirita og óformleg skoðanaskipti um hvernig bæta megi 

kennsluna séu algengari hér á landi en í öðrum þátttökulöndum. Helstu 

óskir íslenskra kennara um starfsþróun beinist að kennslu nemenda með 

sértækar námsþarfir, námsmat, aga- og hegðunarvandamál. Einnig telja 

kennarar skólastjóra hafa fremur lítil afskipti af kennslunni. Þeir fylgist 

lítið með henni og komi sjaldan með tillögur að bættum kennsluháttum 

(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). 

Una Björg Bjarnadóttir (2008) rannsakaði notkun endurmenntunar-

áætlana, reynslu skólastjóra og kennara í þremur grunnskólum í 

Reykjavík árið 2008. Markmiðið var að afla aukinnar þekkingar á 

endurmenntun kennara í grunnskólum Reykjavíkur og notkun 

endurmenntunaráætlana. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að 

kennararnir telja að sú endurmenntun sem fer fram samkvæmt 

endurmenntunaráætlun styðji við umbætur í skólastarfinu. Færri telja að 

þeir læri að nota nýja tækni í kennslunni í endurmenntun. Aðeins 27% 

kennaranna telja að endurmenntun þeirra fullnægi þörf þeirra fyrir hana. 

Aðeins rúmlega helmingur kennara sagðist hafa frumkvæði að 

endurmenntun sinni í starfsmannasamtali. Einnig kemur fram að 57% 

kennara telja að áherslur og markmið skólastarfsins komi fram í 

endurmenntunaráætluninni. Þegar viðhorf kennaranna til gagnsemi sex 

algengustu leiða við endurmenntun eru skoðaðar kemur í ljós að á milli 

81%–86% kennara telja handleiðslu, sjálfstýrandi nám og vinnuhópa 

gagnlegustu leiðirnar en á milli 57%–69% kennara telja umræðuhópa og 

fjarnám gagnlegar leiðir. Fæstir svarenda eða 27% telja að námskeið ein 
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og sér komi að gagni í endurmenntun. En víkjum nú að því hver þáttur  

skólastjórans er í skólaþróun.   

2.3 Þáttur skólastjórans í skólaþróun 

Hlutverk skólastjóra er margþætt. Skólastjóri fer fyrir hópi starfsfólks 

sem leiðir og/eða greiðir götu hvers konar breytinga á skólastarfinu sem 

stuðlar að þroska nemenda. Í þessum kafla er hlutverk skólastjóra skoðað 

og sjónum beint sérstaklega að hlutverki hans í skólaþróun. Einnig er 

niðurstöðum íslenskrar rannsóknar á breyttu hlutverki skólastjórans er 

snerta skólaþróun gerð nokkur skil.  

Skólastjóri hvers skóla getur haft mikil áhrif á framgang þróunarstarfs 

í skólanum. Hvort sem kveikjan kemur innan frá eða með kröfum utan frá 

er hann eins konar hliðvörður þróunarstarfsins og er það ein af forsendum 

þess að framkvæmd þróunarverkefnisins gangi upp (Fullan 2007).  

Donaldson ( 2006)  bendir á að hlutverk skólastjórnenda hafi breyst og 

hægt sé að tala um hinn gamla hefðbundna leiðtoga annars vegar og hinn 

nýja leiðtoga hins vegar.  Hinn hefðbundni leiðtogi hefur stólað á völd og 

persónutöfra en hinn nýi leiðtogi þarf að sýna að leiðtogahlutverkið í 

skóla snýst um nemendur, nám og kennslu. Hinn nýi leiðtogi þarf að gera 

skýrar kröfur um að allir geri sitt besta til að bæta nám nemenda og 

skólasamfélagið í heild.  

Í umræðu um hlutverk skólastjóra leggur Fullan (2001) áherslu á að 

ekki eigi að aðgreina leiðtogahlutverk og stjórnunarhlutverk skólastjóra.  

Hann segir þessi tvö svið skarast, þau séu bæði mikilvæg og þörf sé á 

hæfni stjórnanda á báðum sviðum.  Munurinn felist í því að leiðtoginn 

fæst við vandamál sem eru flókin og ekki fyrirfram vitað hvernig eigi að 

leysa en stjórnandinn fæst í meira mæli við verkefni sem eru leyst eftir 

fyrirfram ákveðnum verkferlum. Donaldson (2006) tekur í sama streng 

þegar hann segir að hlutverk leiðtoga sé að setja fram ákveðna sýn og 

gildi sem eru höfð að leiðarljósi, minna starfsmennina á sýnina til að fá 

fólk til að leggjast á árar við að ná settum markmiðum. Þannig er staða 

skólastjórans í tengslaneti skólans sérstök, ekki bara af því formlegt 

hlutverk hans er annað en kennara heldur skiptir framkoma hans og færni 

í samskiptum miklu máli. Ef marka má rannsóknir sem Donaldson (2006) 

vísar í einkennist framkoma og viðmót skólastjóra sem reynst hafa 

farsælir í starfi af jákvæðum og opnum samskiptum. 



 

29 

 

Donaldson (2006) nefnir fjögur atriði sem hafa þarf í huga þegar rætt 

er um samskipti stjórnenda og kennara. Í fyrsta lagi nefnir hann að 

skólastjórinn hefur formleg völd, hann er stjórnandinn og gerir áætlun, í 

öðru lagi hefur hann aðgang að öðrum starfsmönnum og getur falið þeim 

verkefni, í þriðja lagi stjórnar hann fjármagninu og er tengiliður við aðrar 

stofnanir og í fjórða lagi er það hvernig honum gengur að gefa sér tíma í 

samskipti við starfsmenn skólans. 

Fullan (2001) og Donaldson (2006) benda á að árangursríkir leiðtogar 

gefi fólki þá tilfinningu að jafnvel erfiðustu vandamál sem upp kunna að 

koma sé hægt að leysa. Þeir eru bjartsýnir og halda ótrauðir í átt að 

markmiðunum. Skóli sem skilar góðum árangri hefur alltaf á að skipa 

skólastjórum með sterka forystuhæfileika (Sergiovanni, 2006; Fullan, 

2000). Að mati Fullan vinna skólastjórar í árangursríkum skólum stöðugt 

að þroska einstaklingsins, samvinnu milli skóla og yfirvalda og eru 

leiðandi um kennsluhætti, liðsheildina og ákveða stefnuna sem tekin er 

með hliðsjón af langtímamarkmiðum og leiðum að þeim (Fullan, 2000). 

Sergiovanni (2006) er sammála en bætir við þessa lýsingu þegar hann 

segir að árangursríkur stjórnandi sé fær um að sýna sveigjanleika í 

daglegu skólastarfi en sé staðfastur þegar kemur að því að efla og 

viðhalda grunngildum. Goleman (2000) tekur undir þessar fullyrðingar og 

vitnar í eigin rannsóknir sem hafa sýnt fram á að því fleiri stjórnunarhætti 

eða stjórnunaraðferðir sem leiðtogi hefur á valdi sínu því farsælli sé hann 

í starfi. Slíkur leiðtogi getur verið allt í senn sá sem safnar fylgi, sýnir 

staðfestu, notar lýðræði við ákvarðanatöku og sá sem þjálfar (Fullan, 

2001; Goleman, 2000). 

En hvernig fara góðir skólastjórnendur að því að koma á breyttum 

starfsháttum. Ef litið er til þess sem Fullan (2001; 2007) og  Goleman 

(2000) segja um hvaða þætti árangursríkir leiðtogar hafa að leiðarljósi við 

innleiðingu breytinga koma í ljós fimm þættir. Í fyrsta lagi þarf 

tilgangurinn að vera skýr og breytingarnar líklegar til að hafa jákvæð 

áhrif á líf starfsmanna, nemenda og samfélagið í heild. Þá þarf líka að 

vera eining um gildin sem liggja að baki breytingunum. Í öðru lagi þurfi 

skilningur skólastjórnenda á breytingaferlinu að vera góður og ekki megi 

hafa of mörg eða umfangsmikil verkefni í gangi í einu. Hverju 

viðfangsefni þarf að skapa tíma og svigrúm í starfi fólks því ávallt koma í 

ljós hindranir sem finna þarf farsælar lausnir á. Í þriðja lagi er mikilvægt 

að byggja upp gott samband við starfsfólkið því ef marka má rannsóknir á 

breytingastjórnun eru árangursríku leiðtogarnir þeir sem sýna bestu 
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tilfinningagreindina. Í fjórða lagi er mikilvægt að byggja upp, deila, skapa 

og stjórna þekkingu. Það getur verið erfitt að skilgreina hver 

þekkingarsköpunin er, velja úr góða hugmynd og dreifa henni svo hún 

verði notuð sem víðast. Á mörgum vinnustöðum er mikið fjárfest í tækni 

og ákveðinni þjálfun við beitingu hennar en minna er hugað að dreifingu 

eða sköpun þekkingarinnar. Í fimmta lagi er mikilvægt að leiðtogar geri 

sér grein fyrir þeirri stöðu sem þeir eru í sem færir þeim aukin völd.  

Breytingar í samfélaginu hafa kallað á breytingar í skólastarfinu og 

hafa stjórnendur ekki farið varhluta af því. Í íslenskri rannsókn Barkar 

Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunnar H. Lárusdóttur (2008) á 

breytingum á hlutverki skólastjóra í grunnskólum árið 2006, kemur fram 

að íslenskir skólastjórar verja meiri tíma í vinnu með starfsfólki sínu og í 

áætlanagerð en þeir gerðu áður. Ástæður þessara breytinga telja þau að 

geti meðal annars falist í því að skólastjórar álíti að gæði og árangur í 

skólastarfi sé háður starfsmönnum og starfsmannastjórnun og skólastjórar 

líti í auknum mæli á sig sem starfsmannastjóra. Í rannsókninni er einnig 

hægt að sjá breytingar á störfum skólastjóranna með tilkomu deildarstjóra 

í grunnskóla frá árinu 2001. Tæplega helmingur þeirra segist hafa meiri 

tíma til að sinna ráðgjöf við starfsfólk, að vinna við gerð 

endurmenntunaráætlana og við skipulagningu og framkvæmd 

þróunaráætlana. Stór hluti skólastjóranna, eða um 70%, segist ennfremur 

hafa aukinn tíma til að sinna stefnumótun fyrir skólann.  

Þegar mat skólastjóranna á þátttöku og áhrifum kennara á 

endurmenntunaráætlanir og þróunaráætlanir skólanna er skoðað kemur í 

ljós að tæplega helmingur (45%) skólastjóra telja kennara leggja mikla 

áherslu á þátttöku í endurmenntunaráætlun skólans. Svipað hlutfall (48%)  

þeirra telja að áhrif kennara á ákvarðanir er lúta að endurmenntunar–

áætlun séu mikil. Þá telja 60% skólastjóra að kennarar leggi mikla áhersla 

á þátttöku í þróunaráætlunum og svipað hlutfall (61%) þeirra telja áhrif 

kennara mikil á ákvarðanir er varða þróunaráætlanir skóla (Börkur 

Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn H. Lárusdóttir, 2008). Slíkar 

áætlanir byggjast á upplýsingum sem fást með sjálfsmati skóla sem 

skólum ber að framkvæma með kerfisbundnum hætti. Víkjum nú nánar 

að því.  



 

31 

 

2.4 Sjálfsmat sem hluti skólaþróunar 

Á Íslandi, líkt og í löndum sem við berum okkur saman við, er gerð krafa 

um að skólar meti starf sitt og ígrundi hverju mætti breyta til betri vegar.  

Hér er gerð grein fyrir tilgangi og markmiði sjálfsmats skóla, innra og 

ytra mati og mikilvægi þess að nýta niðurstöður matsins í ákvörðunum 

um skólaþróun.  

Í skrifum sínum um breytingar á skólastarfi leggja Joyce og Showers 

(2002) áherslu á að við tileinkum okkur fagleg vinnubrögð svo 

raunveruleg starfsþróun eigi sér stað og breytingar sem farið er út í séu 

skynsamlegar og líklegar til að festast í sessi. Þeir benda í því sambandi á 

mikilvægi þess að við metum árangur og berum niðurstöður saman fyrir 

og eftir að ákveðnar breytingar hafa verið gerðar.  

Á Íslandi er gerð krafa um að í skólum sé sjálfsmat hluti af reglulegu 

skólastarfi en það er hins vegar í höndum skólafólksins á hverjum stað 

með hvaða hætti matið fer fram. Í bæklingi Menntamálaráðuneytis, 

Sjálfsmat skóla frá 1997, segir að megintilgangur sjálfsmats sé að 

auðvelda starfsfólki skóla að vinna að framgangi markmiða skólans en 

jafnframt að skapa faglegan grundvöll fyrir umbætur sem séu hluti af 

frekari þróun skólans með gerð starfs- og þróunaráætlunar skólans  

(Menntamálaráðuneytið, 1997). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2006, almennum hluta, kemur fram að 

sjálfsmat sé leið til að vinna kerfisbundið að umbótum og gæðum í 

skólastarfi og þannig sé sjálfsmat tæki til að greina sterkar og veikar 

hliðar skólastarfsins. Ætlast er til að ígrundaðir séu allir þættir 

skólastarfsins, að matið sé altækt, þótt ekki sé tekið jafnt á öllum þáttum 

skólastarfsins á hverju ári. Þættirnir sem sjónum skal beint að koma fram 

í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2006 þeir eru markmið, 

stjórnun, nám, kennsla, námsmat, nemendur, starfsfólk, aðbúnaður og ytri 

tengsl (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Í umræðunni um sjálfsmat er greint á milli innra mats og ytra mats. 

Innra mat er á ábyrgð hvers grunnskóla sem með kerfisbundnum hætti 

metur árangur og gæði skólastarfsins. Ytra mat er í höndum sveitarfélags 

sem lætur ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra 

mat skóla, ytra mat sveitarfélags, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir 

um umbætur (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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En hvernig sem matinu er háttað, hvort sem það er innra mat eða ytra 

mat, þá felst tilgangur þess og markmið fyrst og fremst í því að meta 

starfshætti skólans á kerfisbundinn og faglegan hátt.  

