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menntastofnana. Vægi verkefnisins er 20 ECTS. Verkefnið er eigindleg 

rannsókn þar sem skoðuð voru viðhorf til námskrár og námskrárgerðar 

hjá stjórnendum og kennurum í einum grunnskóla á Íslandi. Verkefnið 

var unnið á haust- og vormisseri skólaárið 2010 til 2011.  

Leiðsögukennari var Ólafur Helgi Jóhannsson lektor við 

Menntavísindasvið. Ég færi honum mínar bestu þakkir fyrir uppbyggilega 

og trausta leiðsögn. Sérfræðingur var dr. Anna Kristín Sigurðardóttir 

sérfræðingur í stjórnun menntastofnana. Ég vil þakka henni fyrir góðar 

ábendingar varðandi verkið. 

Ég vil þakka skólastjórnendum og kennurum sem tóku þátt í 

rannsókninni kærlega fyrir að fórna tíma sínum í mína þágu og veita mér 

aðgang að skóla sínum. Ég vona að þær niðurstöður sem liggja fyrir 

styrki þau í þeirri trú að þau vinni mikið og gott skólastarf. Jafnframt 

vona ég að rannsóknin geti orðið öðrum innblástur til skrifa á þessu sviði 

um skólastarf eða um breytta starfshætti í grunnskólum. 

Prófarkalestur var í höndum Ingunnar Snædal kennara og færi ég 

henni kærar þakkir fyrir vandaðan yfirlestur og góðar ábendingar um 

málfar. Öðrum sem komu að faglegri úrvinnslu ritgerðarinnar eru færðar 

bestu þakkir. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni þúsundfalt fyrir óendanlega 

þolinmæði, stuðning og aðstoð. Þeim helga ég sérstaklega unnar 

vinnustundir við þennan lokaáfanga. 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna með hvaða hætti 

skólastjórnendur taka þátt í skólanámskrárgerð og hvernig eftirfylgni 

skólastjóra með framkvæmd skólanámskrár er háttað. Tilgangur 

rannsóknarinnar var jafnframt að varpa ljósi á mikilvægi forystuhlutverks 

stjórnenda, fylgjast þeir með t.d. á vettvangi skólastofunnar eða ræða við 

kennara um hvernig gangi? Síðasta áratug hefur orðið mikil hreyfing í 

skólastarfi á Íslandi í þá veru að stjórnendur verði meiri faglegir 

leiðtogar, veiti kennslufræðilega forystu og dreifi völdum og ábyrgð 

innan stofnunarinnar. Jafnframt er nú meiri áhersla lögð á fjölbreytta 

kennsluhætti s.s. einstaklingsmiðað nám nemenda og teymisvinnu 

kennara. Utan um allt skólastarf og þróun þess hverfist svo námskrá, 

opinber og skólanámskrá hvers skóla. Rannsóknir hérlendis eru ekki enn 

fyrirferðarmiklar á þessu sviði en talsverð breidd er í rannsóknum á 

sviðinu erlendis.  

Rannsóknin fór fram í einum heildstæðum grunnskóla á Íslandi. 

Þátttakendur voru skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og þrír kennarar. 

Gagnaöflun fólst í viðtölum við þátttakendur, vettvangsnótum og gögnum 

af heimasíðu skólans.  

Rannsóknin er tilviksrannsókn sem byggist á eigindlegri 

rannsóknaraðferð í einum skóla þar sem tekin voru hálfopin viðtöl til þess 

að ná fram svörum við rannsóknarspurningu verkefnisins og þau rædd í 

fræðilegu ljósi. Helstu niðurstöður eru þær að stjórnendur veita forystu í 

námskrárgerð skólans. Skólastjóri var virkur þátttakandi í 

skólanámskrárgerð við undirbúning og upphaf skólastarfs í skólanum og 

hefur haldið því hlutverki eftir því sem skólinn hefur þróast og mótast.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að í skólanámskrá 

skólans væri heildarsýn skólastarfsins. Forystuhlutverk skólastjóra felst 

einkum í því að veita sterka kennslufræðilega forystu og dreifa völdum út 

til starfsmanna. Þetta endurspeglast í því að allir virðast eiga hlutdeild í 

skólanámskrárgerð og ákvarðanatöku um fagleg málefni skólans. 

Stjórnendur og kennarar voru sammála um að ekki væri þörf á að hafa 

millistjórnendur við skólann. Skólastjórinn leggur frekar áherslu á að 

dreifa ábyrgð og völdum út til teyma skólans og ráða í störf við 

stoðþjónustu. Skólastarfið virðist endurspegla traust og virðingu milli 

stjórnenda annars vegar og kennara hins vegar. Skólastjóri veitir 
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metnaðarfulla forystu og virðist hafa góða tilfinningu fyrir því starfi sem 

unnið er í skólanum. 
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Abstract 

Curriculum leadership 

The purpose of this research was to find out in what way school managers 

participate in the making of the school-based curriculum in what way 

they follow up on the procedure. The purpose of the research was also to 

shed some light on the importance of managers having a role of 

leadership; do the follow up on the work in the classrooms or discuss it 

with the teachers? For the last decade there has been a great movement in 

Iceland in the direction that managers should take a more professional 

guidance role, be pedagogical leaders, and distribute leadership and 

responsibility within the institution. There is also more focus on diverse 

teaching, individualized studies for students and teachers’ teamwork.  

Both the official curriculum and the school-based curriculum is built 

around all schooling and its development. Research in this field is not 

comprehensive in Iceland as yet, but quite a lot of research has been done 

in other countries.  

The research took place in one comprehensive elementary school in 

Iceland. The participants were the principal, assistant principal and three 

teachers. Data collection consisted of interviews with participants, field-

notes and data from the school´s web-site. 

The research is a case study based on a qualititative research method 

in one school where semi-structured interviews were taken to get answers 

to the research questions of the thesis which were then discussed 

theoretically. The main conclusion is that managers do lead in the making 

of school-based curriculum. The principal has been an active participant 

in the curriculum development, right from the opening of this particular 

school and has kept that role.  

The interviwees were in agreement that the school-based curriculum 

consisted of the school´s overall vision. The principals instructional 

leadership role consists mostly of leading in a strong, pedagogical way 

and distribute leadership to his staff. This is reflected in that everyone 

seems to be involved in the curriculum-making and decisions regarding 

the school´s academic matters. Managers and teachers were in agreement 

about there being no need for middle manangers at the school. The 

principal prefers to delegate responsibility and power to the school´s 
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teams and hire people for support services. There seems to be a mutual 

trust and respect between managers on the one hand and teachers on the 

other hand. The principal is an ambitious leader and seems to have a good 

understanding of the work done in the school.  
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1 Inngangur  

Flestum rannsóknum á árangri skóla og skólaþróun ber 

saman um að forysta og stjórnun séu lykilþættir í árangri 

skóla. Flest bendir einnig til að þessir þættir í starfi skóla séu 

of flóknir og umfangsmiklir til að einum einstaklingi sé 

ætlandi að leysa þá af hendi svo vel sé. Þess vegna beinist 

áhugi skólamanna í auknum mæli að því að skapa 

starfsumhverfi þar sem starfsmenn marka sameiginlega 

stefnu og sameinast um að fylgja henni eftir, forystan er 

þáttur í starfseminni þar sem margir geta lagt sitt af 

mörkum.... (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin 

Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og 

Mel West, bls. 50–51,1999). 

 

Ofangreind tilvitnun er frá síðustu aldamótum en í fullu gildi á okkar 

tímum. Það dylst engum sem á annað borð fylgist með skólum og 

skólastjórnun að hlutverk þeirra hefur breyst afar mikið á ekki löngum 

tíma. Miklar kröfur eru gerðar til stjórnenda, þeir eiga að veita faglega 

forystu og stjórna með styrkri hendi. Ný lög um grunnskóla bera þess 

órækt vitni. Ég tel að skólafólk vinni velflest að því að gera skólann sinn 

betri. Árangur er auðvitað misjafn og oft þarf að staldra við og endurmeta 

stöðuna. Þá gildir mestu að skólastjórinn sem faglegur leiðtogi greini 

vandann og finni leiðir til úrbóta.  

  Þessi ritgerð fjallar um stefnumótun í skólastarfi með áherslu á hlutverk 

stjórnandans í námskrárgerð. Einkum verður sjónum beint að 

kennslufræðilegu hlutverki stjórnenda, gildi dreifðrar forystu í skólastarfi 

og hlutverki skólastjórans í námskrárforystu (e. curriculum leadership). 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að varpa ljósi á mikilvægi stjórnandans 

sem faglegs leiðtoga. 

1.1 Tilgangur og markmið 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að öðlast skilning á hlutverki og forystu 

stjórnenda í námskrárgerð. Rannsóknin sem ritgerðin byggist á er hagnýt. 

Hún felst í því að greina sýn stjórnenda á skólanámskrárgerð og hvernig 

stjórnendur stýra henni. Jafnframt hvernig stjórnendur hafa yfirsýn yfir 
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framkvæmd og útfærslu skólanámskrár. Tekin voru viðtöl við stjórnendur 

og kennara í einum heildstæðum grunnskóla og rýnt í svör viðmælenda 

með framangreindar áherslur að leiðarljósi. Til þess að undirbyggja 

túlkun niðurstaðna verður áherslan í fræðilegu samhengi einkum á hugtök 

eins og námskrá, stofnanamenningu, hlutverk leiðtoga í skólastarfi, 

dreifða forystu, kennslufræðilega forystu og námskrárforystu. Þá verður 

einnig fjallað um mótun sameiginlegrar sýnar skóla. 