2.5 Samantekt 

Segja má að forsendur skólaþróunar séu áhugi einstakra starfsmanna, góð 

tengslamyndun milli starfsfólks og skýr stefna skólans og/eða 

fræðsluyfirvalda. Sé stefnan skýr er líklegra að fólk upplifi að það hafi 

áhrif á ákvarðanir sem teknar eru um starf þess og sé betur reiðubúið að 

takast á hendur ýmsar skuldbindingar í tengslum við þróun skólastarfsins. 

Skuldbindingar sem fela í sér að til verður lærdómssamfélag í skólanum. 

Samfélag þar sem fólk deilir sömu gildum, sýn og ábyrgð, veitir stuðning 

og sinnir leiðtogahlutverki. Lærdómssamfélagið einkennist þannig af 

samvinnu, fagmennsku, teymisvinnu, sameiginlegri ábyrgð á námi 

nemenda, ígrundun náms og starfs og starfsþróunar.  

Reynsla og rannsóknir hafa sýnt að starfsþróun er ekki bara 

mikilvægur heldur ómissandi hluti af starfi þeirra er vinna í skólum og 

ýmsar leiðir eru færar til að efla fólk í starfi. Fram kemur að 

samstarfsfélagarnir skipa stóran sess í starfsþróun kennara. Þó verður að 

leiða hugann að því eins og fram kemur í þeim rannsóknum sem vitnað er 

í að íslenskir kennarar verja ekki miklum tíma til starfsþróunar. 

Starfsþróun þeirra er að mörgu leyti ábótavant hvort sem litið er til 

framboðs á sí- og endurmenntunartækifærum eða þess tíma sem helgaður 

er starfsþróun.  

Þáttur skólastjóra hefur löngum þótt mikilvægur í þróun skóla–

starfsins. Með breyttum áherslum í skólastarfi má sjá breyttar áherslur í 

störfum þeirra. Hægt er að segja að forystan felist fyrst og fremst í 

jákvæðum samskiptum, skýrri sýn á hvert skal stefnt og vörðum á 

leiðinni þangað. Hlutverk skólastjórans er í meginatriðum það að byggja 

upp liðsheild innan skólasamfélagsins sem fær umboð til að breyta  

ákveðnum starfsháttum sem eiga að verða til þess að bæta nám nemenda. 

Ef marka má niðurstöður þeirra íslensku rannsókna sem vitnað er til 

virðast skólastjórar leggja í auknum mæli áherslu á að vinna með 

starfsfólki skólans við gerð áætlana sem tengjast skólaþróun. Það vekur 

hins vegar athygli að um helmingur skólastjóranna segir að kennarar taki 

þátt og hafi áhrif á endurmenntunaráætlanir og að sextíu prósent kennara 

taki þátt og hafi áhrif á þróunaráætlanir skólans.  
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Að lokum má segja að það er mikilvægt að við tileinkum okkur fagleg 

vinnubrögð svo raunveruleg starfsþróun eigi sér stað. Því er mikilvægt að 

meta árangur skólastarfsins og bera niðurstöður saman svo grundvöllur 

skapist fyrir starfsfólk skólans til þess að vega og meta stöðuna og taka 

yfirvegaðar ákvarðanir um næstu skref í átt að umbótum og mótun enn 

betri skóla.  
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3 Undirbúningur rannsóknar 

Í þessari rannsókn er athyglinni beint að því hvaða áhrif 

efnahagsþrengingarnar sem fylgdu í kjölfar efnahagshrunsins haustið 

2008 hafa haft á skólaþróun í grunnskólum Reykjanesbæjar og þá þætti 

skólastarfsins sem styðja við hana. Gerð er grein fyrir tilurð 

rannsóknarinnar og dregin upp mynd af þeirri stöðu sem  blasti við 

skólastjórum í Reykjanesbæ eftir efnahagshrunið. Þá er kynning á 

rannsóknaraðferðinni og þátttakendum, öflun gagna, úrvinnsla  og túlkun 

þeirra útskýrð og í lokin rætt um réttmæti rannsóknar og stöðu 

rannsakandans  og tengsl hans við þátttakaendur.  

Kastljósinu var beint að upplifun skólastjóranna af áhrifum 

efnahagskreppunnar á þá þætti skólastarfsins sem styðja við skólaþróun. 

Hér er átt við hvaða áhrif efnahagsþrengingarnar hafa á skólann sem 

lærdómssamfélag, starfsþróun innan hans, samstarf og samábyrgð innan 

skólasamfélagsins. Skólastjórar og kennarar bera mesta ábyrgð á kennslu 

og námi nemenda. Rannsóknin var afmörkuð við þessa starfshópa innan 

skólasamfélagsins þó vitað sé um mikilvægi annars starfsfólks í 

skólaþróun.  

Eftir efnahagshrunið á haustmánuðum 2008 þurftu sveitarfélög að 

endurskoða fjárhagsáætlanir sínar og draga saman útgjöld á ýmsum 

sviðum. Í Reykjanesbæ var fjárframlag til rekstrar grunnskóla skorið 

niður um 10% fyrir árið 2009. Því til viðbótar var nauðsynlegt að skera 

fjárframlag til skólamála um 7% árið 2010.   

 Stærsti útgjaldaliður í rekstri grunnskóla tengist starfsmannahaldi, 

þ.e. launum og  sí- og endurmenntun starfsmanna og eru þetta milli 80 og 

90 prósent af heildarfjármagni grunnskólans. Inni í þessum útreikningum 

er ekki kostnaður vegna fasteigna eins og húsaleiga, orka eða annað er 

kemur að viðhaldi fasteigna eða skólalóða.  

Eins og aðrir stjórnendur stofnana þurftu skólastjórar að bregðast við 

þessum nýju og erfiðu aðstæðum og var ekki hjá því komist að draga 

saman í starfsmannahaldi, sí- og endurmenntun og kostnaði sem snerti 

nám nemenda. Það var því ljóst að endurskipuleggja þurfti skólastarfið og 

taka erfiðar ákvarðanir sem höfðu bein eða óbein áhrif á störf og líðan 

allra innan skólasamfélagsins.  
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Í rannsókninni var leitað svara við því hver upplifun fjögurra 

skólastjóra í grunnskólum Reykjanesbæjar hefur verið af áhrifum 

efnahagskreppunnar á skólaþróun.   

Í leit að svörum við þessari spurningu var mótaður viðtalsrammi sem 

byggir á eftirtöldum undirspurningum. 

 Hefur efnahagshrunið og kreppan í kjölfarið haft áhrif á 

skólaþróunarverkefni/starfsþróun í þínum skóla? Hvaða áhrif 

hafðir þú (skólastjórinn) á starfsþróun og námssamfélagið í 

skólanum? Hver er staðan í dag? 

 Hvernig gengur þér að framfylgja stefnu Reykjanesbæjar í 

skólaþróunarmálum í dag samanborið við tímann fyrir 

efnahagshrunið árið 2008. 

 Upplifirðu einhverjar breytingar á kennarahópnum í tengslum 

við skólaþróunarverkefni?  

 Hefur skipulagið t.d. á sí- og endurmenntun breyst – geturðu 

útskýrt það? Hafa forsendur sí- og endurmenntunar 

starfsmanna breyst? 

 Hvaða hindranir sérðu í kjölfar efnahagshrunsins á umbóta- 

og þróunarstarf í skólunum?  

 Hvaða tækifæri sérðu í kjölfar efnahagshrunsins á umbóta- og 

þróunarstarf í skólunum?  

 Hvernig upplifir þú þátt skólastjóra í ákvörðunum um 

niðurskurð vegna samdráttarins? 

 Hvernig eru áhrif efnahagshrunsins miðað við fyrri reynslu/ 

atburði sem þú hefur upplifað í skólastarfi? 

Rannsóknarefnið var borið undir fræðslustjóra og fékkst vilyrði fyrir 

rannsókninni. Síðan var leitað til skólastjóranna og óskað eftir þátttöku 

þeirra. Allir skólastjórarnir samþykktu þátttöku. Áður en viðtölin fóru 

fram fengu þeir nánari lýsingu á rannsókninni og viðtalsrammann sem sjá 

má í viðauka 1.  
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3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er stuðst við Vancouver-aðferðina sem er 

rannsóknaraðferð í fyrirbærafræði sem kennd er við Vancouver-skólann. 

Viðtölin voru í formi samræðna (e. dialogoues) eins og mælt er með í 

Vancouver-aðferðinni. Í því samhengi er hægt að nota orð eins og 

meðrannsakandi (e. co-resercher) en hér er hugtakið viðmælandi notað. 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg sem byggist á því að ná fram hvernig 

einstaklingar upplifa þá reynslu sem þeir eru að ganga í gegnum og að 

sýn þeirra mótist af fyrri reynslu og eigin túlkun á þeirri reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003).  

Í viðtölunum við skólastjórana var spurningaramminn hafður til 

hliðsjónar. Viðfangsefnin voru ekki tekin í neinni sérstakri röð heldur 

fengu viðmælendurnir að stjórna för. Þeir fengu líka tíma til þess að fara 

aðeins út fyrir rammann til að  ræða það sem þeim lá á hjarta og tengdist 

rannsókninni. Í samvinnu við viðmælendur var reynt að byggja upp mynd 

af því hvernig reynslan var frá þeirra sjónarhorni.  Í Vancouver-

aðferðinni er mælt með því að farið sé aftur og aftur í gegnum sjö 

meginþætti allt rannsóknarferlið. Þessir meginþættir eru: Að vera kyrr, að 

ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Viðtöl í rannsóknum hafa marga kosti. Sigurlína Davíðsdóttir (2008)  

segir að með því að nota viðtöl sé kafað dýpra í viðhorf og skoðanir 

þátttakenda á viðfangsefninu og þannig fáist betri upplýsingar en með 

venjulegri svörun við spurningalistum. Þessi kostur viðtala kemur einnig 

fram hjá Gerði G. Óskarsdóttur (1999) þar sem hún segir að viðtöl hafi 

þann kost fram yfir spurningalista að viðmælandinn hafi tök á að útskýra 

svör sín og einnig geti hann bætt við atriðum sem honum þykir 

nauðsynlegt að komi fram.  

Ég tók þátt í samræðunum að einhverju leyti sem rannsakandi en 

reyndi jafnframt að gæta þess að hafa ekki áhrif á svör viðmælendanna. 

Ég þekki þátttakendur vel, þeir eru starfsfélagar mínir og því var ég enn 

frekar meðvitaðuð um þessa hættu. Að mati Gerðar G. Óskarsdóttur 

(1999) og Sigríðar Halldórsdóttur (2003) er það afar mikilvægt að 

rannsakandi geri sér grein fyrir þeirri hættu. Víkjum nú að þátttakendum.   
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3.2 Þátttakendur 

Þátttakendurnir hafa fimm til níu ára starfsreynslu í núverandi starfi sem 

skólastjórar. Auk þess hafa þeir komið að skólastjórnun sem 

deildarstjórar eða  aðstoðarskólastjórar. Þeir hafa auk stjórnunar meira en 

tveggja áratuga kennslureynslu. Skólastjórarnir hafa allir starfað lengst af 

hjá Reykjanesbæ og upplifðu áhrif efnahagskreppunnar og niðurskurð 

fjármagns til grunnskólanna. Viðtölin fóru fram í mars 2010 á skrifstofum 

hvers og eins skólastjóra. Afritun viðtala og úrvinnsla þeirra fór fram vor 

og sumar 2010 en niðurstöður lágu fyrir haustið 2010. Skólastjórarnir 

fengu dulnefnin Ari, Árni, Baldur og Dóri í verkefninu.  

3.3 Viðtöl og öflun gagna 

Viðmælendurnir fengu opnar eða hálfopnar spurningar áður en 

samræðurnar hófust og voru þær lagðar til grundvallar í viðtölunum.  

Þannig leitaðist ég við að ná fram reynslu þeirra og upplifun af 

afleiðingum efnahagshrunsins á skólaþróun í skólunum. Áður en ég tók 

viðtölin hafði ég einnig í huga að mikilvægt væri að ég áttaði mig á 

forhugmyndum mínum, því hætt er við að maður haldi að þeir sem eru í 

svipaðri stöðu og maður sjálfur upplifi hlutina eins. Í rannsóknum, eins 

og Vancouver-aðferðin byggir á, er mikilvægt að rannsakandinn átti sig á 

þessu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Ýmsar nýjar spurningar vöknuðu þegar viðtölin fóru fram og ég leitaði 

svara við þeim hjá viðmælendum mínum eftir því sem kostur gafst. 

Þannig opnaðist möguleiki á að fá upplýsingar sem ég hafði ekki komið 

auga á en var mikilvægt að kæmu fram að mati þeirra (Sigríður 

Halldórsdóttir 2003). Viðtölin voru hljóðrituð og svo afrituð til að tryggja 

að mikilvægar upplýsingar færu ekki forgörðum. Þegar úrvinnsla hófst 

leitaði ég einnig fanga hjá Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar varðandi 

upplýsingar um starfsmannahald í grunnskólum Reykjanesbæjar, úthlutun 

styrkja úr Manngildissjóði og fjármagni til starfþróunar kennara á 

undanförnum árum. Var það nauðsynlegt til að skilja betur ýmislegt er 

fram kom í viðtölunum. Annmarkar rannsóknarinnar gætu verið þeir að 

upplifun skólastjóra kemur eingöngu fram í rannsókninni en ekki er leitað 

eftir upplifun annarra er tengjast rannsóknarefninu eins og kennara og 

fulltrúa fræðsluyfirvalda. 
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3.4 Úrvinnsla 

Unnið var að gagnasöfnun og gagnagreiningu samhliða þó að 

gagnagreiningin hæfist fyrir alvöru þegar rannsóknargögnin höfðu verið 

afrituð. Eftir hvert viðtal notaði ég stund í að skrá hjá mér minnispunkta. 

Greining gagna byggðist fyrst á því að skoða svör skólastjóranna við 

spurningunum sem ég hafði í farteskinu og var verklag Vancouver–

aðferðarinnar haft að leiðarljósi. Við endurtekinn lestur viðtalanna komu 

svo til viðbótar í ljós efnisþættir eða þemu, eins konar rauður þráður í 

máli viðmælenda. Við úrvinnsluna útbjó ég hugtakakort með lykilþemum 

sem sum voru svo flokkuð í undirþemu. Þá greindi ég hvert viðtal aftur 

eftir þessum þemum og bar saman svör viðmælenda með þau í huga. 

Þannig gat ég dregið fram heildarmynd af reynslu og upplifun 

skólastjóranna séð með þeirra augum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

3.5 Túlkun  

Túlkun gagna er mikilvægur þáttur í matsferli og mikið vandaverk. Minni 

líkur eru á að hægt sé að mistúlka upplýsingar sem safnað er ef vandað 

hefur verið til undirbúnings. Einnig er mikilvægt að rannsakandi oftúlki 

ekki þau gögn sem fyrir liggja og segi ekki annað en víst er að þau standi 

undir (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002). Ein af þeim hættum sem við 

stöndum frammi fyrir þegar Vancouver_aðferðinni er beitt er sú 

tilhneiging  rannsakandans að sjá ekkert annað en hann býst við.  Með 

Vancouver-aðferðinni er leitast við að láta raddir viðmælenda heyrast. 

Því dró ég saman það sem var sameiginlegt í upplifun viðmælendanna og 

í niðurstöðum kynni ég dæmi um svör þeirra eftir því sem við á.  

Ég fór aftur og aftur í gegnum gögnin og endurskoðaði lykilþemu og 

undirþemu og endurskoðaði hugtakakortið. Þannig fór ég  aftur og aftur í 

gegnum rannsóknarferlið eins og Sigríður Halldórsdóttir bendir á (2003) 

að sé mikilvægt.  

3.6 Réttmæti og rannsakandinn 

Í rannsókninni var leitast við að varpa ljósi á upplifun og reynslu 

viðmælenda. Hér er um eigindlega rannsókn að ræða og því er þáttur 

minn hluti af rannsóknarferlinu sem verður að taka mið af. Flick (2006)  

segir að rannsakandinn verði að vera meðvitaður um eigin áhrif á 

rannsóknarferlið og túlkun hans á rannsóknarniðurstöðum. Ég hef þekkt 

viðmælendur mína í fimm ár og eru þeir starfsfélagar mínir þótt við séum 
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skólastjórar hver í sínum skóla. Ég hef því góða innsýn í starf 

skólastjórnenda og þann veruleika sem við þeim blasir. Þessi tengsl mín 

við viðmælendur geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á túlkun 

niðurstaðna og reyndi ég að hafa það ávallt í huga. Auk þess hef ég 

ákveðnar skyldur og ábyrgð gagnvart fræðsluyfirvöldum í Reykjanesbæ 

sem skólastjóri og starfsmaður þeirra sem gæti haft áhrif á túlkun 

niðurstaðna. Áður en lokaúrvinnsla hófst í ágúst voru niðurstöðurnar 

bornar undir viðmælendur og þeim gefið færi á að gera athugasemdir og 

útskýra nánar einhver tiltekin atriði. Þeir komu með fáeinar athugasemdir 

sem ég tók tillit til. Þannig tryggði ég eins og kostur var bæði réttmæti og 

trúverðugleika rannsóknarniðurstaðna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  
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4  Niðurstöður  

Í þessum kafla er upplifun skólastjóranna af áhrifum efnahagskreppunnar 

á skólaþróun dregin fram. Sérstaklega voru skoðuð áhrif 

efnahagskreppunnar á þá  þætti skólastarfsins sem styðja við skólaþróun. 

Þá er átt við hvaða áhrif efnahagsþrengingarnar hafa á starfsþróun 

kennara, skólann sem lærdómssamfélag/námssamfélag, samstarf og 

samábyrgð innan skólasamfélagsins. 

 Við úrvinnslu á viðtölum við skólastjórana komu fram fimm 

lykilþemu og eru niðurstöður kynntar í köflum sem bera heiti hvers þema. 

Þemun eru starfsþróun, mannauður, bjargir (þ.e. fjármagn og tími) og 

breyttar áherslur, hlutverk skólastjórans og ytri stuðningur.  Lykilþemun 

eru síðan flokkuð í undirþemu þegar við á í köflunum. 

4.1 Starfsþróun  

Þegar skólastjórarnir voru beðnir um að lýsa starfsþróun kennara í 

skólum þeirra nefndu þeir ýmsar leiðir sem kennarar hefðu nýtt sér. Þeir 

sögðu  að kennarar hefðu m.a. sótt námskeið, fundi, ráðstefnur og farið í 

vettvangsferðir í aðra skóla. Starfsþróun kennara fólst einnig í fjarnámi á 

meistarastigi í uppeldis- og menntunarfræðum. Baldur nefndi dæmi um 

kennara sem héldu áfram starfsþróun á sviði lestrarkennslu í framhaldi af 

þátttöku í  lestrarþróunarverkefni. Skólastjórarnir nefndu að 

leiðbeinendur hefðu verið virkir í starfsþróun með því að stunda kennara-

nám í fjarnámi samhliða starfi til þess að öðlast kennsluréttindi. 

Starfsþróun sú sem lýst er hér á undan er alla jafna ekki jafn umfangs 

mikil og starfsþróun sem felur í sér þátttöku kennara í  þróunarverkefni.  

Skólastjórarnir nefndu allir að starfsþróun kennaranna fælist einnig í 

þátttöku þeirra í þróunarverkefnum. Allir kennarar skólans eða hópur 

kennara taka þátt þegar unnið er að þróunarverkefni í skólanum sem leiða 

til breytinga á skólastarfinu og hefur áhrif á nám nemenda og störf 

kennara. Þróunarverkefnin byggðust á stefnu skólanna og áherslum 

hverju sinni. Kennarar sem tóku þátt í þróunarverkefnum fengu jafnan 

fræðslu eða ráðgjöf sem tengdist viðfangsefni þróunarverkefnisins til þess 

að auka hæfni þeirra í  því að takast á við breytingarnar. Ari taldi að 

þátttaka kennarar í þróunarverkefnum yki metnað þeirra fyrir skólanum 

og starfinu sem þar fór fram. Árni og Ari tóku sérstaklega fram að 

kennarar yrðu að koma að ákvarðanatöku um val þróunarverkefna og að 
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þau vektu áhuga hópsins og tengdust stefnu skólans. Ari var sama sinnis 

og Árni en minnti einnig á að hugmyndir stjórnenda ættu líka að hafa 

áhrif á hvaða verkefni yrðu fyrir valinu þegar ákvarðanir um starfsþróun 

væru teknar.  

Skólastjórarnir sögðu að kennarar hefðu yfirleitt átt frumkvæði að 

þróunarverkefnum sem þeim þótti eftirsóknarvert að taka þátt í. Árni og 

Ari nefndu báðir dæmi um það hvernig kennarar í skólum þeirra hefðu átt 

stóran þátt í töku ákvarðana um val á þróunarverkefnum. Hópur kennara í 

skóla Ara hafði til dæmis átt frumkvæði að tveimur þróunarverkefnum og 

séð algjörlega um verkefnastjórn og fjármögnun vegna þeirra. Árni tók 

dæmi af vel heppnuðu þróunarverkefni í skólanum hans þar sem 

ákvörðun um framkvæmd þess var tekin af öllum hópnum en ekki 

stjórnendum eingöngu. Árni taldi að það ylli minna álagi og minni streitu 

ef stjórnendur næðu að fá fólkið með sér. Þeir töldu að vinna við 

þróunarverkefni tengdi fólk saman og með því myndaðist ákveðin heild. 

Þeir bentu þó á að það yrði að gæta þess að hafa ekki of mörg járn í 

eldinum á sama tíma svo fólk ofkeyrði sig ekki. Ari lýsti viðhorfi kennara 

til starfsþróunar fyrir efnahagskreppuna í eftirfarandi orðum. 

[Mér] fannst [við] vera komin með ákveðinn ,,standard“ á 

það að það var eftirsóknarvert að fara að endurmennta sig og 

vinna þróunarverkefni. 

Tvisvar sinnum í mánuði var sameiginlegur fundartími allra kennara í 

Reykjanesbæ. Kennarar höfðu svigrúm til þess að hittast en einnig var 

hugmyndin að bjóða sameiginleg námskeið fyrir kennara á svæðinu. 

Þessir tímar voru illa nýttir að mati skólastjóranna og Dóri bætti því við 

að framboð á námskeiðum til kennara hefði rýrnað töluvert eftir að 

grunnskólarnir voru fluttir frá ríkinu yfir til sveitarfélaganna.  

Það var mun algengara í öllum grunnskólunum að kennarar nýttu 

starfstíma skóla  þ.e.  frá 15. ágúst til 15. júní til starfsþróunar en tímann 

utan hans þ.e. frá 15. júní til 15. ágúst. Dóri taldi að námskeið á starfstíma 

skóla sem tengdust verkefnum sem unnið var að í skólanum nýttust betur 

en þegar kennarar sóttu námskeið utan starfstíma hans. 

Þegar kennarar tóku þátt í þróunarverkefnum fór fræðslan sem 

tengdist þróunarverkefninu jafnan fram utan kennslutíma eins og á 

starfsdögum eða fundartímum kennara. Þessi tími utan kennslutíma var 

einnig nýttur þegar skólar fóru í vettvangsferðir til að heimsækja skóla 
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hér heima og erlendis. Aftur á móti kom það fram hjá skólastjórunum að 

þegar kennarar stunduðu framhaldsnám eða kennaranám, sóttu fundi eða 

ráðstefnur, skaraðist það mjög oft við þann tíma sem þeir voru við 

kennslu. Allir skólastjórarnir töldu að námskeiðin sem kennarar hefðu 

sótt væru fjölbreytt og nýttust kennurum í starfi þeirra. Þannig væru þau 

þáttur í starfsþróun þeirra. Ari var sá eini sem tiltók að það væri einnig 

hluti starfsþróunar þegar kennarar sæktu námskeið sem tengdust á engan 

hátt starfi þeirra í skólanum.  

Skólastjórarnir fundu fyrir breytingum á starfsþróun kennara í kjölfar 

efnahagskreppunnar. Þeir sögðust sjálfir hafa minna frumkvæði að því en 

áður að senda kennara á námskeið því þeir hefðu ekki fjármagn til þess að 

greiða kostnaðinn.  

Í máli skólastjóranna kom fram að kennarar hefðu minna frumkvæði 

að því að sækja námskeið eða fyrirlestra sem skaraðist á við kennslu 

þeirra. Eins og fram kom hjá Árna. 

Óneitanlega ... hefur dregið úr svona pínu krafti, sko þetta 

hefur verið svona ... miklu mildara, svona ekki, krafturinn 

ekki eins mikill eftir hrun, sko eftir að við misstum 

peningana.  

Skólastjórarnir töldu að minnkandi frumkvæði hjá kennurunum væri 

vegna þess að þeir vissu að grunnskólarnir höfðu ekki bolmagn til þess að 

greiða fyrir forfallakennslu vegna fjarveru kennara eða ferðakostnað. 

Kennarar í Reykjanesbæ þurftu eðli málsins samkvæmt oft að sækja 

námskeið langar leiðir eins og til Reykjavíkur þar sem flest námskeið 

voru í boði fyrir þá. Það gerði það að verkum að þeir þurftu stundum að 

fá leyfi frá kennslu þegar tímasetning námskeiða að viðbættum ferðatíma 

skaraðist á við þann tíma sem þeir voru við kennslu.  

Í máli Ara kom fram að kennarar komu síður með tillögur að 

námskeiðum, fundum, ráðstefnum eða annarri fræðslu sem þeir vildu 

sækja. Hann lýsti því jafnframt yfir að hann væri hræddur við þessa þróun 

með eftirfarandi orðum. 

 [Kennarar] geta ekki farið af því að það kostar svo mikið að 

keyra og svona verður þetta þá varanlegt? Verður ekki erfitt 

að fara til baka?  
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Baldur sagði að það væri mun erfiðara að koma til móts við kennara 

sem óskuðu eftir að sækja einstaka námskeið, fundi og ráðstefnur þegar 

það skaraðist á við kennslu þeirra eða kennara sem væru í framhaldsnámi 

á meistarastigi þar sem krafa væri um að þeir sæktu staðbundið nám, 

heila virka daga. Skólastjórarnir sögðu ennfremur að sú ákvörðun að 

kennarar þyrftu að taka launalaust leyfi ef þeir sæktu námskeið, 

framhaldsnám, ráðstefnur eða annað sem skaraðist við kennslu hjá þeim, 

hefði haft letjandi áhrif á þátttöku þeirra í slíkri starfsþróun. 

Skólastjórarnir sögðust hins vegar engan bilbug finna á áhuga kennara á 

að taka þátt í starfsþróun eins og þróunarverkefnum innan skólanna. 

Tilfinning skólastjóranna var sú að fólk vildi taka þátt í starfsþróun þrátt 

fyrir efnahagskreppuna. Þeir sögðust jafnvel stóla meira á það sem kæmi 

frá fólkinu sjálfu. Eins og fram kom í orðum Ara: ,,Já, já, ég held að 

maður verði svolítið að gera það [stóla meira á fólkið] það sem kemur  

innan úr hópnum.“ Í grunnskólunum fjórum fór fram starfsþróun þar sem 

ýmist allur starfsmannahópurinn tók þátt í þróunarverkefni eða meirihluti 

kennaranna, allt eftir eðli viðfangsefnisins hverju sinni.  

Ari sagðist ræða sí- og endurmenntun í starfsmannasamtölum og 

síðustu þrjú til fjögur ár hefðu kennarar þurft að skrá niður námskeið sem 

þeir hefðu sótt og láta deildarstjóra vita hver þau væru. Það hefði hins 

vegar verið fyrst á síðasta ári sem starfsþróunarstjóri Reykjanesbæjar 

hefði kallað eftir afriti af þessari skrá. Kennarar lögðu fram óskir um sí- 

og endurmenntun og Ari lagði áherslu á að sí- og endurmenntun væri til 

umræðu í skólanum og að allir væru meðvitaðir um það í hverju hún 

fælist. Hann sagði að niðurstöður TALIS-rannsóknarinnar gætu ekki átt 

við um skólann sem hann stjórnaði þar sem segir að kennarar teldu 

skólastjóra fylgjast lítið með kennslu, hafa lítil afskipti af henni og koma 

sjaldan með tillögur að bættum kennsluháttum.  