1.2 Af hverju kviknaði áhuginn? 

Ég hef sérstakan áhuga á skólanámskrárgerð og með hvaða hætti 

skólastjórnendur taka þátt í gerð hennar með aukin gæði náms að 

leiðarljósi. Margar spurningar hafa vaknað síðustu misserin í námi mínu 

við Menntavísindasvið HÍ. Sérstaklega um stjórnun í skólum og hvað hún 

getur haft mikil áhrif á árangur nemenda. Hlutverk stjórnenda er 

margþætt og flókið og miklar kröfur gerðar til þeirra. Eftir að hafa lesið 

áhugaverða grein, byggða á bandarískri rannsókn (Ruebling, Stow, 

Kayona, og Clarke, 2004) þar sem skoðað var með hvaða hætti kennarar 

innleiða nýja námskrá í kennslu, vaknaði áhugi minn fyrir alvöru á því að 

kanna hvernig þessum málum er háttað hér á landi, þá einkum hver 

þátttaka stjórnenda er í þessu lykil- og grundvallaratriði skólastarfsins. Ég 

er sjálf kennari til 14 ára og þar af í 10 ár í litlum skóla þar sem kennarar 

vinna oft á tíðum einyrkjastarf og hafa kannski vissar námsgreinar alfarið 

á sinni könnu. Lítill tími gefst oft til samráðs og samvinnu og kennarar 

axla ábyrgð gjarnan einir og eftirlit á því hvernig til tekst við framkvæmd 

námsmarkmiða er hugsanlega ekki nægjanlega markvisst. Námskrárgerð 

tengist jafnframt stefnumótun í skólastarfi og ég hef jafnframt mikinn 

áhuga á með hvaða hætti stjórnendur laða starfsmenn og skólasamfélagið 

að sameiginlegri stefnumótun eða sýn skólans. Slíkt er forsenda 

árangursríks skólastarfs í mínum huga. 

1.3 Rannsóknarspurning 

Aðalnámskrá grunnskóla er yfirlýst stefna yfirvalda á hverjum tíma, sem 

útfærir nánar lög og reglugerðir um áherslur í menntun, námi og kennslu í 

skólum landsins. Námskráin er jafnframt til viðmiðunar við mat á 

skólastarfi og skólum, leiðbeinandi við námsefnisgerð og menntun 

kennara og leiðarljós við skólanámskrárgerð og síðast en ekki síst 

sjálfsmat skóla. Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað sérstaklega um 
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skólanámskrá, þar segir: ‚,...skólastjóri er ábyrgur fyrir því að hún sé 

unnin, gefin út og kynnt.‘‘ (Aðalnámskrá grunnskóla 2007, bls. 12). Þar 

er ekki sagt til um hver nákvæmlega er ábyrgur fyrir því hvernig og hvort 

skólanámskrá sé í raun framfylgt í skólastofunni. Hún á að vera nánari 

útfærsla á Aðalnámskrá sem er ítarleg. Nú eru í vinnslu drög að nýrri 

Aðalnámskrá grunnskóla sem koma á til framkvæmda síðar á þessu ári. Í 

drögunum kemur m.a. eftirfarandi fram um ábyrgð á skólanámskrá: 

,,Skólastjóri er ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár og starfsáætlunar og skal 

semja þær í samráði við kennara skólans og aðra starfsmenn, sem með 

því móti hafa skuldbundið sig til að framfylgja henni“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, drög að nýrri námskrá birt á vef ráðuneytisins, 

e.d. bls. 31). Ábyrgð kennara felst í skuldbindingu á því að framfylgja 

námskránni en ekki er sérstaklega getið um að skólastjórinn fylgi 

framkvæmdinni eftir með beinum hætti. Það hlýtur að vera stórt verkefni 

fyrir skólastjórnendur að fara í gegnum áherslur nýrrar námskrár og koma 

breytingum á skólanámskrá til framkvæmda. Ekki síður að fylgjast með 

að ný námskrá skili sér inn í skólastarfið. Því er hér lagt upp með 

eftirfarandi spurningar að leiðarljósi: 

Með hvaða hætti taka skólastjórnendur þátt í skólanámskrárgerð og 

hvernig fylgjast þeir með framkvæmd skólanámskrár? 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í nokkra kafla og undirkafla. Í inngangi er fjallað um 

tilgang og markmið verkefnisins og af hverju ég vel mér þetta 

viðfangsefni. Þá er rannsóknarspurningin kynnt til sögunnar og farið yfir 

uppbyggingu ritgerðarinnar. Í kafla tvö er fræðilegur grunnur reifaður í 

nokkrum undirköflum. Auk þess er rætt um hverju skiptir að skapa góða 

liðsheild innan veggja skóla. Kafli þrjú fjallar um aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Rannsóknaraðferð er rökstudd, farið er yfir gagnaöflun, 

undirbúning, val á viðmælendum og hverjir voru þátttakendur. Þá er 

fjallað um viðtölin sjálf og að lokum komið inn á siðferðileg atriði.  

Fjórði kafli kynnir niðurstöður úr gagnaöfluninni. Fyrst er skólanum, 

þar sem rannsóknin fór fram, lýst og nokkrum orðum farið um 

skólastarfið. Því næst eru dregnar saman niðurstöður úr viðtölunum sem 

byggja á rannsóknarspurningu ritgerðarinnar og viðtalsramma. Í fimmta 

kafla eru niðurstöður dregnar saman og þær túlkaðar í fræðilegu ljósi með 

hliðsjón af rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. Að lokum verður horft 
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yfir farinn veg. Í viðauka er bréf sem þátttakendum var afhent þar sem ég 

kynni mig og rannsóknina, auk þess fylgiskjal er varðar upplýst samþykki 

þeirra sem tóku þátt.  
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2 Fræðilegt samhengi 

Síðustu ár hefur mér virst þróun í skólastarfi beinast í ríkari mæli að því 

að skólastjórnendur eigi að vera nokkurs konar rekstrarstjórar og skuli 

lítið vasast í innra starfi eða því sem fram fer ,,á gólfinu“. Rannsókn 

Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunnar Helgu Lárusdóttur 

(2002) leiddi m.a. í ljós að lagaumhverfi grunnskólans hefði breyst í þá 

veru að skólastjórum fyndist þeir hafa minni tíma til að sinna faglegu 

starfi í skólanum þar sem mörg ný (skrifræðis) verkefni væru sett á þeirra 

herðar. Rannsóknir Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2001) og Gunnars 

Finnbogasonar (1996) styðja þetta og þar er bent á áhrif nýfrjálshyggju og 

hugtaka á borð við frjálsan markað, skilvirkni og hagkvæmi. Ég get tekið 

sem dæmi úr skóla sem ég þekki til í, að þegar mótaðar voru hugmyndir 

um sameiningu þriggja skólastiga (grunn- leik- og tónskóla) var einmitt 

áður nefnt rekstrarstjórafyrirkomulag aðalatriði í aðferðafræðinni. 

Hagkvæmni og skilvirkni voru lykilatriði en kennarar áttu að sjá um 

fræðin. Síðustu misseri er hins vegar vakning fyrir því í fræðasamfélaginu 

að stjórnendur eigi fyrst og fremst að vera fagmenn í stefnumótun náms 

og kennslu. Forystuhlutverkið er mikilvægt og nauðsynlegt að átta sig á 

því hugtaki í tengslum við skólastarf og þá hvernig forystu stjórnendur 

veita sinni stofnun. Sama á við um valddreifingu innan stofnana. 

Sergiovanni (2009) segir t.a.m. um stjórnun að ef starfsemi (stofnun) sé á 

sviði þar sem margir starfa í ólíkum hlutverkum verði að dreifa forystunni 

á rétta staði á réttum tíma, til þeirra sem hafi hæfileika til að bera og henti 

viðfangsefninu hverju sinni. Jafnframt bendir hann á hversu nauðsynlegt 

sé að veita þeim sem hafi leiðtogahæfileika tækifæri til þess að spreyta 

sig. Það er afar misjafnt hvernig völdum er dreift innan skóla og fer eftir 

þeim stjórnunarstíl sem hver og einn skólastjóri temur sér ásamt ríkjandi 

hefðum og venjum sem skapast hafa innan skólans. 

Aðrir fræðimenn, t.d. Harris (2004, 2008) og Gronn (2008), hafa bent 

á að fáar rannsóknir staðfesti að dreifð forysta skili árangursríkara 

skólastarfi og því sé nauðsynlegt að frekari rannsóknir á sviðinu fari 

fram. Harris bendir einnig á að í ljósi þess hve skólar séu orðnar flóknar 

stofnanir verði boðleiðir að vera skýrar og eins verði að taka mið af 

stjórnunarlegri byggingu (e. structure) og ríkjandi menningu í 

skólaumhverfinu. Það má leiða líkur að því að eftir því sem skólastjóri 

framselur verkefni í ríkari mæli til undirmanna verði erfiðara að hafa 
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heildaryfirsýn yfir framgang skólastarfs. Eins ber að hafa í huga hvað það 

nákvæmlega er sem öðrum er falið. Síðasta áratug eða svo hefur 

millistjórnendum í grunnskólum fjölgað talsvert með tilkomu 

deildarstjóra og þeir þá gjarnan tekið yfir faglega stefnumótun á vissum 

skólastigum.  

Í rannsókn Sigríðar Önnu Guðjónsdóttur, Amalíu Björnsdóttur og 

Ólafs H. Jóhannssonar (2007) á störfum deildarstjóra kemur fram að 

mikill meirihluti skólastjórnenda er ánægður með störf deildarstjóra. 