4.2 Mannauðurinn 

Í almennri umfjöllun um starfsmannahópa er gjarnan skírskotun í 

mannauðinn sem í starfsmannahópnum felst. Hér verður vikið að 

upplifun skólastjóranna af mannauðnum sem býr í kennurum skólanna, 

hvernig skólastjórarnir nýta hann og hvort þeir finni fyrir einhverjum 

breytingum á honum. Einnig er dregin saman upplifun skólastjóranna á 

því hvort líðan kennara hafi breyst. 
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Í samtölum við skólastjórana kom ítrekað fram að tækifærin í 

skólaþróun fælust fyrst og fremst  í mannauðnum sem byggi í kennurum 

grunnskólanna. Aðspurðir um hvað hefði breyst sögðust þeir hafa fengið 

kennara sem öfluðu sér framhaldsmenntunar á einhverju sviði til þess að 

miðla þekkingu sinni til annarra kennara. Í sumum tilvikum var 

samkomulag gert við kennara um að þeir fengju leyfi til þess að sækja 

námskeið á kennslutíma en í staðinn kynntu þeir viðfangsefni 

námskeiðsins fyrir starfsfélögum. Það gat t.d. falist í að kynna ákveðnar 

kennsluaðferðir í samfélagsfræði, íslensku eða stærðfræði. 

Í sumum skólum var þegar búið að plægja jarðveginn fyrir 

jafningjafræðslu en í öðrum sáu skólastjórarnir að þeir gætu nýtt sér þann 

möguleika í framtíðinni. Þeir töldu  hægt að gera betur í þessum efnum án 

mikils tilkostnaðar. Eins og fram kom í orðum Ara: ,,Það er ýmislegt 

hægt að gera innanhúss og nýta mannauðinn og ég held að við gerum 

aldrei nóg af því.“ Ari sagðist spyrja kennara markvisst í starfsmanna-

samtölum hvort þeir byggju yfir einhverjum leyndum hæfileikum. Hann 

sagði að það hefði komið sér vel þegar í samtali kom fram að kennari gat 

kennt þýsku á unglingastigi.  

Í máli Dóra kom einnig fram að grunnskólarnir gætu sótt aðeins út 

fyrir eigin dyr og beindi sjónum að sérfræðingum sem störfuðu hjá öðrum 

stofnunum Reykjanesbæjar en grunnskólunum. Þar á Dóri við 

kennslufulltrúa sem gætu frætt kennara um lestrarnám og 

lestrarörðugleika, hvernig hægt er að koma til móts við nemendur með 

athyglisbrest eða ofvirkni og hvernig kennari kemur til móts við 

nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál svo fátt eitt sé nefnt.  

Kennarar með réttindi 

Fyrir efnahagskreppuna var erfitt að fá kennara með kennsluréttindi til 

starfa  eins og fram kemur hjá Ara.  

Það var eiginlega frekar regla en undantekning að ef einhver 

fór í fæðingarorlof  þá var það bara nýstúdent sem tók við. 

Samkvæmt upplýsingum frá Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar á 

hlutfalli grunnskólakennara og leiðbeinenda, miðað við stöðugildi í 

grunnskólum Reykjanesbæjar, hefur hlutfall grunnskólakennara hækkað 

talsvert síðustu sex ár, eða úr 76%, skólaárið 2004–2005, í 89%, skólaárið 

2009–2010. Í Töflu 1 má sjá hlutfall grunnskólakennara í grunnskólum 
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Reykjanesbæjar síðustu sex skólaár, miðað við stöðuhlutfall. Við 

útreikninga er miðað við stöðuhlutfall þeirra sem sinntu kennslu og 

stjórnun í grunnskólum bæjarins.  

Tafla 3.    Hlutfall grunnskólakennara í grunnskólum Reykjanesbæjar 

síðustu sex skólaár þ.e.a.s frá 2004–2010. 

 

Í Töflu 3 kemur fram ákveðinn stígandi í hlutfallslegri fjölgun 

grunnskólakennara miðað við stöðugildi,  frá skólaárinu 2004–2010 eða 

13 prósent  hækkun.  Þó sker skólaárið 2008–2009 sig úr að því leyti til 

að þar lækkar hlutfallið miðað við tvö skólaár þar á undan.  

Ýmsar ástæður liggja að baki hækkunar hlutfalls grunnskólakennara 

að mati skólastjóranna. Þeir nefndu m.a. að fleiri einstaklingar hefðu 

útskrifast úr námi með grunnskólakennararéttindi á Suðurnesjum, 

leiðbeinendur sem stunduðu fjarnám samhliða kennaranámi með 

stuðningi fræðsluyfirvalda hefðu lokið námi,  nemendum hefði fækkað í 

skólunum og þar með stöðugildum kennara og að lokum að 

grunnskólakennarar virtust síður reiðubúnir að skipta um starf og eiga á 

hættu að missa stöður sínar. Baldur, Árni og Dóri  nefndu að kennarar 

væru greinilega meðvitaðir um starfsöryggi sitt og héldu í stöður sínar 

frekar en að leita á ný mið því þar væri ekki um auðugan garð að gresja. 

Þeir sögðu einnig að kennarar tækju minni áhættu í þeim efnum og vildu 

fá skýr svör hvort þeir héldu stöðu sinni áður en þeir tækju ákvörðun um 

launalaus leyfi. Skólastjórarnir fundu mikla breytingu varðandi 

ráðningamál kennara. Baldur sagði að hlutfall réttindakennara yrði 100% 

skólaárið 2010–2011. Hann líkti þessari stöðu við lúxusvanda en hann 

fælist í því að vísa þyrfti fólki frá. Dóri tók í sama streng og sagði að 

þetta væri staðan sem alltaf hefði verið beðið eftir. 

 Árni nefndi sérstaklega að réttindakennurum hefði fjölgað jafnt og 

þétt á undanförnum árum og næði sú þróun lengra aftur í tímann en sem 

rekja mætti til efnahagskreppunnar, þótt umskiptin höfðu verið mikil í 

kjölfar hennar. Hins vegar upplifði Árni óöryggi hjá kennurum sem og 

öðrum starfsmönnum skólans þegar ljóst var að hann þurfti að fækka í 
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starfsmannahópnum vegna minni úthlutunar fjármagns til skólans í 

kjölfar fækkunar nemenda. 

Fólk er náttúrulega pínu miður sín … fólk er pínu ,,sjeikí“ 

sko, held ég vinnu, held ég ekki vinnu (Árni). 

Ari lagði áherslu á að það þyrfti að gera kröfur um menntun og við 

ættum að gera kröfur um lágmarksmenntun og þá ekki bara stúdentspróf 

en við mættum ekki vera of föst í einhverju fari. Honum fannst 

kjarasamningar kennara of bindandi þegar kom að ráðningu annarra 

starfsmanna en grunnskólakennara í skólana. Hann tók dæmi um 

einstakling með ákveðna menntun sem nýttist í sérdeild skólans, 

tónlistarkennara sem höfðu eingöngu rétt til þess að kenna í 

tónlistarskólum en ekki í grunnskólum og lærða danskennara sem voru á 

leiðbeinendalaunum í grunnskólum. Hann sagðist til dæmis finna mun 

eftir að hann gat ráðið þroskaþjálfa til starfa í sérdeild skólans.  

Líðan kennara 

Í viðtölum við alla skólastjórana bar líðan kennara og breyttan starfsanda 

á góma. Skólastjórarnir upplifðu allir breytingar á líðan kennara í kjölfar 

efnahagskreppunnar og töluðu um minnkandi kraft, sorg í hjörtum og að 

kennarar væru niðurdregnir. Þeir röktu þessa vanlíðan m.a. til þess að 

fólk stóð persónulega andspænis erfiðleikum vegna efnahagsástandsins í 

þjóðfélaginu og að kennarar fyndu fyrir efnahagserfiðleikum hjá 

fjölskyldum nemenda sinna.  

Dóri taldi sig vera betur vakandi yfir líðan kennara en áður vegna 

ástandsins í samfélaginu. Þó hann hefði ekki merkt neina stórkostlega 

breytingu hefði hann strax í upphafi vetrar boðið starfsmannahóp sínum 

upp á fyrirlestur sem var fyrst og fremst hugsaður til þess að létta lund 

þeirra og eiga gleðilega stund saman. Þrátt fyrir kröfu um sparnað sagðist 

Dóri ekki skera niður liði eins og að bjóða upp á rjómabollur á 

bolludaginn því hann hefði þá trú að slíkt yki bjartsýni og vellíðan fólks.  

Ari taldi að fólk fyndi fyrir nauðsyn þess að standa saman vegna 

erfiðleika. Dóri og Ari höfðu báðir reynslu af því hvernig nokkrir 

forystusauðir úr kennarahópnum voru drifkraftar í því að byggja upp 

jákvæðan starfsanda. Þeir sögðu að fólk væri að vinna í því sjálft að 

skapa jákvæðan starfsanda og fyndist það vera að uppgötva ákveðna gleði 

sem það sjálft gæti stuðlað að.  
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4.3 Bjargir – breyttar áherslur 

Þegar litið er til skipulagningar starfsþróunar þarf að hafa í huga úrræði 

og bjargir á borð við fjármögnun, tíma og áætlun um framvindu 

verkefnisins. Skólastjórarnir sögðu að þeir upplifðu breytingar í kjölfar 

efnahagskreppunnar sem gerðu meiri kröfur um skipulagðar áætlanir með 

skýrum upplýsingum um fjármögnun og framvindu verkefna. Einnig 

upplifðu þeir stuðning frá nærumhverfinu. 

Fjármögnun 

Einn af þeim liðum í fjárhagsáætlun grunnskólanna sem var skorinn 

algerlega niður í fjárhagsáætlun fyrir árin 2009 og 2010 var kostnaður 

vegna starfsþróunar. Samkvæmt upplýsingum frá fræðsluskrifstofu 

Reykjanesbæjar kemur fram að árið 2008 nam sú heildarupphæð þremur 

milljónum króna sem grunnskólar bæjarins nýttu til starfsþróunar kennara 

og annarra starfsmanna. Í þeirri upphæð er ekki tiltekinn kostnaður sem 

fylgdi starfsþróun þeirra vegna aksturs eða forfallakennslu þegar leysa 

þurfi kennara frá kennslu þegar námskeið, fundir, ráðstefnur eða önnur 

starfsþróun skaraðist á við kennslutíma kennara. Árin 2009 og 2010 nam 

heildarupphæð vegna starfsþróunar kennara  og annarra starfsmanna einni 

milljón króna hvort ár. Í fjárhagsáætlunum sem skólastjórarnir gerðu fyrir 

árin 2008 og 2009 má sjá að þeir gerðu ráð fyrir verulegri skerðingu 

vegna námskeiðahalds eða úr 2,5 milljónum króna árið 2008 í 700 

þúsund krónur árið 2009. Árni benti á að samkvæmt skýrslu Sambands 

sveitarfélaga frá árinu 2010 kom í ljós að kostnaður vegna 

grunnskólanemenda á Suðurnesjum var 90 þúsund krónum lægri en í 

öðrum landshlutum. Hann sagði ennfremur að það þyrfti að leggja meira 

fjármagn til grunnskólanna og það mætti ekki skera meira niður.  

Skólastjórarnir nefndu að sóknarfærin lægju í umsóknum um styrki úr 

ýmsum sjóðum. Grunnskólar geta sótt um styrki vegna þróunarverkefna 

til opinberra sjóða og stéttarfélaga. Þau þróunarverkefni sem skólarnir í 

Reykjanesbæ stóðu fyrir á síðasta skólaári voru styrkt af Manngildissjóði 

Reykjanesbæjar en einnig höfðu einstaka kennarar hlotið styrki vegna 

þróunarverkefna úr öðrum sjóðum.  

Skólastjórarnir sögðu að nú byndu þeir meiri vonir við Manngildissjóð 

en aðra sjóði, því  ákveðinn hluti hans væri eingöngu veittur til leik- 

grunn- og tónlistarskóla í sveitarfélaginu. Hins vegar bentu þeir á að þessi 

sjóður væri ekki lögbundinn og því væri hægt að leggja hann af, ef svo 
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bæri undir. Skólastjórarnir upplifðu Manngildissjóð sem haldreipið fyrir 

ný þróunarverkefni og framvindu þeirra sem þegar hafði verið ýtt úr vör. 

Það kom til af því að aðrir opinberir sjóðir sem grunnskólar bæjarins 

höfðu aðgang að voru fyrir alla grunnskóla landsins og því minni líkur á 

að fá úthlutun úr þeim sjóðum þegar sótt var um styrki þar. Í Töflu 4 sést 

hvar fjáröflunarmöguleikar til starfsþróunar grunnskólakennara liggja.  

Tafla 4.    Fjármögnun til starfsþróunar kennara. Meðaltal á ári 

miðað við árin 2009 og 2010. 

 

 Eins og sjá má í Töflu 4 hafa grunnskólar Reykjanesbæjar hlotið mest 

fjármagn úr Manngildissjóði undanfarin tvö ár, 2009 og 2010, eða 

samtals 7,9 milljónir kr. Þrátt fyrir að úthlutun úr þeim sjóði hafi lækkað 

um 20 milljónir milli ára þ.e. úr 50 milljónum kr. árið 2009 í 30 milljónir 
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kr. árið 2010. Grunnskólar Reykjanesbæjar hafa hlotið samtals 407 

þúsund kr. úr Endurmenntunarsjóði grunnskóla árin 2009 og 2010 en 

enginn skóli hefur hlotið styrk úr Sprotasjóði á árunum 2009 og 2010. 

Engar tölur liggja fyrir sem sýna fram á hve há upphæðin er sem kennarar 

hafa fengið til úthlutunar úr Verkefna- og námsstyrkjasjóði FG og SÍ því 

úthlutun úr sjóðnum er til einstaklinga. Það má þó sjá miðað við fjölda 

stöðugilda kennara, leiðbeinenda og stjórnenda í grunnskólum 

Reykjanesbæjar sem er um 196 að ef allir kennarar sæktu um styrki á ári 

hverju, til starfsmenntunar úr A- hluta, þá myndi sú upphæð nema um 14 

milljónum kr. Framlag sveitarfélaga til sjóðsins er 1,72% af 

dagvinnulaunum félagsmanna FG og SÍ samkvæmt kjarasamningi KÍ og 

LN vegna grunnskólakennara. Ef miðað er við að meðaldagvinnulaun 

kennara séu um 276 þúsund kr. á mánuði myndi sú upphæð sem 

sveitarfélag eins og Reykjanesbær greiddi til sjóðsins vera rúmlega 11 

milljónir á ári.  