Skólastjórnendur mátu gæði skólastarfs meiri eftir tilkomu þessara 

starfsmanna. Í rannsókninni kom einnig fram að skólastjórnendur og 

kennarar telja að deildarstjórar eigi að sinna þróunarstarfi í skólanum. Í 

breskri rannsókn (Thomas, 2009) sem fjallaði um hvernig árangursríkir 

skólastjórar byggðu upp og þróuðu öflug forystuteymi innan skóla, komu 

fram viss einkenni þessara teyma sem gerðu þau öflug og árangursrík; 

t.a.m. heppileg stærð, vel skilgreind viðfangsefni, jákvæð innbyrðis 

samskipti þátttakenda og síðast en ekki síst öflug forysta teymisins.  

Í næstu undirköflum verða reifaðar fræðilegar undirstöður 

viðfangsefnis þessarar ritgerðar. Fyrst verður rætt hvað felst í hugtakinu 

námskrá og í framhaldi kemur stutt yfirlit yfir þróun námskrárgerðar á 

Íslandi. Þá verður vikið að fjölþættu hlutverki skólastjóra, þá skólaforystu 

og í þremur köflum eru rædd frekar hugtökin kennslufræðileg forysta, 

námskrárforysta og dreifð forysta. Því næst kemur kafli um hlutverk 

stjórnenda í skólum, þá kafli sem fjallar um stofnanamenningu og í 

framhaldi af honum umræða um hvaða máli skipti að skapa góða einingu  

starfsmanna innan stofnunar.  

2.1 Hvað er námskrá? 

Vert er að veita því athygli að fólk leggur mismunandi skilning í hvað 

námskrá er í raun og veru. Wiles (2009) hefur tekið saman nokkur atriði 

sem gjarnan hafa verið notuð til að skilgreina námskrárhugtakið. Hann 

bendir á að almennur skilningur fólks á námskrá sé sá að hún sé samsafn 

af textaskjölum sem feli í sér yfirlit yfir það sem eigi að kenna í 

skólanum. Hann bendir jafnframt á aðra almenna túlkun á námskrá, sem 

er að hún feli í sér ,,reynslu skólans“ eða með öðrum orðum að námskrá 

innihaldi til viðbótar við það sem fólst í fyrri skýringu yfirlit yfir mörg 

,,hagnýt mál“ sem tengist skólastarfinu. Þriðja túlkun hugtaksins 

samkvæmt Wiles er sú að námskrá sé markmiðabundin áætlun. Þessi 
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skilgreining felur í sér val um viðfangsefni sem þykja ákjósanleg fyrir 

skólastarfið. Viðfangsefnin móti hegðun nemenda. Fjórða skilgreiningin 

sem Wiles dregur fram er sú að námskrá sé mótuð út frá niðurstöðum 

skólastarfs. Þessi nálgun sér námskrárforystu sem markmið ákveðinnar 

þekkingarleitar, hegðunar og viðhorfa nemenda sem skapar þann drifkraft 

sem þarf til að ná settum markmiðum.  

Ólafur H. Jóhannsson (2003) segir að framtíðarsýn skóla auðveldi 

gerð skólanámskrár og í raun sé mótun sameiginlegrar framtíðarsýnar 

hluti af skólanámskrárgerð og jafnvel sá mikilvægasti. Í sama streng taka 

Glatthorn og Jailall (2009). Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) vitna til 

skilgreiningar Andra Ísakssonar á hugtakinu skólanámskrá en samkvæmt 

henni er námskrá kerfisbundin áætlun um hvað og hvernig hægt sé að 

kenna í skólanum á sem árangursríkan hátt. Námskrárgerð feli í sér 

samningu og þróun námskrár í því augnamiði að stuðla að betra uppeldi 

og menntun.  

Rúnar og félagar telja fjögur atriði lykilinn að þessari skýringu, sýn, 

stefnumið, markmið og árangursviðmið. Einnig segja þeir að 

skólanámskrá verði að fela í sér heildarstefnumótun á öllum sviðum 

skólastarfs og að stefnu og markmiðum fylgi lýsing á aðferðum sem beitt 

er til að ná þeim fram. Þetta kemur heim og saman við áherslur Glatthorn 

og Jailall (2009). Þeir segja að námskrá sé stigskipt ferli þar sem ríki, 

sveitarfélög, skóli og að lokum kennslustofa eigi hlut í þróuninni. Til að 

forðast togstreitu milli þessara stiga verði að vera til staðar virðing fyrir 

forræði hvers stigs, samvinna milli allra stiga og kerfisbundin 

áætlanagerð. Hvað sem öðru líður er það á vettvangi skólastofunnar þar 

sem hlutirnir gerast og þá kemur til kasta skólastjóra að veita forystu.  

2.1.1 Námskrárgerð á Íslandi 

Í upphafi síðustu aldar hófst markviss skipulagning á menntun barna í 

landinu og með fræðslulögum 1907 urðu börn skólaskyld. Í þessum 

lögum var tíundað hvaða námsgreinar skyldu kenndar. Námsbókaútgáfa 

var á þessum tíma varla til og kennarar sáu að mestu leyti um að semja og 

gefa út námsefni, í sumum tilfellum með styrk frá Alþingi.  

Næsta stóra skref í barnaskólafræðslu varð 1929 þegar lög um 

Fræðslumálanefnd barnaskóla Íslands voru samþykkt (Þingskjal 772, 

2006–2007). Með þeim varð til listi yfir hvaða kennslubækur skyldu 

notaðar í skyldunámsgreinum. Ríkisútgáfa námsbóka var sett á fót 1931 
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og starfaði með óbreyttu sniði fram til ársins 1956 og að meðaltali leit ein 

ný námsbók dagsins ljós á hverju ári. Uppfrá því var ákveðið að hægt 

yrði að velja um a.m.k. tvær bækur í hverri námsgrein.  

Í kjölfar nýrra grunnskólalaga 1974 urðu miklar breytingar á 

skólastarfi og námsbókaútgáfu. Á grundvelli þessara laga var gefin út 

námskrá árið 1976 (Þingskjal 772, 2006–2007). Með því var horfið frá 

áratuga stefnu þar sem litið var á námskrá sem innihaldslýsingu á því sem 

skyldi kenna til þess að setja skólastarfi almenn viðmið sem voru útfærð 

fyrir hverja námsgrein. Með þessari breytingu jókst sveigjanleiki í 

skólastarfinu til muna. Næsta stóra kerfisbreytingin í skólastarfi hér á 

landi varð með flutningi á rekstri grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga. 

Útgáfa námsgagna varð samt áfram á forræði ríkisins.  

Með nýrri Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 varð enn 

stefnubreyting. Samkvæmt grunnskólalögum nr. 66/1995 var hlutverk 

Aðalnámskrár að vera rammi skólastarfsins en einstakir skólar skyldu 

setja sér skólanámskrár og með því marka sér sérstöðu með tilliti til 

aðstæðna skóla á hverjum stað. Jafnframt kom ákvæði í lögunum 1995 

um að skólum bæri að setja upp sjálfsmatskerfi sem byggði á 

skólanámskrá. Með þessu móti varð Aðalnámskrá grunnskóla tæki skóla 

til að setja sér gæðastefnu sem menntamálaráðuneytið getur notað sem 

eftirlitstæki til að meta gæði skólastarfs (Þingskjal 772, 2006–2007). Í 

nýjustu lögum um grunnskóla frá árinu 2008 segir um skólanámskrár í 

29. gr.: ...,,skólanámskrá tekur mið af sérstöðu grunnskóla og aðstæðum 

og skal endurskoða reglulega“... (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Sú 

Aðalnámskrá sem nú er í gildi er frá árinu 2007 en fyrir liggja drög að 

nýrri námskrá sem kemur til framkvæmda á árinu 2011 (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). Að framansögðu má sjá að síðustu tvo 

til þrjá áratugi hefur orðið mjög hröð þróun í mótun námskrár á Íslandi, 

frá því að vera mjög miðstýrð stefna yfir í að þróa almenn viðmið í 

skólastarfi sem sátt er um að skuli leggja áherslu á við menntun barna. 

2.2 Skólastjórnun - skólaforysta 

Eitt af hlutverkum skólastjórnenda er að hafa sterka framtíðarsýn og trú á 

skólastarfið (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). Stjórnendur eiga að þjappa 

starfsfólki saman og dreifa faglegri ábyrgð til fleiri starfsmanna. 

Skólastjóri hefur jafnframt það hlutverk að afla árangursríku skólastarfi 
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fylgismanna og efla nýja leiðtoga sér við hlið (Sergiovanni, 2009; 

Donaldson, 2006).  

Skólastjóri verður á hverjum tíma að hafa skýra sýn á hvert skuli 

stefnt. En til þess að stefna og sýn verði markviss þarf hann á að halda 

öllum þeim fylgismönnum sem mögulegir eru innan veggja 

skólasamfélagsins. Ólafur H. Jóhannsson (2003) segir að skýr 

framtíðarsýn sé lykillinn að framförum í skóla, hún sé leiðarljós og dragi 

upp nýja mynd af skólanum sem að mati starfsmanna sé 

eftirsóknarverðari en ríkjandi ástand. Björninn er samt ekki unninn þótt 

allir deili viðlíka sýn því að svo þarf að vinna í takt við hana og móta 

áætlun þar að lútandi.   

Allir sem hafa þekkingu á starfi skólastjóra gera sér grein fyrir því 

hversu dýrmætur tími stjórnandans er. Donaldson (2006) bendir á að 

kennarar séu mikilvægustu samstarfsmenn stjórnenda en um leið þeir sem 

erfiðast er að ná til þar sem þeir eru uppteknir við kennslu stóran hluta 

vinnutímans. Hann heldur því jafnframt fram að skipulag skóla miðist 

fyrst og fremst að því að kennarar kenni nemendum en lítill tími sé aflögu 

fyrir starfsmenn og stjórnendur til að vinna að nauðsynlegum 

samstarfsverkefnum. Donaldson dregur fram mikilvægi teymisvinnu og 

samstarfsnefnda til úrlausna mála, samvinnu og þróunarverkefna.  

Sergiovanni (2009) heldur því fram að nauðsynlegt sé að þróa nýja 

kenningu um skólastjórnun til að sníða af takmarkanir eldri hefðbundinna 

kenninga um stjórnun og forystu. Í eldri viðhorfum um skólastjórnun var 

lögð áhersla á að stjórnskipulag skóla væri fastmótað en skólamenningin 

ekki. Í nýrri viðhorfum aðhyllast fræðimenn og skólafólk frekar að 

skipulag skóla sé sveigjanlegt en skólamenningin ekki. Inn í þessa nýju 

hugsun kemur dreifð stjórnun (e. distributed leadership) sem sterkur 

áhrifaþáttur, nánara verður fjallað um hugtakið síðar í ritgerðinni. 

Sergiovanni leggur til að stjórnendur kanni ávallt afstöðu starfsmanna til 

nýrra áherslna og verkefna, laði þá til fylgis við nýjar hugmyndir og sýni 

fram á með sannfærandi hætti að þær séu mikilvægar fyrir skólastarfið og 

afhendi starfsmönnum viðfangsefni sem þeir sjái um og beri ábyrgð á. 

Þetta mætti taka saman og segja að metnaðarfullur skólastjóri ætti að 

leitast við að dreifa verkefnum, ábyrgð og völdum til hagsbóta fyrir 

skólastarfið.  

Skólastarf í heild sinni hverfist um hugtakið forysta eða skólaforysta. 

Það felur í sér alla þá þræði sem spinna þarf saman til þess að úr verði 



 

20 

árangursríkt skólastarf. Engin þráður má slitna því að þá kemur gat í 

voðina. Fyrir hverjum skóla fer skólastjóri og til hans eru gerðar þær 

kröfur að hann veiti stofnuninni forystu. Spillane (2005) segir að forysta 

og stjórnun skipti sköpum í því að efla árangursríkt skólastarf (e. 

productivity) og að snúa við þróun í skólum sem eigi undir högg að sækja 

(e. struggling school). Áherslur skólastjóra geta verið mismunandi, einn 

getur lagt mikla áherslu á að reka skólann vel og uppfylla ýtrustu kröfur 

sem gerðar eru í opinberu lagaumhverfi, á meðan annar stjórnandi 

einbeitir sér að því að innleiða nýbreytni í skólastarfið. Í næstu köflum 

verða þrjú mikilvæg hugtök rædd sem tengjast skólaforystu. Þessi hugtök 

tengjast jafnframt innbyrðis. Þessi hugtök eru kennslufræðileg forysta (e. 

instructional leadership), námskrárforysta (e. curriculum leadership) og 

dreifð forysta (e. distributed leadership).  

2.2.1 Kennslufræðileg forysta 

Kennslufræðileg forysta og tenging hennar við umbætur og bættan 

árangur í skólastarfi hefur verið fræðimönnum mjög hugleikin síðustu ár. 

Sergiovanni (2009) bendir á að fleiri veita forystu í skólum en 

skólastjórar, að minnsta kosti þar sem skólastjórar hafa fært völd og 

ábyrgð til millistjórnenda og jafnvel kennara. Barth (2001) segir að 

kennarar sem fá tækifæri til að upplifa sig sem leiðtoga en ekki leiguliða í 

skólastarfi öðlist persónulega og faglega ánægju í starfi og eigi síður á 

hættu að einangrast eða kulna. 

Hoy og Miskel (2008) benda á að rannsóknir frá lokum síðustu aldar 

hafi einkum beinst að hlutverki skólastjóra í kennslufræðilegri forystu. 

Rannsóknir sem beina sjónum að stjórnendum sem kennslufræðilegum 

leiðtogum og lykilaðilum í námi barna eru samt ekki mjög 

fyrirferðarmiklar og alls ekki hérlendis. Mjög margir hafa gert tilraun til 

að skilgreina hvað kennslufræðileg forysta er í raun og veru. Hoy og 

Miskel (2008) segja hana vera vissa gerð forystu sem leggi áherslu á 

kjarnaþætti skólastarfsins, kennslu og nám. Þeir segja jafnframt að 

kennslufræðilegir leiðtogar (skólastjórar) leggi áherslu á þætti eins og 

innihald námskrár, kennsluaðferðir, matsaðferðir og námsárangur. 

Fræðimennirnir Gentilucci og Muto (2007) benda á að þótt 

kennslufræðileg forysta eigi að vera í forgrunni í starfi stjórnenda falli 

hún oft í skuggann af verkefnum sem koma upp dag frá degi í skólanum. 

Tími stjórnenda fari mikið í að tryggja t.d. góða líðan nemenda og 
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starfsfólks, sinna agamálum og huga að ytra umhverfi skólans. Tími sem 

tengja má kennslufræðilegri forystu snúist gjarnan um óbeina þætti eins 

og að sjá til þess að kennslufræðilegar bjargir séu til staðar, 

endurmenntun starfsmanna sé virk, skapa skólamenningu og að stjórnandi 

sé sjáanlegur á viðburðum skólans.  

Margir telja það óraunhæft að skólastjórnendur geti í starfi sínu haft 

bein áhrif á árangur nemenda, t.d. í stórum skólum, en rannsókn 

Gentilucci og Muto (2007) sýnir fram á að stærð skóla skiptir ekki máli í 

þessu samhengi heldur hvernig stjórnandi skipuleggur tíma sinn.    

Skólastjóri nokkur í venjulegum bandarískum skóla var ekki ánægður 

með hvernig skólinn undirbjó nemendur undir frekara nám og nemendur 

komu illa út á samræmdum prófum. Í samstarfi við aðstoðarskólastjóra 

endurskipulagði hann vinnutíma sinn í þá veru að hann varði a.m.k. 

tveimur klukkustundum daglega í vinnu í kennslustofum. Skólastjórinn 

útskýrði vel fyrir starfsfólki sínu hvað vekti fyrir honum og um leið tókst 

honum að gera starfsmenn jákvæða og samstarfsfúsa. Til að gera langa 

sögu stutta fólst stuðningur skólastjórans við kennara í kennslustofum 

öðru fremur í því að gera kennsluna meira nemendamiðaða. Hornsteinn 

þeirra umbóta sem fram fóru í þessum skóla var  að styðja persónulega 

starfsþróun kennara og efla teymisvinnu. Í dag er þessi skóli þekktur fyrir 

þessar umbætur og til hans leitað (Boone, Hartzman og Mero, 2006). Í 

framangreindri frásögn byggjast umbæturnar á því að stjórnandi tekur 

ögrandi ákvörðun og laðar með sér starfsfólk og allt skólasamfélagið. 

Hvernig til tókst byggist líka á þessari persónu og hennar stíl og þeirri 

menningu sem ríkir í þessum skóla. 

Í bandarískri fræðigrein sem segir frá rannsókn á því hvernig 

skólastjórnendur í einu fylki Bandaríkjanna vörðu tíma sínum, kom í ljós 

að 36% stjórnenda sögðust verja 10% vinnutímans eða minna í störf sem 

tengdust kennslufræðilegri forystu og einungis tæp 3% sögðust verja 50% 

vinnutímans eða meira til sama hlutar (Gilson 2008). Í viðtölum við 

skólastjóra í fyrrgreindri rannsókn virtust þeir samt sem áður telja að þeir 

verðu mun meiri tíma til faglegrar forystu heldur en mælingar sýndu. Í 

rannsókn Ruebling og félaga (2004) á áhrifum kennslufræðilegrar forystu 

á bættan námsárangur nemenda kemur fram að eftirfylgni stjórnenda við 

framkvæmd námskrár hafi afgerandi áhrif á árangur nemenda. 

Fræðimaðurinn Robinson (2007) veltir upp spurningunni um hvort sú 

útbreidda skoðun stjórnmálamanna, þeirra sem taka þátt í stefnumótun og 
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meirihluta almennings, að gæði skólaforystu og þá einkum skólastjóra 

hafi verulega þýðingu m.t.t. til árangurs nemenda, eigi við rök að styðjast. 

Hún leitaði fanga í 26 rannsóknum sem tengjast skólaforystu og árangri 

nemenda á árunum 1978 –2006. Rannsóknirnar voru víða að úr heiminum 

en flestar, eða 18 talsins, eru bandarískar. Í 11 rannsóknum koma fram 

skýr tengsl skólastjórnunar og árangurs nemenda. Robinson flokkaði 

þessar rannsóknir í fimm flokka. Hver flokkur innihélt ákveðin einkenni 

þeirrar forystu sem skólunum var veitt. Sá flokkur sem kom hvað sterkast 

út laut að því að stjórnendur tryggðu reglulegt og örvandi skólaumhverfi. 

Í þessum skólum var tími sem fór í kennslu varinn með því að halda 

utanaðkomandi truflunum í lágmarki og koma á reglulegu og hvetjandi 

starfsumhverfi, utan sem innan kennslustofunnar. Í þeim skólum sem 

sýndu meiri og betri námsárangur sögðust kennarar finna fyrir meiri 

þátttöku stjórnenda í starfsþróun þeirra. Á sama hátt sýndi sig að 

stjórnendur þessara skóla voru fremur færir um að aðstoða kennara með 

kennslufræðilegri ráðgjöf og taka þátt í umræðu starfsmanna um kennslu 

og vandamál sem upp komu í kennslunni. Þá veltir Robinson upp þeirri 

hugleiðingu að stjórnendur sem taki meiri þátt í umræðu um skólastarfið í 

heild eflist í hlutverki sínu. Því tengdari sem stjórnendur eru 

kjarnastarfsemi stofnunarinnar (e. core business) á sviði kennslu og náms 

þeim mun líklegri eru þeir til að hafa jákvæð áhrif á árangur nemenda 

(Robinson 2007). Robinson bendir á að það sem helst takmarki 

ofangreinda greiningu sé skortur á rannsóknum sem taka einvörðungu á 

samhengi stjórnunar og árangurs nemenda. Margar breytur þurfi að skoða 

frekar til þess að geta dregið meira afgerandi ályktanir. Til dæmis komi 

ekki fram í rannsóknunum hvaða þáttum í faglegri þróun kennara 

stjórnendur þurfi helst að stuðla að til þess að samhengi verði við árangur 

nemenda. 