Baldur og Árni tóku fram að þótt verkefni fengju fjárstyrk væri ekki 

þar með sagt að fjárveitingin væri í samræmi við þá upphæð sem þörf 

væri á til að hrinda verkefninu í framkvæmd. Í sumum tilvikum næði 

hann rétt til þess að greiða ráðgjafa verkefnisins fyrir framlag hans. Þeir 

töldu betra að veita styrkjum til færri verkefna og láta þá standa undir 

þeirri kostnaðaráætlun sem lögð væri fram.  

Ari sagði að styrkveitingar væru forsenda þess að hrinda 

þróunarverkefni í framkvæmd og einnig fyrir framvindu þess því skólar 

geti ekki lengur reitt sig á fjárframlag sveitarfélagsins til þessa 

málaflokks í fjárhagsáætlun. Skólastjórarnir lögðu áherslu á að þeim 

fyndist mikilvægt að framvinda þróunarverkefna héldist samkvæmt fyrri 

áætlunum. Varasamt væri að draga úr þeim tímabundið því ekki væri 

fyrirsjáanlegt hvaða afleiðingarnar það hefði í för með sér. 

Ari sagðist hafa tamið sér að senda tilkynningar til allra kennara þegar 

umsóknarfrestur vegna styrkja til rannsóknar- og þróunarverkefna væri 

auglýstur hjá Kennarasambandinu. Hann sagðist ennfremur hvetja 

kennara til þess að sækja um slíka styrki vegna þróunarverkefna sem þeir 

ynnu að. Honum finnst hins vegar of mikil vinna felast í gerð hverrar 

umsóknar. Árna fannst ósanngjarnt að þeir sjóðir sem veittu skólum 

styrki til þróunarverkefna legðu áherslu á ákveðna þætti skólastarfsins við 

úthlutun hverju sinni. Þannig gæti það haft meiri áhrif á hvaða 
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þróunarverkefni yrðu fyrir valinu frekar en að tekið væri mið af stefnu og 

þörfum skóla við val verkefna.  

Skólastjórarnir bentu kennurum sínum sem óskuðu eftir að sækja 

námskeið, ráðstefnur eða aðra endurmenntun að sækja um styrk til 

fjármögnunar til Verkefna- og námsstyrkjasjóðs FG og SÍ því þeir gætu 

ekki lengur komið til móts við kennara um fjármögnun slíkrar 

starfsþróunar. Þegar þeir voru inntir eftir viðbrögðum kennaranna við 

þeirri ábendingu sögðu þeir hana mjög jákvæða. Baldur tók hins vegar 

sérstaklega fram að sér þætti mikilvægt að beina fólki fyrst í þennan sjóð 

því hann væri til endurmenntunar og öll íslensk bæjar- og sveitarfélög 

greiddu í hann í þeim tilgangi.  

Í máli skólastjóranna kom fram að ef viðkomandi kennari hefði þegar 

nýtt að fullu úthlutun úr sjóðnum og þeir teldu að það þjónaði 

hagsmunum skólans að viðkomandi sækti námskeiðið reyndu þeir að 

finna leiðir. Það átti þó ekki við um Árna því samkvæmt frásögn hans 

höfðu allir kennararnir sem störfuðu undir hans stjórn ákveðið að nýta til 

fullnustu styrk til einstaklinga úr Verkefna- og námsstyrkjasjóði FG 

vegna fyrirhugaðrar utanfarar sem tengist þróunarverkefni skólans. Þetta 

gerði það að verkum að kennarar munu ekki fá styrk næstu tvö árin eins 

og kom greinilega fram í máli Árna. Hefði þetta áhrif á þátttöku kennara í 

einstaka námskeiðum í ákveðinn tíma. Vilji kennari sækja tiltekið 

námskeið sagðist Árni bara segja: ,,Góða skemmtun og borgaðu þetta 

sjálf.“ Þessu til viðbótar bentu skólastjórarnir á að kostnaður vegna 

starfsþróunar fælist ekki eingöngu í kostnaði vegna námskeiða, ráðgjafar, 

forfallakennslu eða ferðakostnaðar. Hann fælist einnig í kostnaði vegna 

yfirvinnu kennara ef þeir þyrftu að vinna fram yfir þann tíma sem er 

skilgreindur sem vinnutími þeirra á starfstíma skóla.  

Skólastjórarnir nýttu svokallaðan launapott sem reiknaður er út 

samkvæmt kjarasamningum til að greiða fyrir önnur fagleg störf en 

kennslu og viðbótarábyrgð t.d vegna umsjónar með list- og verkgreina–

stofum og vegna álags sem fylgdi stórum bekkjardeildum. Það kom fram 

hjá þremur skólastjórum að eftir efnahagskreppuna borguðu þeir úr 

þessum sameiginlega potti nær eingöngu fyrir vinnuframlag  er  

flokkaðist undir þróunarverkefni eða verkefnastjórn.  
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Tími 

Í kjarasamningum kennara eru 9,14 klukkustundir á viku sérstaklega 

skilgreindar fyrir önnur fagleg störf en kennslu og undirbúning hennar og 

er þessi tími undir stjórn skólastjóra. Í viðtölum við skólastjórana kom 

fram að þetta svigrúm sem þeir hafa væri nú meira notað til starfsþróunar 

kennara en áður var. Árni sagðist gera það í stað þess að greiða 

sérstaklega fyrir yfirvinnu.  

Baldur tók fram að um helmingur tímans sem færi í vinnu við 

þróunarverkefni væri unninn í frítíma kennara því sá tími sem er 

skilgreindur fyrir önnur fagleg störf undir stjórn skólastjóra virtist ekki 

nægja.   

Stuðningur frá nærumhverfinu 

Hugsun fólks um verðmætamat og endurnýtingu hafði greinilega breyst 

hjá fleirum en þeim sem störfuðu innan grunnskólanna. Þannig hafði 

skóla Ara borist veglegar gjafir frá nærsamfélaginu sem komu sér að 

góðum notum fyrir nemendur.  

Allt í einu erum við bara að fá gjafir hérna úr 

nærsamfélaginu okkar eins og leiktæki. 

Hann sagði að þetta væri jákvæða hliðin við kreppuna. Ari upplifði að 

fólk virtist fremur hugsa hvort einhver gæti nýtt hluti í dag sem það þyrfti 

að losa sig við í staðinn fyrir að kasta þeim í ruslið. Bílskúrar í hverfinu 

væru fullir af ,,góðærisdóti“ sem fólk vildi losna við og skólinn nyti góðs 

af. 

4.4 Hlutverk skólastjórans 

Oft hefur því verið haldið fram að skólastjórinn sé hliðvörður 

þróunarstarfs í grunnskólum. Í viðtölunum við skólastjórana kom fram að 

þeir upplifðu sig enn mikilvægari nú en áður við að standa vörð um það 

faglega starf sem búið var að byggja upp í skólunum fyrir efnahags-

kreppuna.  

Að mati Baldurs hafði hlutverk skólastjórans breyst að því leyti að 

ábyrgðin væri „áþreifanlegri“ en áður fyrr. Hann líkti starfi skólastjórans 

við ,,dempara“ milli hins harða heims fjármálavaldsins og mjúka 
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samfélags barnanna. Hann taldi mikilvægt að skólastjórinn myndaði 

skjöld svo áhrif niðurskurðar kæmu ekki jafn hart niður á börnunum.  

Það kom greinilega fram hjá Baldri að togstreitu gætti milli hlutverka 

skólastjórans sem hins faglega leiðtoga annars vegar og þess sem fer með 

umsýslu fjármála hins vegar.  

Þarna erum við kannski að ,,kristalisera“ vanda skólastjórans 

í dag. Hann er í raun og veru klemmdur þarna á milli ... á 

yfirborðinu er sagt þú þarft að skera þetta niður ... þar fyrir 

neðan er kannski sagt haltu áfram.  

Þessa togstreitu upplifði Baldur einnig þegar kom að því að mæta 

þörfum barna sem vegna fötlunar þurfa dýran tækjabúnað svo eðlilegt 

nám geti farið fram. Bæjaryfirvöld gerðu ekki lengur ráð fyrir 

viðbótarframlagi til skólans vegna kaupa á slíkum búnaði og sögðu að 

slík tækjakaup ættu nú að rúmast innan fjárlagaramma skólans.  Þessum 

vanda fylgdi viðbótarálag á stjórnendur sagði Baldur, enda lýsti hann 

starfi skólastjórans við hlutverk ,,reddarans“ eins og Ari gerði þegar hann 

var beðinn um að útskýra í hverju hlutverki skólastjórans fælist við að 

leiða þróunarstarf í skólanum á tímum efnahagsþrenginga.  

Já við erum þessir reddarar við erum alltaf reddararnir og 

hvernig sem aðstaðan er ... við alla veganna verðum að sjá til 

þess að þetta sé gert (Ari). 

Eitt af því sem virðist valda skjólastjórum áhyggjum er að þeir geti 

ekki sett  fram fjárhagsáætlun sem komi til með að standast. Baldur lagði 

áherslu á að mikilvægt væri að skólastjórar létu ekki deigann síga. Þeir 

færu fyrir hópnum og ekki væri gott ef samstarfsfólkið upplifði að þeir 

væru að missa móðinn. Það myndi skapa vonleysi og drepa allan móral.  

Við fjárhagsáætlun grunnskólanna fyrir árið 2009 ákváðu bæjar–

yfirvöld að skera fjármagn til grunnskólanna niður um tíu prósent. 

Skólastjórarnir gagnrýndu vinnulag bæjaryfirvalda og hvernig ákvarðanir 

hefðu verið teknar. Þátttaka skólastjóranna hefði gert öllum auðveldara að 

vinna sitt starf.  

Í viðtölunum komu einnig fram vonbrigði með vinnulagið þegar 

niðurskurðaráætlun fyrir árið 2010 var kynnt því skólastjórarnir höfðu 

hver og einn átt fund með fræðslustjóra og kynnt honum hugmyndir 
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sínar. Þeir upplifðu að hugmyndum þeirra hefði verið ýtt til hliðar. Þrátt 

fyrir þessa upplifun höfðu skólastjórarnir góðan skilning á mjög erfiðri 

fjárhagsstöðu bæjarins. 

4.5 Áhrif niðurskurðar á þróun skólastarfsins 

Allir grunnskólarnir í Reykjanesbæ hafa verið virkir í þróunarstarfi á 

undanförnum árum og hvatning bæjaryfirvalda hefur spilað þar mikilvægt 

hlutverk. Þegar kom að umfjöllun um stefnumiðun bæjarins í umbóta- og 

þróunaráætlun skóla og skilaboðum sem fræðsluyfirvöld sendu skólunum 

sögðust skólastjórarnir hafa áhyggjur af því að hugsanlega gæti pressan 

frá fræðsluyfirvöldum minnkað. Árni sagði.  

Ef að þeir þarna hafa enga peninga til að gera eitthvað þá 

geta þeir ekki ætlast til þess að við gerum eitthvað.  

Skólastjórarnir sögðu að niðurskurður fjármagns til þróunarverkefna væri 

þegar farinn að hafa áhrif á framvindu nokkurra þróunarverkefna. Fram 

kom greinilega í orðum allra skólastjóranna að fjármagn hefði ekki 

streymt inn í skólana í góðærinu sem var fyrir efnahagsþrengingarnar. Þó 

mætti kannski túlka þá tæknivæðingu sem hafi orðið í grunnskólunum 

sem einkenni góðæris og kostnaðinn sem fylgdi viðhaldi hennar eins og 

kaupum á pappír og bleki í ljósritunarvélar og prentara.  

Helstu áhyggjur skólastjóranna vegna niðurskurðar fjármagns til 

almenns rekstrar skólanna, voru hvaða áhrif hann hefði á nám og kennslu 

í list- og verkgreinum. Þótt viðmiðunarstundaskrá í sem segir til um vægi 

námsgreina innbyrðis og vikulegan lágmarkstíma á einstökum 

námssviðum sem hver nemandi á rétt á (Menntamálaráðuneytið, 2006) er 

hvergi kveðið á um lágmarksframlag sem skólar áttu rétt á frá 

bæjaryfirvöldum til þess að mæta efniskostnaði vegna list- og verkgreina. 

Skólastjórar þriggja skóla nefndu þennan lið sérstaklega. Þeir töldu að 

miklar framfarir hefðu átt sér stað í kennslu list- og verkgreina á 

undanförnum árum og nú þyrfti að finna nýjar og ódýrari leiðir í 

verkefnavali til að mæta niðurskurðinum.  

Skólastjórarnir virtust hafa fengið alla starfsmennina með sér í það 

verkefni að spara, breyta útfærslu verkefna og koma með nýjar 

hugmyndir inn í skólastarfið. Baldur sagði að strax eftir efnahagshrunið í 

október árið 2008 hefði hann rætt um sparnað á starfsmannafundi. Þar tók 
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hann dæmi um áhrif niðurskurðar fjármagns lið fyrir lið. Honum fannst 

þessi umræða hafa borið árangur strax og taldi það grundvallaratriði að 

hafa fólkið með sér. Hann lýsti því hvernig kennarar skiptu um efnivið til 

skreytinga fyrir árshátíð úr dýrum aðkeyptum pappír í gömul tímarit sem 

fengust gefins. Honum fannst slíkur sparnaður eingöngu jákvæður og 

kenndi okkur að bruðla ekki með hluti. En slíkt gerði stjórnandi ekki 

einn, hann yrði að hafa fólkið með sér eins og fram kom þegar Baldur 

sagði:  

Það er annar þáttur í þessari kreppu sem að er skemmtilegi 

þátturinn ... ef að sko tekst að virkja fólkið þá er hægt að ná 

niður kostnaði á ýmsum sviðum sem við höfum verið að 

bruðla með áður. 

Segja má að jákvæð hlið efnahagsþrenginganna feli í sér breytt 

verðmætamat á  hlutum og nýja hugsun. Um leið og hægt er að minnka 

notkun pappírs, plasts, orku og að endurnýta hluti þá fetum við okkur leið 

að umhverfisvænni lifnaðarháttum. Þetta kom fram í máli þriggja 

skólastjóra. Dóri nefndi nýja möguleika á verkefnum nemenda sem við 

kæmum auga á með breyttri hugsun. Hann nefndi dæmi um að leggja 

meiri áherslu á umhverfisþáttinn í heimilisfræði með því lækkaði hann 

efniskostnað fyrir heimilisfræði. Baldur sagði að við værum heilbrigðari í 

hugsun bæði um umhverfi og nýtingu hluta. Ari lýsti því að starfsmenn 

hans hefðu ekki fundið jafn mikið fyrir því þegar draga þurfti úr notkun á 

þessum hlutum því skólinn hefði undanfarin ár verið ,,skóli á grænni 

grein“ sem er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja 

umhverfisstefnu í skólum.  

Skólastjórarnir sögðu allir að það væri ekkert nýtt að þeir þyrftu að 

sýna ráðdeild í fjármálarekstri en þeim fannst sparnaðurinn vera kominn 

út fyrir þau mörk sem gæti talist jákvæður og ákveðin hættumerki væru á 

lofti um að frekari samdráttur myndi valda óbætanlegum skaða á 

skólastarfinu og þróun þess.  

Skólastjórarnir gátu ekki líkt því ástandi sem þeir upplifðu í skólum 

sínum eftir efnahagshrunið við fyrri reynslu eða atburði sem þeir höfðu 

upplifað sem stjórnendur eða kennarar í grunnskóla. Þegar talið beindist 

að ástandi sem ríkti í grunnskólum í kjölfar verkfalla kennara voru þeir 

allir sammála því að þetta ástand væri ekki líkt því. Þá hefði ríkt mikil 

reiði gegn skólasamfélaginu og kennurum almennt en nú beindist reiði 
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fólks að ,,útrásarvíkingum“ eða þeim sem taldir væru bera ábyrgð á 

efnahagshruninu. Dóri lýsti þessu á eftirfarandi hátt: 

Þegar verkföll eru þá er líðanin eiginlega öðruvísi af því 

núna erum við hluti af samfélaginu það eru allir að kljást við 

þetta. Í verkfalli þá eru það við ,,versus“ samfélagið.  

Baldur tók undir orð Dóra og sagði að honum fyndist kreppan að 

sumu leyti jákvæðari heldur en aðrar krísur sem dunið hefðu yfir að því 

leyti að þetta væri eins og eldgos sem engum væri hægt að kenna um.  
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5 Umræður 

Reynsla og rannsóknir á skólastarfi kenna okkur að ýmsir samverkandi 

þættir hafa áhrif á skólaþróun. Upplifun skólastjóranna fjögurra sem þátt 

tóku í þessari rannsókn var sú að undirstöður starfsþróunar urðu veikari í 

kjölfar efnahagskreppunnar. Þeir sögðu að fjárhagslegar forsendur og 

skipulagning starfþróunar hefði breyst. Þeir upplifðu einnig hlutverk sitt 

sem faglegir leiðtogar sterkar en áður og fundu fyrir breytingum á 

kennarahópnum. Hér á eftir verður rætt nánar um þessa þætti 

skólaþróunar eins og skólastjórarnir upplifðu þá.  

Birtingarmyndir starfsþróunar kennara í grunnskólum Reykjanesbæjar 

voru mjög áþekkar í öllum grunnskólunum. Áhugi kennara á starfsþróun 

hefur ekki minnkað að mati skólastjóranna en þeir sögðu að hún færi að 

stærstum hluta fram á starfstíma skóla, þ.e. frá 15. ágúst til 15. júní, 

fremur en utan hans. Í megindráttum var starfsþróun kennara annars 

vegar í formi námskeiða, funda, ráðstefna, fjarnáms og vettvangs–

heimsókna sem Bredeson (2003) skilgreinir sem starfsþróun utan 

vinnutíma (e. outside of work) og er ekki hluti af daglegum störfum 

kennara en fer nær undantekningarlaut fram innan starfstíma skóla. Hins 

vegar fór starfsþróun kennara í formi þróunarverkefna, sem skv. 

skilgreiningu Bredeson (2003) er starfsþróun í vinnu (e. at work), fram 

utan þess tíma sem kennarar sinna kennslu eða undirbúningi hennar en 

innan daglegs vinnutíma þeirra. Skólastjórarnir reyndu að mæta þörfum 

og óskum kennaranna vegna starfsþróunar eftir bestu getu en greinileg 

togstreita fylgdi því. Í fyrsta lagi vegna ákvæða í kjarasamningum 

kennara um hvaða endurmenntun kennarar sækja og hvenær hún eigi að 

fara fram, í öðru lagi vegna aðgengis kennara að námstækifærum og í 

þriðja lagi vegna fjármögnunar starfsþróunar. Breyttar forsendur 

starfsþróunar hjá kennurum í grunnskólum Reykjanesbæjar valda því að 

heildarskipulagið virðist ekki ganga upp og valda þessari togstreitu. Nú 

verður vikið nánar að því hvað felst í því þegar starfsþróun fer annars 

vegar fram utan vinnutíma og hins vegar þegar hún fer fram í vinnu 

samkvæmt skilgreiningu Bredeson (2003) og hvernig þessi togstreita 

birtist. 

Þegar starfsþróun kennara var utan vinnutíma var meginreglan sú að 

hún réðst af eigin óskum þeirra og þörfum frekar en að vera í beinum 

tengslum við endurmenntunaráætlanir grunnskólanna. Skólastjórarnir 
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sögðust hafa lítil sem engin áhrif á hvaða námskeið kennarar sæktu þrátt 

fyrir ákvæði, í kjarasamningum LN og KÍ fyrir grunnskólakennara, um að 

þeir gætu það (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). Menntastofnanir, 

sem kennarar á Suðurnesjum hafa greiðastan aðgang að, bjóða mörg 

námskeið sem eru á starfstíma skóla og hefjast áður en kennslu lýkur hjá 

kennurum á daginn. Framboð námskeiða er hins vegar fremur rýrt hjá 

þessum menntastofnunum utan starfstíma skóla (Endurmenntun Háskóla 

Íslands, e.d. og Símenntun Rannsóknir Ráðgjöf, Háskóla Íslands, e.d.). 

Ákvæði í kjarasamningum grunnskólakennara virðast ekki vera í 

samræmi við þann raunveruleika sem við blasir í Reykjanesbæ þar sem 

tími endurmenntunar er skilgreindur utan starfstíma skóla í allt að 150 

klukkustundir á ársgrundvelli (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

Fram kom hjá skólastjórunum að kennarar kjósa fremur að stunda 

starfsþróun samhliða starfi innan starfstíma skóla, það er í vinnu og utan 

vinnutíma samkvæmt skilgreiningu Bredeson (2003). Hvort þessi þróun 

mála stafi af minnkandi framboði námskeiða utan starfstíma skóla eða 

vegna minni eftirspurnar skal ósagt látið og þarfnast frekari rannsókna. 

Hins vegar er ljóst að niðurskurður fjármagns í fjárhagsáætlun skólanna 

sem eyrnamerktur var starfsþróun kennara sem skólastjórar höfðu forráð 

yfir fyrir efnahagskreppuna hafði áhrif á minnkandi þátttöku kennara í 

starfsþróun utan vinnutíma. Má þar fyrst nefna að skólastjórunum fannst 

þeir ekki geta hvatt kennara til þess að sækja námskeið þó þeim þætti það 

jákvætt fyrir skólastarfið og viðkomandi kennara sökum þess að þeir gátu 

ekki greitt námskeiðs- og ráðstefnugjöld eða ferðakostnað. Í annan stað 

fundu skólastjórarnir fyrir minni áhuga af hálfu kennaranna sjálfra og 

minni þátttöku þeirra í starfsþróun utan vinnutíma sem þeir töldu stafa af 

því að annar kostnaður eins og akstur og launatap vegna leyfis fellur á 

herðar kennaranna sjálfra.  

Það fyrirkomulag styrkveitinga til einstaklinga úr Verkefna- og 

námsstyrkjasjóð FG virtist ekki vera í takt við þarfir einstaklinganna né 

skólanna ef litið er á ákvæði kjarasamninga og kröfur um heildstæða 

stefnu í starfþróun kennara. Þótt kennarar sæki um A- eða B- hluta 

starfsmenntunarstyrks fyrir einstaklinga þá mætir sá styrkur eingöngu 

kostnaði vegna náms, námskeiðs- eða ráðstefnugjalds en ekki launatapi 

og ferðakostnaði ef vegalengdir eru styttri en 100 km. Ef tekið er dæmi  

af skólaárinu 2009–2010 voru 196 stöðugildi kennara í Reykjanesbæ. 

Samkvæmt kjarasamningum má gera ráð fyrir að meðal dagvinnulaun 

kennara séu um 270 þús. kr. á mánuði og að heildarframlag 
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Reykjanesbæjar til Verkefna- og námsstyrkjasjóðs FG hafi því verið um 

11 milljónir. Þar af eru 2,2 milljónir,  20% skv. reglum sjóðsins,  greiddar 

í  A- og B-hluta hans sem eru starfsmenntunarsjóðir og veita félags-

mönnum FG og SÍ fjárstyrki til endurmenntunar. Hve stór hluti þessa fjár 

skilar sér beint til starfsþróunar kennara í grunnskólum Reykjanesbæjar er 

ekki ljóst og þarfnast frekari rannsóknar en af máli skólastjóranna má 

ætla að það sé ekki stór hluti. Skólastjórarnir hafa hvorki yfirsýn né 

forræði yfir þessu fé. Það þarfnast einnig frekari rannsóknar hvort það sé 

hindrun í starfsþróun kennara að þeir þurfi að leggja fram greiðslu úr 

eigin vasa áður en þeir fá styrk úr Verkefna- og námsstyrkjasjóði, þótt 

það hafi ekki komið fram í viðtölunum.  

Þegar starfsþróun kennara var samkvæmt skilgreiningu Bredeson 

(2003) í vinnu, eins og þegar hópur fólks vann að þróunarverkefni, fór 

fræðsla og stuðningur fram samhliða starfi. Skólastjórarnir sköpuðu 

kennurum svigrúm sem var mjög mikilvægt að mati Donaldson (2006). Í 

kjölfar efnahagskreppunnar notuðu þeir til starfsþróunar hluta af þeim 

9,14 klukkustundum á viku sem falla undir önnur fagleg störf kennara 

undir verkstjórn skólastjóra. Enginn skólastjóranna sagðist nýta það 

svigrúm sem kjarasamningar LN og FG gefa þ.e. að færa hluta þess tíma 

sem skilgreindur er til endurmenntunar yfir á starfstíma skóla (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2009). Það bendir til þess að þann tíma sem 

kennarar eiga að nota í endurmenntun skv. kjarasamningum mætti nýta 

betur. Skólastjórarnir minntust ekkert á það hvenær önnur fagleg störf 

sem áður voru unnin á verkstjórnartíma þeirra voru unnin eða hvort þeir 

leggðu einhver önnur verkefni til hliðar. Skólastjórarnir fengu ráðgjafa 

eða aðra til þess að koma í skólana og halda námskeið fyrir kennara eða 

veita þeim stuðning og fræðslu. Það er í samræmi við það sem Joyce og 

Showers (2002) telja mikilvægt í starfþróun og kemur einnig fram í 

rannsókn Elsu Pálsdóttur (2010). Menntastofnun eins og Símenntun 

Rannsóknir Ráðgjöf Háskóla Íslands bauð skólum margskonar ráðgjöf og 

fræðslu sem hægt var að skipuleggja í samræmi við þarfir hvers og eins 

grunnskóla (Símenntun Rannsóknir Ráðgjöf, Háskóli Íslands, e.d.).  

Starfsþróunin var þá jafnan í samræmi við endurmenntunaráætlun 

skólanna og það umbótastarf sem fram fór í skólunum eins og kveðið er á 

um í kjarasamningum LN og FG (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). 

Skólastjórarnir sögðu að kennarar væru mjög jákvæðir gagnvart þátttöku í 

þróunarverkefnum og hefði efnahagskreppan ekki haft nein áhrif á það 

viðhorf. Skólastjórarnir voru meðvitaðir um mikilvægi þess að 
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kennararnir tækju þátt í vali þróunarverkefna því þá væru meiri líkur á að 

þau vektu áhuga hópsins og tengdust stefnu skólanna. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður fyrri rannsókna Amalíu Björnsdóttur, Barkar Hansen og 

Ólafs H. Jóhannssonar (2006)  og  Unu Bjargar Bjarnadóttur (2008). 

Þannig virðast kennararnir hafa áhrif á eigið starf sem að mati Joyce og 

Shower (2002) og Donaldson (2006) er afar mikilvægt.  

Einn skólastjóri tók sérstaklega fram að það ylli minna álagi og streitu 

ef stjórnendur næðu að fá fólkið með sér. Allir skólastjórarnir töldu 

mikilvægt að hafa ekki of mörg þróunarverkefni í gangi í einu við 

innleiðingu breytinga á skólastarfinu sem er einn af þeim þáttum sem 

Goleman (2000) og Fullan (2001) telja að árangursríkir leiðtogar hafi að 

leiðarljósi við innleiðingu breytinga. Ari talaði um að tengslin sem 

mynduðust þegar fólk ynni að ákveðnum þróunarverkefnum væru 

mikilvæg líkt og fræðimenn eins og Donaldson (2006) og Fullan (2007) 

segja. Fullan (2007) bætir því við að skuldbinding starfsmanna sé ekki 

síður forsenda þess að umbætur komist á og festist í sessi sem mátti sjá 

þegar kennarar í skóla Árna og Baldurs skipulögðu sameiginlegar 

námsferðir sem tengdust viðfangsefni þróunarstarfsins.  