Fræðimaðurinn Fullan (2007) heldur því fram að kennurum reynist oft 

erfitt að endurmóta eigin starfsaðferðir. Því þarf að fara með varkárni í 

sjálfsmat á þáttum eins og skólanámskrárgerð og námsmat þar sem 

gengið er mjög nálægt vinnuaðferðum og vinnustíl kennara. En á ekki 

það sama við um endurmótun starfsaðferða stjórnenda? Fullan vitnar til 

John Kutter sem heldur því fram að hugarfari fólks gagnvart breytingu 

verði helst breytt í gegnum tilfinningar þess og því verði að velja leiðir til 

að hjálpa fólki (kennurum) að sjá vandamál eða lausnir með þeim hætti 

að höfðað sé til tilfinninga en ekki bara hugsana (Fullan 2007). Þá segir 

Fullan jafnframt að skólaþróun byggist á því hvað kennarar hugsi og geri. 
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Þessa skoðun Fullan má tengja við áðurnefndar niðurstöður 

rannsóknar Ruebling og félaga (2004) en þar kom skýrt fram að til þess 

að árangurs í skólastarfi sé að vænta, verði að koma til virk 

kennslufræðileg forysta, sérstaklega um þróun og eftirlit á framkvæmd 

námskráa. Í sama streng tekur Sergiovanni (2009) og segir að rannsóknir 

hafi sýnt að nemendur nái meiri og betri árangri í skólum þar sem 

stjórnendur eru virkir kennslufræðilegir leiðtogar. Kennslufræðileg 

forysta felur í sér að áhersla skólastarfs og stjórnenda liggi fyrst og fremst 

í kennslu og framþróun. Sergiovanni bendir jafnframt á mikilvægi 

beinnar forystu (e. direct leadership) en að hugsanlega séu óbein forysta 

skólastjóra á nám og kennslu mikilvægust til lengri tíma litið. Stjórnendur 

ættu því að vera lykillinn að því að árangursríkt skólastarf í sífelldri 

endurmótun sé til staðar. Skólastjórnendur hafa mismunandi 

stjórnunarstíl og stofnanamenning er ólík frá einum skóla til annars.  

Öllum sem fylgjast með þróun skólastofnana er ljóst hversu flókið og 

fjölþætt starf skólastjóra er og sífellt bætast nýjar skyldur við (Walker 

2009; Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2008). Með fjölgun starfsheita og meiri valddreifingu innan 

skólanna hefur þó skapast eitthvert svigrúm fyrir stjórnendur að 

endurskipuleggja tíma sinn og sinna t.d. því sem sýnt hefur verið fram á 

að skiptir miklu máli en það er kennslufræðileg forysta. Íslensk rannsókn 

á störfum skólastjóra bendir til að með tilkomu deildarstjóra hafi 

stjórnendur fengið aukið svigrúm í sínu starfi til að sinna stefnumótun og 

ráðgjöf við starfsfólk svo dæmi séu tekin (Börkur Hansen o.fl. 2008). Í 

sömu rannsókn kemur einnig fram að álykta megi að skólastjórar hafi 

meiri tíma en fyrr til að styrkja faglegar undirstöður skólastarfsins. Það 

hlýtur að eiga m.a. við um kennslufræðilega stjórnun. Amalía 

Björnsdóttir, Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson (2006) benda á í 

rannsókn sinni að með tilkomu deildarstjóra hafi stigskipting valds breyst 

í skólum í þá átt að vera fremur lóðrétt valdreifing en lárétt. Í 

meistaraprófsritgerð Guðrúnar Pétursdóttur (2009) kemur fram að 

kennurum finnst að stjórnendur hafi fjarlægst vettvang  daglegs 

skólastarfs og séu minna sýnilegir eftir að deildarstjórum var bætt inn í 

valdakerfi skólans. 

  Stjórnvöld verða að taka tillit til rannsókna sem benda eindregið til 

mikilvægi kennslufræðilegrar forystu fyrir skóla með því að gera 

stjórnendum kleift að sinna þessu hlutverki með því að skapa tíma og 

nauðsynlegar bjargir (Walker, 2009). Til lengri tíma litið hlýtur þetta 
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jafnframt að vera skólum til hagsbóta þar sem stjórnendur eru ánægðari í 

starfi og síður hætta á að þeir brenni upp og leiti á annan starfsvettvang. 

Stöðugleiki í stjórnun hlýtur jafnframt að hafa jákvæð áhrif á menningu 

stofnunarinnar. Leiða má líkur að því að nauðsynlegt sé að 

endurskipuleggja hlutverk skólastjórans í því augnamiði að gera honum 

skylt og kleift að vinna með markvissum hætti með kennurum og 

nemendum að beinum kennslufræðilegum málum (Walker, 2009). 

Bandarískar rannsóknir sem lúta að kennslufræðilegri þekkingu 

stjórnenda benda til þess að huga verði að menntun stjórnenda ekki síst 

kennslufræðilega stjórnun (Cunningham og Sherman, 2008).  

Skólastjórnendur bera ábyrgð á þeirri stofnun sem þeir stýra og því hlýtur 

það að vera mjög mikilvægt að þeir vinni á þeim fleti í stofnuninni sem 

hefur mest áhrif á þá afurð sem út úr starfinu kemur eða með öðrum 

orðum í tilfelli skóla, námsárangur nemenda.  

Kennarar tala gjarnan um að þá vanti meiri faglegan stuðning. Með 

meiri teymisvinnu í skólum aukast möguleikar kennara á að fá stuðning 

frá samstarfsfélögum og að geta rætt faglegt innra starf. Stuðningur er 

ekki síst mikilvægur fyrir kennara sem eru að hefja starfsferil sinn og eins 

þegar kennarar takast á við ný verkefni í starfi. Með réttum stuðningi frá 

stjórnendum er hægt að efla nýja kennara í starfi sem aftur gefur 

nemendum meiri ávinning í námi (Honaker, 2004).  

  Það má til sanns vegar færa að það skipti máli hvernig tekið er á móti 

nýjum kennurum þegar þeir hefja starfsferilinn. Í skóla þar sem er sterk 

kennslufræðileg forysta er líklegra að nýliðar tileinki sér fyrr árangursrík 

vinnubrögð en ella væri. Honaker (2004) nefnir nokkur atriði sem skipta 

miklu máli þegar nýir starfsmenn eiga í hlut. Mikilvægt er að þeir fái 

strax tilfinningu fyrir þeirri menningu sem er til staðar í stofnuninni, 

forðast skal að hlaða of miklum verkefnum á nýtt fólk, reyna að stilla 

bekkjarstærð í hóf, einfalda upplýsingagjöf, t.d. hvað varðar námsefni og 

námskrárvinnu.  

Í rannsókn Ruebling og félaga (2004) kemur fram að til þess að 

skólastarf (nám)  skili jákvæðri niðurstöðu verði að koma til virk 

kennslufræðileg forysta, sérstaklega hvað varðar þróun og eftirlit með 

framkvæmd námskráa sem eru að mestu leyti unnar af kennurum.  

Síðast en ekki síst skal hér vikið að nemendum og hag þeirra af 

kennslufræðilegri forystu. Í bandarísku menntaáætluninni ,,No child left 

behind“ var sjónum beint að því að öll börn ættu að ná árangri og hann 
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yrði að vera mælanlegur. Því var ekki lengur hægt að pakka skólum inn í 

fínar umbúðir eða með öðrum orðum hafa fallega skólastefnu og námskrá 

en sýna ekki endilega mælanlegar framfarir í skólastarfi (Gentilucci, 

Muto, 2007). Þetta setti að sjálfsögðu meiri ábyrgð og pressu á 

stjórnendur að standa sig, því þeir ásamt kennurum eru næstir nemendum. 