Skólastjórarnir sáu almennt um öflun fjármagns vegna starfsþróunar 

kennara í vinnu. Þó kom fram að í einhverjum tilvikum hefðu 

kennarahópar í skólum tekið alla ábyrgð á framvindu og öflun fjármagns 

vegna einstakra þróunarverkefna. Skólastjórarnir sóttu um styrki í nafni 

skólans í sjóði eins og Manngildissjóð, Endurmenntunarsjóð grunnskóla 

og Sprotasjóð en gátu ekki sótt í E-hluta Verkefna- og námsstyrkjasjóð 

FG og SÍ, sem veitir styrki til rannsóknar- og þróunarverkefna í nafni 

skóla því félagsmenn þurfa að leggja inn umsóknir í þann sjóð.  

Eins og fram kom í Töflu 3 fengu grunnskólar bæjarins stærstan hluta 

þess fjármagns sem nýtt var til starfsþróunar kennara úr styrktarsjóðum, 

bæði lögbundið fé og það sem ekki er lögbundið sbr. Manngildissjóð. 

Skólarnir fengu samtals 7,9 milljón króna styrk á árunum 2009 og 2010 

úr Manngildissjóði Reykjanesbæjar. Á sama tíma hlutu þeir 407 þúsund 

króna styrk frá Endurmenntunarsjóði grunnskóla en ekkert úr Sprotasjóði. 

Skólastjórarnir höfðu þá forráð yfir þeim styrkjum og gátu þannig skapað 

námstækifæri sem er mikilvægur þáttur í hringferli starfsþróunar 

(Bredeson, 2003). Í lýsingu Donaldson (2006) á stöðu skólastjórans í 

tengslaneti skólans segir að mikilvægt sé að hann stjórni fjármunum. En 

miðað við þær aðstæður sem sköpuðust í kjölfar efnahagskreppunnar hafa 
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fjárhagslegar forsendur starfsþróunar kennara í Reykjanesbæ brostið. 

Skólastjórar hafa aðeins brot af því fjármagni sem áður var fast í hendi til 

að skipuleggja með kennurum starfsþróun þeirra og móta 

endurmenntunaráætlun fyrir sinn skóla. Þótt enn þá komi sama fjármagn 

inn í Verkefna- og námsstyrkjasjóð FG og SÍ er þetta fé ekki undir 

forræði skólastjóra og því geta þeir ekki hlutast til um það né gert ráð 

fyrir því í áætlunum sínum. Það skyldi því engan undra að skólastjórarnir 

sögðu að styrkir úr sjóðum eins og Manngildissjóði væru haldreipið 

þeirra nú þegar skórinn kreppir að. En sá galli var á gjöf Njarðar að sá 

sjóður var ekki lögbundinn og því ríkir mikil óvissa um fjárveitingar úr 

honum. Umsóknir skólastjóranna um styrki úr öðrum lögbundnum 

sjóðum höfðu ekki borið tilætlaðan árangur. Aðrir sjóðir eru lögbundnir 

sem tryggir að fjárveitingum verði veitt áfram úr þeim nema breytingar 

verði gerðar á lögum. Skipulag fjármögnunar þróunarstarfs gæti verið 

auðveldara ef skólastjóri hefði um það að segja í hvað fjármunir 

eyrnamerktir einstaklingum, í Verkefna- og námsstyrkjasjóði FG og SÍ, 

fara. Úthlutun úr þeim sjóði væri háð samþykki skólastjóra, færi í 

gegnum skólann til að kosta endurmenntun einstaklinganna og gæti 

þannig orðið formlegur hluti í fjármögnun endurmenntunaráætlunar 

skólans.  

Þegar ákvarðanir um leiðir til starfsþróunar eru teknar þarf að bera 

saman árangur þeirra. Í ljósi þess að litlir fjármunir eru til ráðstöfunar 

hljóta skólastjórar í grunnskólum Reykjanesbæjar að svara því hvaða 

leiðir eru vænlegastar til árangurs. Þær leiðir sem kennarar í grunn–

skólum Reykjanesbæjar völdu helst voru starfsþróun í vinnu og 

starfsþróun utan vinnutíma. Það má því segja að rök skólastjóranna um 

mikilvægi þess að þeir hafi yfirráð yfir fjármunum til starfsþróunar hafi 

við rök að styðjast í ljósi þess að árangur starfsþróunar í vinnu sé betri 

eins og þegar skólastjórarnir lýsa vinnu kennara við þróunarverkefni. 

Starfsþróun sem flokkast undir starfsþróun í vinnu skv. skilgreiningu 

Bredeson (2003) fellur vel að hugmyndum fræðimanna um 

lærdómssamfélag (Senge, Cambron-McCabe, Lucas, Smith, Dutton og 

Kleiner, 2000; Bredeson, 2003; Shirley, 2008). Starfsþróun sem fer fram í 

slíku lærdómssamfélagi fellur vel að skilgreiningu Fullan (2007) um að 

70% starfsþróunar komi í gegnum það sem maður lærir í starfi en aðeins 

30% byggist á námskeiðum og fundum eins og þegar starfsþróun utan 

vinnutíma er valin. Íslensk rannsókn Unu Bjargar Bjarnadóttur (2008) 

styður einnig fullyrðingu Fullan hér að framan. Niðurstöður hennar sýndu 
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að aðeins 27% kennara töldu að námskeið ein og sér kæmu að gagni í 

endurmenntun þegar aftur á móti 81%–86% kennara töldu handleiðslu, 

sjálfstýrandi nám og vinnuhópa gagnlegastar.  

Fjölbreytt þróunarstarf síðustu ára af frumkvæði fræðsluyfirvalda, 

skólastjórnenda og kennara sýna metnað sem hefur ríkt í grunnskólum 

Reykjanesbæjar. Skólastjórarnir virðast meðvitaðir um tengsl milli 

árangurs skóla og lærdómssamfélags eins og fram kemur bæði í íslenskri 

rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006) og erlendum rannsóknum 

eins og þeim sem Bolam, Stoll og Greenwood (2008), Höög, Johansson 

og Olafsson (2009) og Andrews og Lewis (2008) gerðu. Af upplifun 

skólastjóranna af þátttöku kennara í starfsþróun mátti skynja að kennarar 

í grunnskólum Reykjanesbæjar hefðu nýtt sér ýmsar leiðir til 

starfsþróunar á undanförnum árum og jafnvel verið virkari þátttakendur í 

sí- og endurmenntun en kennarar almennt á landinu ef miða má við 

niðurstöður rannsókna Ragnars F. Ólafssonar og Júlíusar K. Björnssonar 

(2009) og Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunnar H. 

Lárusdóttur (2008).  

Úr orðum skólastjóranna mátti lesa þrautseigju, bjartsýni og einbeitni 

við að ná settum markmiðum. Þeir lögðu áherslu á að stappa stálinu í sitt 

fólk og minna það á að jafnvel erfiðustu vandamál sem upp kunna að 

koma er hægt að leysa. Er það í góðu samræmi við áherslur Fullan (2001) 

og Donaldson (2006) um að árangursríkir leiðtogar gefi fólki þá 

tilfinningu að jafnvel erfiðustu vandamál sem upp kunna að koma er hægt 

að leysa. Í orðum skólastjóranna mátti greina togstreitu milli hlutverks 

hins faglega leiðtoga og hlutverks stjórnandans. Þeir sögðust í auknum 

mæli sinna hlutverki hins faglega leiðtoga sem þarf að leiða skólastarfið 

áfram með námsmarkmið, stefnu og sýn skólans að leiðarljósi. Hlutverk 

þeirra sem stjórnenda er bera ábyrgð á fjármagni skólans og hvernig því 

skal ráðstafað reynist þeim hins vegar æ erfiðara. Þetta tvíþætta hlutverk 

skólastjórans reynir á hæfni hans við lausn mála eins og  Fullan (2001) og 

Donaldson (2006) benda á. Skólastjórarnir lýstu áhyggjum sínum yfir því 

hverjar afleiðingar niðurskurðar fjármagnsins gætu orðið og hvernig hann 

hefði áhrif á það starf sem þegar var búið að byggja upp eins og nám 

nemenda í list- og verkgreinum og það þróunarstarf sem þegar hafði verið 

ýtt úr vör.  

Á heildina litið óttuðust skólastjórarnir varanleg áhrif vegna 

samdráttar í úthlutun fjármagns til fræðslumála á skólaþróun. Þeir lögðu 
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áherslu á lýðræði við ákvarðanatöku og góð tengsl í stjórnunaraðferðum 

sínum sem Fullan (2000; 2001) og Goleman (2000) telja mikilvæg að 

stjórnendur hafi á valdi sínu. Skólastjórarnir vildu aukið samráð og 

samvinnu milli skóla og yfirvalda hvort sem það snerti fjármál eða 

fagmennsku innan grunnskólanna. Þeim fannst jákvætt að þeir höfðu 

verið boðaðir til fundar fræðsluyfirvalda til þess að ræða fjárhagsáætlun 

fyrir árið 2010 þar sem þeir fengu tækifæri til þess að koma með 

hugmyndir áður en ákvarðanir lágu fyrir. Með því sýndu fræðsluyfirvöld 

skólastjórum virðingu og lögðu áherslu á samvinnu. Upplifðu þeir þó að í 

sumum tilvikum hefði hugmyndum þeirra verið ýtt út af borðinu. 

Skólastjórarnir fundu fyrir meiri stöðugleika innan kennarahópsins og 

fjölgun kennara með grunnskólakennararéttindi. Upplýsingar frá 

Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar studdu þessar fullyrðingar skóla–

stjóranna. Þar kom fram að hlutfall grunnskólakennara í grunnskólum 

Reykjanesbæjar hafði hækkað um 13% síðastliðin sex skólaár, þ.e.a.s frá 

árinu 2004 til ársins 2010. Skólastjórarnir nefndu ýmsar ástæður fyrir 

þessari jákvæðu þróun. Fleiri einstaklingar höfðu útskrifast með 

grunnskólakennararéttindi á Suðurnesjum, m.a. með stuðningi fræðslu–

yfirvalda, og nemendum hafði fækkað í grunnskólunum og þar með 

stöðugildum. Þessi fjölgun réttindakennara virðist eiga þátt í því að 

kennarar halda betur í stöður sínar. Þeir gátu áður horfið fá störfum sínum 

og gengið næstum því að því sem vísu að fá starf aftur. Hinn aukni 

stöðugleiki kennara leiðir aftur til þess að sú þekking og reynsla sem 

verður til innan skólasamfélagsins helst betur innan þess. 

Þrátt fyrir að skólastjórarnir hafi fundið fyrir kvíða og minnkandi 

krafti hjá sumum kennurum þá sáu þeir tækifærin í mannauðnum. Þeim 

fannst margir forystusauðir innan starfsmannahópsins drífa samstarfs-

félaga sína áfram og þeir veittu hver öðrum stuðning. Kennararnir unnu 

sjálfir að því að skapa jákvæðan starfsanda, voru drifkraftar í 

þróunarverkefnum í skólunum, stóðu fyrir fjáröflun til utanfarar í 

tengslum við þróunarverkefni og voru tilbúnir að leggjast á árar í sparnaði 

og niðurskurði. Þessi stuðningur og samstarf jafningja er mikilvægur og 

stuðlar að farsælli starfsþróun líkt og Joyce og Shower (2002) og 

Hargreaves (2003) fundu í sínum rannsóknum. 

Reynsla skólastjóranna í Reykjanesbæ af áhrifum efnahagshrunsins á 

skólaþróun er lituð áhyggjum af fjárhagslegri afkomu. Það væri 

áhugavert að rannsaka frekar hvort upplifun skólastjóra af áhrifum 
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efnahagskreppunnar á skólaþróun í öðrum sveitar- og bæjarfélögum á 

Íslandi sé sambærileg eða allt önnur en þeirra sem þátt tóku í þessari 

rannsókn. Þrátt fyrir áhyggjur af fjárhagslegri afkomu ríkir djúpstæð 

bjartsýni og ásetningur um að byggja skjaldborg utan um börnin, nám 

þeirra og velferð. Skólastjórarnir sögðust finna fyrir samstöðu sem væri 

annars konar en t.d. þegar verkföll áttu sér stað. Þá ríkti jafnan sundrung í 

samfélaginu og andúð beindist að kennurum. Nú sitja allir bæjarbúar við 

sama borð og ganga í gegnum svipaða erfiðleika, erfiðleika sem þeir vilja 

að bitni sem allra minnst á æskunni.  
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að forsendur skólaþróunar höfðu 

breyst í grunnskólum Reykjanesbæjar í kjölfar efnahagskreppunnar og 

mun flóknara var að framfylgja lögum um umbótastarf í skólum og styðja 

við það eins og ætlast er til samkvæmt skólastefnu Reykjanesbæjar.  

Þegar rætt er um skólaþróun og hvernig við byggjum lærdóms–

samfélag leikur starfsþróun kennara stórt hlutverk. Rannsóknir sýna að 

nauðsynlegt er að flétta ráðgjöf og viðeigandi stuðningi inn í skólastarfið 

svo breytingar verði á störfum kennara og námi nemenda. Í grunnskólum 

Reykjanesbæjar ríkir jákvætt viðhorf gagnvart starfsþróun sem felur í sér 

skólaþróun meðal kennara og skólastjórnenda. Þær leiðir sem flestir velja 

eru starfsþróun utan vinnutíma og starfsþróun í vinnu en að hún fari fram 

á starfstíma skóla.  

Skólastjórunum sem tóku þátt í þessari rannsókn var tíðrætt um 

hvernig breyttar forsendur og þá sér í lagi fjármögnun hefði haft áhrif á 

starfsþróun kennara í skólunum í kjölfar efnahagskreppunnar. Sú 

staðreynd að skólastjórar vissu ekki fyrirfram hve mikið fjármagn þeir 

höfðu til starfsþróunar kennara hafði þau áhrif að erfitt var að gera 

áætlanir nokkur ár fram í tímann og nú þurftu þeir frekar en nokkru sinni 

að sækja um styrki. Þeir höfðu heldur ekki bolmagn til þess að standa 

undir kostnaði vegna ferðakostnaðar eða forfallakennslu og fannst erfitt 

að þurfa að byggja skólaþróun á styrkjum úr sjóðum og fundu fyrir minni 

áhuga kennara á að sækja námskeið, fundi, ráðstefnur eða framhaldsnám í 

fjarnámi. Hins vegar fundu þeir ekki fyrir breytingum á viðhorfi kennara 

til þátttöku í þróunarverkefnum og fannst þeir mjög jákvæðir gagnvart 

henni.  