Árangur nemenda og hversu vel þeim vegnar í skólanum er það sem 

skólastarf snýst um. Í rannsóknum á því hvort samhengi sé milli 

kennslufræðilegrar forystu og árangurs nemenda hefur vantað upp á 

viðhorf og upplifun nemenda. Í nýlegri bandarískri rannsókn (Gentilucci, 

Muto, 2007) er áhersla lögð á viðhorf nemenda. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna hvernig nemendur upplifðu 

kennslufræðilega forystu skólastjórans á nám sitt og hvort skólastjóri gæti 

haft bein áhrif á nám og árangur þeirra. Rannsóknin náði til nemenda í 

þremur bandarískum skólum. Í henni kemur fram að nemendur telja að 

stjórnendur geti haft mikil áhrif á námsárangur þeirra og viðhorf gagnvart 

námi. Í niðurstöðum úr viðtölum við nemendur kom fram að sýnileiki 

skólastjóra og það að hann gæfi sig á tal við nemendur um nám þeirra 

skipti máli og hvetti þá til dáða. Þá nefndu nemendur að heimsóknir 

skólastjóra í kennslustofur hefðu mikið að segja og þeim liði þannig að 

nám þeirra skipti máli. Nemendur nefndu að lengd þessara heimsókna og 

regluleiki skipti ekki máli. Þetta er athyglisvert og ágæt niðurstaða fyrir 

stjórnendur sem telja að svona heimsóknir gangi ekki upp sökum 

tímaskorts. Nemendur nefndu hversu jákvætt það væri að skólastjóri 

gengi um í skólastofunni og kíkti á hvað þeir væru að gera og gæfi 

jafnvel góð ráð. Einnig kom fram að það skipti máli fyrir nemendur að 

skólastjórinn sýndi kunnáttu í kennslu. Heimsóknir skólastjóra sem 

snerust um agamál eða að koma tilkynningum á framfæri skiptu mun 

minna máli en þær sem snerust um að skoða hvað nemendur væru að gera 

og spyrja hvernig gengi eða eins og krakkarnir orðuðu það ,,skildu hvaða 

verkefni við vorum að fást við og gátu hjálpað okkur“. Þetta segir okkur 

að nemendur líta upp til skólastjóra sem sýnir kunnáttu og þekkingu á 

viðfangsefnum nemenda. Skólastjórinn á að vera nemendum nálægur en 

ekki fjarlægur, jafnvel lokaður inni á skrifstofu. Nemendur virðast treysta 

skólastjóra sem sýnir verkum þeirra áhuga með beinum hætti og þeir 

upplifa að þeir geti leitað til hans með vandamál sín. Þetta er virkilega 

athyglisvert því að það virðist ekki vera nóg að skólastjórinn láti sjá sig 

stöku sinnum ef engin endurgjöf kemur frá viðkomandi. 
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Hér að framan hefur hugtakið kennslufræðileg forysta verið rætt út frá 

rannsóknum, kenningum fræðimanna og varpað ljósi á mikilvægi slíkrar 

forystu út frá sjónarhóli stjórnenda, kennara og nemenda. Næst víkur 

sögunni að hugtakinu námskrárforysta sem tengist náið hugtakinu um 

kennslufræðilega forystu. 

2.2.2 Námskrárforysta 

Hugtakið námskrárforysta vísar í víðum skilningi til forystu um gerð, 

framkvæmd, úrvinnslu og mats á námskrá (Wiles, 2009). Fræðimennirnir 

Glatthorn og Jailall (2009) skilgreina námskrárforystu sem þá 

samhæfingu sem skólakerfi og skólar leitast við að ná til þess að tryggja 

gæði þess sem nemendur læra og tileinka sér. Allir sem taka þátt í 

skólanámskrárgerð með einum eða öðrum hætti eigi að stefna að sama 

markmiðinu; því að hámarka árangur nemenda. Glatthorn og Jailall segja 

einnig að besta svar skólastjórnenda gagnvart síaukinni kröfu um gæði og 

afrakstur skólastarfs sé að þeir dýpki þekkingu sína á námskrárgerð, 

fylgist með straumum og stefnum í skólanámskrárgerð m.t.t. útgefinna 

námskráa á landsvísu og að þeir séu meðvitaðir um að samþætta bók- og 

verknám í námskrárgerðinni. 

Wiles (2009) bendir á að námskrárforysta byggist á því að skólastjóri 

skipuleggi og forgangsraði verkefnum skynsamlega og sé ábyrgur fyrir 

framkvæmd þeirra. Hann segir að virk námskrárforysta feli einnig í sér 

stöðuga leit stjórnanda að nýjungum og nýjum aðferðum, en jafnframt að 

laða starfsmenn að nýjum áherslum og um leið skapa aðstæður fyrir 

jákvæðar umbætur í skólastarfinu í heild. 

Í rannsókn Ruebling o.fl. (2004) var rannsakað hvernig kennarar 

innleiddu nýja námskrá í kennslu. Upplýsinga var aflað úr 143 

kennslustundum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að einungis 

fáir kennarar virtust framkvæma í kennslustundum það sem lá til 

grundvallar í námskránni og enn færri gerðu það með fullnægjandi hætti. 

Færri en þriðjungur kennara hafði viðunandi kennsluáætlun. Fleira kom í 

ljós, s.s. að innan við helmingur kennara virtist sýna fullnægjandi 

þekkingu á því sviði sem hann var að kenna. Færri en 40% kennara 

útfærði kennslu með viðunandi færni og útskýrðu ekki nægjanlega vel 

viðfangsefnin fyrir nemendum. Sama hlutfall kennara útbjó ekki 

viðeigandi námsumhverfi þannig að nemendur gætu æft leikni í nýrri 

þekkingu. Hvað olli þessari niðurstöðu? Úr viðtölum við kennara kom 
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ýmislegt í ljós. Kennarar voru ekki sammála um hvaða viðfangsefni væru 

mikilvæg við framkvæmd námskrár. Kennarar nefndu að áherslur í 

námskrá og þær kennslufræðilegu bjargir sem væru til staðar færu ekki 

alltaf saman, matsaðferðir þyrftu að vera fjölbreyttari og samræmt mat 

þyrfti að vera til staðar. Kennarar nefndu einnig nauðsyn á meiri 

endurmenntun og að stjórnendur hefðu eftirlit með hvernig námsmat væri 

framkvæmt. Mikið misræmi kom oft fram í viðtölum við kennara annars 

vegar og stjórnendur hins vegar. Í viðtölum við stjórnendur kom fram að 

forystu var ábótavant við þætti sem lutu að námskrárgerð. Til dæmis 

fengu kennarar ekki sérstaka þjálfun við uppsetningu og inntak við 

innleiðingu nýrrar námskrár. Ekkert formlegt ferli var til við eftirlit við 

framkvæmd námskrárinnar né formlegt kerfi til staðar við mat og 

endurskoðun hennar. Ekki voru gerðar kröfur til kennara um að þeir 

skildu eða ræddu niðurstöður námsmats. Við innleiðingu nýrrar námskrár 

var gert ráð fyrir að stjórnendur tækju virkan þátt. Á daginn kom að 

hlutur þeirra var sáralítill, þeir virtust forðast beina þátttöku og margt 

virtist trufla þá frá þeirri vinnu. Miðað við þessar niðurstöður var ljóst að 

þáttur stjórnenda var augljós og stór. Það virtist vera að ef stjórnendur 

höfðu eftirlit með kennslu á annað borð þá horfðu þeir ekki til þess hvað 

ætlast væri til að nemendur lærðu útfrá námskránni heldur hvernig 

kennarar stæðu sig í kennslunni sjálfri.   

Í ástralskri rannsókn fræðimannanna Jorgensen og Niesche, (2010) 

sem fólst í því að kanna áhrif forystu í innleiðingu á nýrri námskrá í 

Queensland komu fram athyglisverðar niðurstöður um þátttöku 

stjórnenda í þessu ferli. Rannsóknin var grunduð á spurningakönnun sem 

lögð var fyrir stjórnendur og kennara auk hálfopinna viðtala við hluta af 

þessum hópi. Í þeim skólum þar sem stjórnendur einfaldlega fólu 

kennurum að innleiða námskrá án þess að þeir kæmu þar að með beinum 

hætti sýndi sig að árangurinn varð ekki sem skyldi. Þessir skólar voru 

jafnframt fræðsluyfirvöldum kunnir fyrir að vera undir meðallagi í 

námsárangri nemenda og starfsmannavelta var há. Stjórnendur þessara 

skóla stjórnuðu í anda stigveldis, (e. hierarchical) og lögðu litla áherslu á 

kennslufræði og árangur nemenda. Þeir sköpuðu ekki styðjandi 

starfsumhverfi fyrir kennara, sköpuðu ekki svigrúm til samstarfs og 

aðgangur að stjórnendum til að ræða álitamál var ekki til staðar. 

Á hinn bóginn voru skólar sem störfuðu í anda árangursríkrar forystu 

(e. productive leadership). Þar hvöttu stjórnendur starfsmenn til að taka 

að sér forystuhlutverk við námskrárvinnu. Þeir stjórnuðu umræðum 
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kennara um námskrárgerð, kennslufræði og mat. Eða með öðrum orðum, 

stjórnendur þessara skóla byggðu upp styðjandi skólamenningu og 

sameiginlega ábyrgð allra á skólastarfinu. Það þarf sannarlega ekki að 

koma á óvart að innleiðing nýrrar námskrár í þessum skóla gekk mun 

betur. Um það voru stjórnendur og kennarar sammála. Þessir skólar voru 

jafnframt þekktir fyrir að sýna góðan árangur í sínu starfi.  

Báðar þessar rannsóknir sem raktar eru hér að framan sýna svo ekki 

verður um villst að stjórnendur eru lykillinn að því að vel takist til við 

innleiðingu nýrrar námskrár og þá jafnframt mótun skólanámskrár hvers 

skóla.  

Wiles (2009) segir að forystuhlutverk í námskrárvinnu annars vegar 

og kennslufræði hins vegar sé um margt líkt en bendir á að námskrá sé 

grundvöllur sem kennsla byggist á. Í næsta kafla verður hugtakið dreifð 

forysta rædd. Til þess að skólastjórnendur geti betur einbeitt sér að 

kennslufræðilegri forystu og stefnumótun í námskrárvinnu má fullyrða að 

nauðsynlegt sé að dreifa verkefnum, ábyrgð og forystu út í stofnunina. 

2.2.3 Dreifð forysta 

Einfaldasta skilgreining á dreifðri forystu er sú að hún feli í sér að 

stjórnendur dreifi ábyrgð og forystu tiltekinna þátta í skólastarfinu til 

millistjórnenda, kennara og annars starfsfólks (Harris, 2008). Slík 

samvinna getur verið þvert á skólastig, á tilteknu skólastigi eða jafnvel í 

vissri námsgrein. Hún getur snúist um stefnumótun á breiðum grunni eða 

tekið til þrengri afmarkaðra þátta. 

Að veita skóla forystu byggist á fylgjendum og til þess að afla 

fylgjenda verður að þróa starfsanda, skólamenningu og gagnkvæman 

trúnað og traust þeirra sem þar starfa. Sergiovanni (2009) segir að 

stjórnendur sem stjórna í anda einræðis séu ekki líklegir til að ná árangri  

í starfi. Hann bendir á að þeir sem deili ábyrgð og feli öðrum völd 

uppskeri meiri framfarir í skólastarfi. Sergiovanni segir að ef forysta 

tengist starfsemi skóla og margir eigi hlut að máli, sé farsælt að dreifa 

verkefnum til þeirra sem hafa einhverja þá hæfileika til brunns að bera, 

sem henta viðfangsefninu. Þetta hlýtur að vera mikilvægt í ljósi þess að 

innan veggja skólans er fólk með mismunandi bakgrunn, þekkingu og 

hæfileika og nauðsynlegt að nýta það í samhengi við viðfangsefnin. 

Smíðakennari er kannski ekki endilega hæfastur í að skoða skipulag 
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móðurmálskennslu en gæti nýst frábærlega í þverfaglega vinnu með 

samfélagsfræðikennara.  

Einn af helstu fræðimönnum sem hafa skoðað dreifða forystu er 

Spillane (2005). Hann bendir á mikilvægi víxlverkunar milli 

skólastjórnenda, fylgismanna og aðstæðna þeirra þegar rætt er um 

hugtakið dreifða forystu. Hann segir einnig að forysta feli í sér 

margvíslega leiðtoga sem sumir gegni formlegri forystu en aðrir ekki. 

Spillane segir að grundvöllur árangursríkrar forystu séu fylgjendur ekki 

eitthvað sem fylgjendur verði fyrir því að þeir séu það sem forystan 

grundvallast á. Forystu má jafnframt deila milli tveggja eða fleiri leiðtoga 

sem vinna hver í sínu lagi en eru þó háðir innbyrðis. Sem dæmi mætti 

nefna faglega stefnumótun í íslenskukennslu á mismunandi skólastigum.  

Harris (2004, 2008) bendir á að hugmyndafræði dreifðrar forystu feli 

öðru fremur í sér þróun forystuhæfileika hjá öllum meðlimum hóps sem 

vinnur saman. Grundvallarhugsunin er sú að hver meðlimur hafi ákveðna 

forystuhæfileika sem þörf sé fyrir á einhverjum tímapunkti. Harris bendir 

á að rannsóknir staðfesti jákvæð áhrif dreifðrar forystu á virkni kennara 

og nám nemenda. Tengsl virðist á milli þess hvernig forystu er dreift 

innan veggja skólans og árangurs nemenda. Starfsánægja kennara og 

nemenda jókst þegar kennurum fannst þeir taka meiri þátt hvað varðaði 

þróun og breytingu skólastarfsins. Harris segir einnig að stofnanir hafi 

ólíka möguleika til þess að þróast, vaxa og vinna að nýbreytni sem helgist 

af ólíkum stjórnunarháttum skólastjóra. Sergiovanni (2009) tekur í sama 

streng og segir að stjórnunarhættir hverrar stofnunar ráði úrslitum. Á 

sömu nótum er fræðimaðurinn Barth (2001) og segir að ef nemendur 

upplifi ekki skólasamfélagið lýðræðislegt geri kennararnir það ekki 

heldur. Einnig segir hann að stjórnendur sem hvetja kennara til 

leiðtogastarfa styrki eigin stöðu sem stjórnendur, árangur þeirra sem eru í 

forsvari felist í stuðningi þeirra sem eru sporgöngumenn. Dreifð forysta 

og það að fela sem flestum ábyrgð og hlutverk umfram það sem fer fram 

innan fjögurra veggja skólastofunnar sé til þess fallið að auka 

starfsánægju og metnað kennara. Barth segir jafnframt að stjórnendur 

sem halda fast um sína stjórnartauma séu þeir sem eru í raun veikari á 

svellinu, hinir sem dreifi valdinu og vinni með hópnum, taki ákvarðanir 

byggðar á sameiginlegri niðurstöðu, eru sterkir leiðtogar.  

Skólastjórar eru álitnir mikilvægir sem kennslufræðilegir leiðtogar í 

skólastarfi (Gilson, 2008; Gronn, 2008). En vinnuumhverfi þeirra er 
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flókið og síbreytilegt þannig að þeir verða jafnframt að hafa hæfileika til 

þess að efla leiðtoga- og forystuhæfileika hjá öðrum innan veggja 

skólans. Dreifð forysta gegnir þar lykilhlutverki, hvort sem hún er 

formleg með ákveðnu starfsheiti og völdum eða óformleg með t.a.m. 

teymisvinnu.  

Coleman og Early (2005) vitna til rannsókna Hallinger um að 

aðstoðarskólastjórar sem deili völdum með öðrum séu líklegri til að 

komast hjá kulnun í starfi en þeir sem leiki einleik og ætli sér að takast á 

við allar áskoranir og álitamál einir. Þau benda einnig á mikilvægi 

valdeflingar (e empowering) starfsfólksins, eða með öðrum orðum að það 

sé hvatt áfram til góðra verka og þess að taka ábyrgð og stjórna út fyrir 

veggi skólastofunnar. Hér hefur verið leitast við að draga fram það sem 

fræðimenn telja til kosta dreifðrar forystu. Því er ekki úr vegi að skoða 

hvað fræðimenn telja að geti verið helstu vankantar og að hverju þurfi 

helst að huga þegar forystu er dreift.  

Gronn (2008) bendir á að hugmyndir um dreifða forystu standi á 

krossgötum. Hugmyndafræðin hafi verið við lýði um nokkurt skeið en nú 

sé þörf á að hugsa upp á nýtt í hverju dreifð forysta felist og skoða hana í 

samhengi við tvö hugmyndafræðilega tengd svið, annars vegar völd og 

hins vegar lýðræðislega forystu í stofnunum. Mascall, Leithwood, Straus,  

og Sacks, (2008) og Harris (2008) benda á að nú sé nauðsynlegt  að 

rannsaka til hlítar hvort dreifð forysta skili í raun betra skólastarfi. 

Starfsánægja kennara bendir til þess en er útkoma nemenda mælanlega 

betri þar sem dreifð forysta í skólum er til staðar? Þetta eru vissulega 

þarfar ábendingar því að við verðum á hverjum tímapunkti að ígrunda 

hvað skilar nemendum árangri og um leið betra skólastarfi.  

Sergiovanni (2009) segir að efast megi um hollustu þeirra sem falin er 

forysta ef þeir hafna að taka við henni. Þá á hann við hollustu gagnvart 

þeim gildum og starfsháttum sem tilheyra stofnuninni. Að vísu slær hann 

þann varnagla að fólk geti haft ríkar ástæður til þess að axla ekki 

forystuhlutverk. Hann bendir einnig á að ef forysta sé eignuð vissri 

persónu eða hópi sem á eitthvað sameiginlegt og nýir aðilar komi í 

hópinn verði þeir að sumu leyti háðir hópnum og því hætt við að 

forystuhlutverk þeirra verði veikara fyrir vikið. 

Harris (2008) bendir á að þótt dreifð forysta geti ýtt undir starfsánægju 

kennara sé nauðsynlegt að sýna aðgát ef upp koma vandamál. Kennarar 

sem taka að sér forystuhlutverk geta orðið viðkvæmir fyrir því að þeir 
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njóti ekki virðingar eða að ekki sé tekið mark á þeim þar sem þeir hafi 

ekki formlegt stjórnunarvald. Nauðsynlegt sé að hægt verði að benda á að 

dreifð forysta skili árangursríkara skólastarfi til nemenda sem eru og eiga 

alltaf að vera í forgrunni. Harris getur rannsókna sem sýna jákvæð tengsl 

á milli dreifðrar forystu og árangurs nemenda. Hún telur þó að fleiri 

rannsókna sé þörf á þessu sviði. Hún bendir á þrjár megin ógnir við að 

dreifð forysta geti náð fótfestu í skólum. Í fyrsta lagi hefur stærð skóla 

áhrif, stærri skólar þýða flóknari og lengri boðleiðir, í öðru lagi er 

skólamenningin, ef hún einkennist af stjórnunarstíl að ofan  (e. top down 

model) geti tekið langan tíma að ná breytingum fram á stjórnun og 

valddreifingu. Í þriðja lagi segir Harris að það skipti máli hvernig skólinn 

er í grunninn skipulagður, of formfast skipulag geti torveldað dreifða 

forystu. Spillane (2005) varar við því að dreifð forysta sé túlkuð sem 

allsherjar lækning á öllu sem hrjáir skólastarf nútímans. Hann segir að 

dreifð forysta sé tæki til þess að nota þegar við skipuleggjum og hugsum 

um forystu í skólastarfi. Hann bendir einnig á að nauðsynlega vanti 

rannsóknir á því hvort og þá hvernig dreifð forysta hafi jákvæð áhrif á 

kennslufræðilegar umbætur og árangur nemenda.  

Hafa verður í huga að dreifð forysta er ekki eitthvert töframeðal eða 

lausn heldur ein tegund stjórnunarhátta sem miðar að jákvæðum 

umbótum í skólastarfi. Hvort vel tekst til stendur og fellur með 

stjórnendum og starfsfólki. Það sem hentað getur í einum skóla gengur 

kannski alls ekki annars staðar.  

Hér hefur verið varpað ljósi á hvað felst í hugtakinu dreifð forysta og 

með hvaða hætti fræðimenn túlka gagnsemi hennar og hvað beri að 

varast. Næst verður fjallað um hugtakið stofnanamenning í skólum.  