Eins og fram hefur komið greiðir bæjarsjóður Reykjanesbæjar 

umtalsvert fé til starfsþróunar kennarar þrátt fyrir niðurskurð fjármagns í 

kjölfar efnahagskreppunnar. Sú upphæð sem þegar hefur verið skorin 

niður nemur um 3 milljónum króna á ári. Þar fyrir utan greiðir 

bæjarsjóður eftir sem áður 1,72% af heildardagvinnulaunum kennara til 

Verkefna- og námsstyrkjasjóðs FG og SÍ, sem eru um 11 milljónir króna 

á ári. Að auki greiddi bæjarsjóður tæpar 8 milljónir króna úr 

Manngildissjóði árin 2009 og 2010 til þróunarverkefna í grunnskólum 

bæjarins. Hins vegar er óljóst hve mikið fjármagn skilar sér til 

starfsþróunar kennara í grunnskólum bæjarins úr Verkefna- og 
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námsstyrkjasjóði FG og SÍ því styrkir úr þeim sjóði eru veittir til 

einstaklinga og alfarið á þeirra valdi hvernig þeim er varið. Í ljósi þessa er 

eðlilegt að spyrja hvort rétt sé að hvorki fræðsluyfirvöld hvers 

bæjarfélags né skólastjóri í þeim grunnskóla sem kennari starfar í hafi 

forráð yfir því fjármagni sem eyrnamerkt er einstökum kennurum og geti 

úthlutað því í samráði við kennarana, þarfir þeirra og geti þannig orðið 

hluti af endurmenntunaráætlun hvers skóla. 

Einnig má velta þeirri spurningu upp hvort eðlilegt sé að kennarar sem 

óska eftir að sækja starfsmenntun utan starfssvæðis eða á þeim tíma þegar 

þeir eru bundnir í kennslu eigi að bera kostnað sem af því hlýst og/eða að 

verða fyrir launaskerðingu. Samkvæmt kjarasamningum virðist fremur 

gert ráð fyrir að starfsþróun fari fram utan starfstíma skóla, þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni að starfsþróun sem fléttast inn í dagleg störf kennara skili 

betri árangri. Þá væri forvitnilegt að vita hvort aðrir grunnskólakennarar á 

Íslandi hallist ekki að því að starfsþróun fari fram á starfstíma skóla eins 

og raunin viðrist vera hjá grunnskólakennurum í Reykjanesbæ.   

Á óvart kemur hversu lítil umræða virðist vera meðal skólamanna um 

fyrirkomulag starfsþróunar kennara og að ákvæði í kjarasamningum 

virðast lítið taka mið af niðurstöðum rannsókna á starfsþróun kennara. Í 

kjarasamningum kennara kemur fram að starf kennara á starfstíma skóla 

felist einkum í kennslu, undirbúningi kennslu og störfum sem kennarar 

vinna undir verkstjórn skólastjóra. Þar er ekki rætt um né gert ráð fyrir að 

starfsþróun kennara fléttist inn í störf þeirra á starfstíma skóla.   

Skólastjórarnir virtust í auknum mæli nýta hluta þess tíma sem 

skilgreindur er í kjarasamningum fyrir önnur fagleg störf til starfsþróunar. 

Það felur í sér að tími sem skilgreindur hefur verið fyrir vinnu t.d. við 

skólanámskrá, sjálfmat, gerð endurmenntunaráætlunar og starfsáætlunar, 

samstarf heimila og skóla og önnur þess háttar verkefni sé nú í meira 

mæli nýttur fyrir starfsþróun kennara. Þessi áherslubreyting hlýtur að 

hafa haft þær afleiðingar að einhverjum verkefnum hafi verið ýtt til 

hliðar. Áríðandi er, í ljósi þessara niðurstaðna, að hugsa kjarasamning 

upp á nýtt og ræða hvað sé eðlilegt að fari fram á starfstíma skóla í vinnu 

og utan vinnutíma kennara.  

Í rannsókninni er metin upplifun skólastjóranna af áhrifum efnahags–

kreppunnar eins og hún var í mars 2010. Síðan þá hefur fjárhagur 

sveitarfélagsins versnað og hver áhrifin verða til lengri tíma litið krefst 

frekari rannsókna. Í Reykjanesbæ hefur ríkt mikil óvissa um framlög úr 
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Manngildissjóði. Verði hann lagður niður mun það skapa enn meiri 

óvissu um afdrif skólaþróunar í bæjarfélaginu.   

Þrátt fyrir hindranir sem nú þegar eru á vegi skólastjóranna í kjölfar 

efnahagskreppunnar sáu þeir ýmis tækifæri til umbóta- og þróunarstarfs í 

skólunum og voru staðráðnir í að láta ekki deigan síga. Þeir fundu fyrir 

meiri stöðugleika í starfsmannahaldi, hlutfall grunnskólakennara í 

kennarastöðum hækkaði og að sama skapi lækkaði hlutfall leiðbeinenda. 

Þeir sáu tækifæri til að nýta mannauðinn innan skólanna betur og hjá 

þeim sem störfuðu að skólamálum hjá öðrum stofnunum bæjarins. Þeir 

ræddu í því sambandi um jafningjafræðslu. Þeir sáu hvernig hægt væri að 

fara nýjar leiðir í skipulagi á námi nemenda eins og þeim sem sneru að 

umhverfismennt. Þrátt fyrir kvíða og minnkandi kraft meðal sumra 

kennara fundu þeir fyrir vilja hjá þeim til þess að skapa jákvæðan 

starfsanda. Þeir fundu einnig fyrir velvilja frá nærsamfélaginu gagnvart 

skólanum en gátu ekki líkt reynslunni við neitt annað sem þeir hafa 

upplifað á starfsferli sínum.  

Ég dreg þá ályktun í ljósi þessara niðurstaðna að efnahagskreppan ætti 

ekki að koma í veg fyrir að grunnskólarnir í Reykjanesbæ stuðli áfram að 

skólaþróun. Hins vegar tel ég að breyta þurfi úthlutunarreglum sjóða og 

ákvæðum í kjarasamningum þannig að skólastjórar hafi forræði yfir 

fjármununum og geti ráðstafað þeim í samráði við kennara og þarfir 

þeirra. Ég  tel einnig að laga þurfi fræðslu- og námstækifæri, sem  er í 

boði fyrir kennara, betur að vinnutíma þeirra. Endurskoða þurfi 

skilgreiningu á vinnutíma kennara með tilliti til starfsþróunar og þess 

raunverukeika sem við blasir og þess sem við getum lært af rannsóknum 

af skólastarfi.  
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Viðauki  

Viðauki 1 

Áhrif efnahagskreppunnar á skólaþróun 

Upplifun fjögurra skólastjóra í grunnskólum Reykjanesbæjar 

Rannsóknarverkefni til M.Ed- prófs við Háskóla Íslands 

Kynning 

Ég er nemandi í meistaranámi í stjórnunarfræði menntastofnana við Uppeldis- og 

menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Auk þess starfa ég 

sem skólastjóri við Akurskóla og hef gengt því starfi í fimm ár. Ég starfaði lengst 

af í grunnskólum í Kópavogi sem kennari í þrettán ár og deildarstjóri í fjögur ár.  

Lýsing á rannsókn  

Athygli mín beinist að skólaþróun og þeim þáttum skólastarfsins sem styðja við 

hana eins og starfsþróun, námssamfélag, samstarf og samábyrgð. Í skólastefnu 

Reykjanesbæjar sem samþykkt var í bæjarstjórn árið 2001, kemur fram að 

stefnumið bæjarins séu að: 

 styðja við umbóta og þróunarstarf í skólum 

 koma á samræmdu matskerfi fyrir skóla sem kanni viðhorf starfsfólks, 

nemenda og foreldra til skólastarfsins og umbótaþörf skóla 

 skólaþróunaráætlun haldist í hendur við umbótaþörf skóla 

Í kjölfar efnahagskreppunnar haustið 2008 hefur svigrúm skólastjórnenda í 

Reykjanesbæ til að standa straum að kostnaði vegna sí- og endurmenntunar 

kennara verið skert verulega. Hvort sem það er til að greiða kostnað vegna 

námskeiða eða til þess að leysa kennara af, ef hann óskaði eftir að sækja 

námskeið á kennslutíma. Niðurskurður fjármagns til rekstrar grunnskólanna var 

um 10% árið 2009 og því til viðbótar um 7% fyrir árið 2010. Sá liður sem er 

hvað stærstur í rekstri  grunnskóla er sá liður er tengist starfsmannahaldi þ.e. 

launum og  símenntun starfsmanna eða um 90% af heildarfjármagni 

grunnskólans. Það er því ljóst að stjórnendur grunnskólanna þurfa að taka 

mikilvægar ákvarðanir varðandi skipulagningu skólaþróunar innan 

skólasamfélagsins. Í rannsókninni verður leitað svara við því hvaða áhrif 

efnahagshrunið hefur á skólaþróun í fjórum grunnskólum Reykjanesbæjar að 

mati skólastjóranna og hvernig þeim gengur að framfylgja stefnumiðun í 
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skólastefnu Reykjanesbæjar er lúta að skólaþróun.  Rannsóknarspurningin sem 

ég legg til grundvallar rannsókninni er: 

Hver er upplifun fjögurra skólastjóra í grunnskólum 

Reykjanesbæjar af áhrifum efnahagskreppunnar, árið 2008, á 

skólaþróun?  

Auk þess hef ég sett fram undirspurningar sem eru lagðar til grundvallar í viðtali 

við skólastjórana til að leita svara við vangaveltum mínum en þær eru:  

Hefur efnahagshrunið haft áhrif á skólaþróunarverkefni/starfsþróun í þínum 

skóla? Hvernig? Hvað hefur breyst? Hvernig var þetta áður? Hvaða áhrif hafðir 

þú (skólastjórinn) á starfsþróun og námssamfélagið í skólanum? Hver er staðan í 

dag? Hvernig gengur þér að framfylgja stefnu bæjarins í skólaþróunarmálum í 

dag samanborið við tímann fyrir efnahagshrunið árið 2008. Upplifirðu einhverjar 

breytingar á kennarahópnum í tengslum við skólaþróunarverkefni? Hvernig? 

Hefur skipulagið t.d. á sí- og endurmenntun breyst – geturðu úskýrt það? Hafa 

forsendur sí-og endurmenntunar starfsmanna breyst (t.d. fjármögnun)? Hvernig? 

Hvað sérðu að hægt sé að gera í stöðunni? Hvaða hindranir sjá skólastjórar í 

kjölfar efnahagshrunsins á umbóta- og þróunarstarfi í skólunum? Hvaða tækifæri 

sjá skólastjórar í kjölfar efnahagshrunsins á umbóta- og þróunarstarf í skólunum? 

Hvernig upplifir þú þátt skólastjóra í ákvörðunum um niðurskurð vegna 

samdráttarins? Hvernig eru áhrif efnahagshrunsins miðað við fyrri reynslu/ 

atburði sem skólastjórar hafa upplifað í skólastarfi? 

 

Lýsing á framkvæmd  

Tekin verða viðtöl við fjóra skólastjóra í skólunum þeirra. Í þessari rannsókn sem 

kennd er við Vancouver-skólann er litið á þátttakendur í rannsókninni sem 

meðrannsakendur og að gagnasöfnun fari fram með samræðum. 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg sem byggist á því að ná fram upplifun og 

reynslu  sem einstaklingarnir eru að ganga í gegnum og að sýn þeirra mótist af 

fyrri reynslu og eigin túlkun á þeirri reynslu. Einnig verður leitað eftir skriflegum 

upplýsingum um skólaþróun sem skólarnir eiga í fórum sínum.  
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 Viðtöl 

Spurningarnar sem lagðar verða fram í viðtali við skólastjóra eru: 

Hefur efnahagshrunið og kreppan í kjölfarið haft áhrif á 

skólaþróunarverkefni / starfsþróun í þínum skóla? Hvernig? 

Hvað hefur breyst? Hvernig var þetta áður? Hvaða áhrif hafðir þú 

(skólastjórinn) á starfsþróun og námssamfélagið í skólanum? Hver er 

staðan í dag? 

Hvernig gengur þér að framfylgja stefnu Reykjanesbæjar í 

skólaþróunarmálum í dag samanborið við tímann fyrir efnahagshrunið 

árið 2008. 

Upplifirðu einhverjar breytingar á kennarahópnum í tengslum við 

skólaþróunarverkefni? Hvernig? 

Hefur skipulagið t.d. á sí- og endurmenntun breyst – geturðu úskýrt 

það? Hafa forsendur sí-og endurmenntunar starfsmanna breyst (t.d. 

fjármögnun)? Hvernig? Hvað sérðu að hægt sé að gera í stöðunni? 

Hvaða hindranir sérðu í kjölfar efnahagshrunsins á umbóta- og 

þróunarstarf í skólunum?  

Hvaða tækifæri sérðu í kjölfar efnahagshrunsins á umbóta- og 

þróunarstarf í skólunum?  

Hvernig upplifir þú þátt skólastjóra í ákvörðunum um niðurskurð vegna 

samdráttarins? 

Hvernig eru áhrif efnahagshrunsins miðað við fyrri reynslu/ atburði sem 

þú hefur upplifað í skólastarfi? 

Trúnaður og meðferð rannsóknargagna 

Í lokaskýrslunni verður hverjum viðmælanda gefið nýtt nafn sem notað er svo 

ekki sé hægt að rekja svör til þeirra.  Viðtölin verða tekin upp og færð í ritað mál  

en trúnaðar verður gætt við meðferð gagna. Enginn annar en undirrituð mun hafa 

aðgang að gögnunum sem verður eytt að rannsókn lokinni.  
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 Leiðbeinandi minn er Auður Pálsdóttir, aðjúnkt við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands 

 

Reykjanesbær 9. mars 2010 
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Jónína Ágústsdóttir                                              viðmælandi  

nemi við menntavísindasvið HÍ   

 

 

 

 

 

 

 

  