2.3 Stofnanamenning 

Stofnanamenning eða það sem einnig hefur verið kallað starfsandi er 

ákveðið regnhlífarhugtak sem nota má sem tæki til að greina,  skilja, og 

ekki síst þróa vinnustað. Menning í skóla byggist á þeim stjórnendum 

sem þar starfa, starfsfólki, nemendum og því samfélagi sem skólinn þrífst 

í. Börkur Hansen (2003) skilgreinir stofnanamenningu sem hugtak yfir 

samskipti í tiltekinni merkingarbærri heild sem við höfum meðvitað 

þróað í því augnamiði að uppfylla viss markmið. Stofnanamenning í 

skóla byggist á þeim gildum og viðmiðum sem viðkomandi 

skólasamfélag hefur skapað sér. Gildi hverrar stofnunar eru 
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sameiginlegur skilningur á því hvað sé eftirsóknarvert fyrir 

skólasamfélagið. Ef starfsmenn eiga auðvelt með að gera sér grein fyrir 

hvaða gildi liggja til grundvallar er mun líklegra að ákvarðanataka þeirra 

byggist á ríkjandi gildum stofnunarinnar. Kjarnaatriði í mótun 

stofnanamenningar eru nýbreytni, stöðugleiki, nákvæmni, afrakstur, 

tengsl við starfsfólk og á milli þess, hópvinna og framsækni. (Hoy og 

Miskel 2008). Leiðtogi sem hefur framangreind atriði sem sitt leiðarljós 

má teljast líklegri til að stýra skóla þar sem öflugt skólastarf er til staðar. 

Börkur Hansen (2003) tekur í svipaðan streng og bendir á mikilvægi þess 

að stjórnendur séu læsir á menningu sinnar stofnunar og hafi skýrar 

hugmyndir um að hvers konar menningu skuli stefnt til þess að gera 

góðan skóla betri. 

En skyldi eitthvað eitt fremur en annað einkenna menningu skóla sem 

hefur á að skipa sterkum kennslufræðilegum leiðtoga? Fræðikonan Doyle 

(2004) segir að rannsóknir fræðimanna bendi til þess að skóli sem þróast í 

þá átt að vera samfélag þar sem ákvarðanir eru teknar á lýðræðislegum 

grunni og valdi og ákvarðanatöku er dreift, taki meiri framförum í þróun 

starfshátta, kennslu og betri árangurs nemenda. Doyle segir jafnframt að 

stjórnendur sem leggi áherslu á að byggja upp skólamenningu 

(skólasamfélag) stjórni með öðrum hætti en þeir sem dreifi lítið völdum 

út í stofnunina. Ef völdum er dreift er líklegra að stjórnendur, kennarar og 

annað starfsfólk í skólasamfélaginu þrói með sér skuldbindingar gagnvart 

stofnuninni til lengri tíma. Dreifð völd veita líka skólastjóra meira 

svigrúm til að sinna kennslufræðilegri forystu. Skóli þar sem stjórnandi er 

fjarlægur starfsfólki og starfsmannavelta er mikil á erfiðara með að þróast 

sem samfélag sameiginlegra gilda (Doyle, 2004). Stjórnandi sem hefur 

sterka kennslufræðilega sýn verður líka að vera á vaktinni með hvenær sé 

heppilegt að huga að breytingum innan stofnunar og hvenær ekki.  

Að byggja upp sterka og framsækna stofnanamenningu er mikið 

þolinmæðisverk þar sem stjórnandinn þarf oft á tíðum að innleiða 

breytingar á löngum tíma þannig að þær verði líklegri til að festast í sessi 

og að skólasamfélaginu finnist að það eigi þátt og aðild að breytingunum. 

Út frá þessu má hugsa sér að þar sem hlúð er að því að byggja upp sterka 

stofnanamenningu verði meiri líkur á því að það takist að skapa umgjörð 

utan um virkt lærdómssamfélag (e. learning community). 



 

33 

2.4 Að skapa góða liðsheild 

Þótt ekki sé hægt að heimfæra þjálfun íþróttaliðs upp á stjórnun og 

forystu í skólum má samt finna sterka samsvörun þarna á milli. Að vísu 

er það þannig að ef íþróttaliði gengur illa er oft gripið til þess ráðs að fá 

nýjan þjálfara. Ef illa gengur í skólanum er það verkefni alls skólans að 

finna út úr vandamálunum og þá æðri stjórnvalda að koma til hjálpar og 

greiða úr þeim ef stofnunin réttir ekki sjálf úr kútnum. En hvað skapar 

góða heild í skóla? Hér að framan var rætt um mikilvægi þess að móta 

framtíðarsýn skóla en það er einmitt mikilvægur þáttur í því að skapa 

góða liðsheild. Framtíðarsýnin verður að mótast af þeim 

grundvallargildum sem starfsmenn vilja standa vörð um (Ólafur H. 

Jóhannsson, 2003).  

Sergiovanni (2009) bendir á að einkenni góðra og framsækinna skóla 

sé að þar megi finna miðlægan kjarna (e. central zone). Starfsmannahópur 

hvers skóla inniheldur slíkan kjarna. Þessi kjarni inniheldur þau miðlægu 

gildi og sérkenni sem skólastarfið er grundvallað á. Sergiovanni (2009) 

líkir þessu við einskonar trúarbrögð sem geri skólastarfið í heild sinni 

merkingarbært fyrir nemendur og kennara. Hlutverk skólastjórans er að 

þróa og næra þennan miðlæga kjarna. Hópurinn hefur mótandi áhrif á 

aðra sem með þeim vinna. Því er mikilvægt fyrir skólastjóra að leita til 

þessa kjarna þegar vinna á nýjum hugmyndum brautargengi, s.s. 

innleiðingu þróunarverkefna eða skipulagsbreytinga í skólastarfinu. 

Sergiovanni bendir á að mörgu leyti feli hugtakið miðlægur kjarni í sér að 

framsækið skólastarf sé fasttengt skipulag. Nýrri rannsóknir bendi hins 

vegar til þess að góðir skólar innihaldi hvorutveggja, fasttengt skipulag 

(e. tightly structured) og laustengt skipulag (e. loose coupling), þar sem 

þeir sem vinna í skólasamfélaginu hafi að leiðarljósi miðlægan kjarna en 

jafnframt frelsi til að velja það sem gefur starfi þeirra innan skólans gildi. 

Undir þetta tekur Fullan (2007), hann segir að til þess að hvetja 

starfsmenn til dáða verði rétt hlutföll af festu (e. tightness) og eftirgjöf (e. 

looseness) að vera innbyggð í menningu stofnunarinnar. Þetta mætti 

draga saman með því að segja að liðið verði að hafa vissar leikreglur en 

síðan hafi hver og einn svigrúm til að þróa sinn eigin leikstíl.                 
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2.5 Niðurlag 

Hér að framan hefur verið leitast við að draga fram þau lykilhugtök og 

áherslur í skólastarfi sem ýta undir virka forystu skólastjóra í mótun 

sameiginlegrar sýnar fyrir skólastarf. 

 Mikilvægt er að skólastjórar hafi sterka framtíðarsýn fyrir sína 

stofnun. Áherslur skólastjóra eru hins vegar mismunandi og helgast af 

ólíkum stjórnunarstílum. Kennslufræðileg forysta er vaxandi mæli álitin 

skipta sköpum í skólastarfi nútímans. Angi af henni er námskrárforysta. 

Tengsl námskrárforystu og sameiginlegrar sýnar í skólastarfi eru sterk. 

Dreifð forysta er forsenda virkrar forystu á sviði náms og kennslu. Hún 

felst í því að stjórnandinn sjái hag í því fyrir sína stofnun að dreifa 

völdum og verkefnum til starfsmanna.  

Stofnanamenning grundvallast á sameiginlegum markmiðum og sýn á 

skólastarfið. Virði hverrar stofnunar felst í samkomulagi um hvaða 

markmið séu eftirsóknarverð fyrir skólasamfélagið. 
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3 Framkvæmd rannsóknar  

Rannsóknin fór fram skólaárið 2010 til 2011. Ég ákvað að velja 

heildstæðan grunnskóla þar sem stjórnandinn hefur starfað um nokkurra 

ára skeið. Jafnframt hafði ég að leiðarljósi að velja skóla sem væri 

þekktur fyrir framsækið og gott skólastarf. Markmið rannsóknarinnar var 

að skoða með hvaða hætti stjórnendur taka þátt í skólanámskrárgerð og 

hvernig þeir fylgjast með framkvæmd hennar. Í þessu hluta verður gerð 

grein fyrir því hvernig rannsóknin var grunduð, gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferð, undirbúningi, gagnaöflun, vali á þátttakendum, 

viðmælendur kynntir og að lokum farið yfir siðferðileg atriði er lúta að 

rannsókninni. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn (e. qualitative research). Svið 

eigindlegra rannsókna er vítt og oft skarast rannsóknarhefðir en 

rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study). Í eigindlegum rannsóknum 

er gengið út frá því að þekking sé sameiginlegur skilningur sem þróast 

með samskiptum fólks. Einstaklingar þróa sinn skilning út frá vissum 

forsendum, tungumáli, menningu, reynslu, þekkingu, færni, venjum og 

siðum. Rannsakendur rýna í hvernig fólk túlkar reynslu og viðhorf (Helga 

Jónsdóttir, 2003, Ary, Jacobs, Razavieh, Sorensen, 2006). 

Tilviksrannsókn er nákvæm lýsing á ákveðnu tilviki eða tiltölulega 

einangruðu kerfi, tilvik má skoða sem hluta af stærri heild eða fyrirbæri. 

Hægt er t.d. að velja einstaklinga, samfélög eða stofnanir. Með þessari 

aðferð leitast rannsakandi við að skilja og leggja merkingu í aðstæður og 

orðræðu fólks. Gagna er aflað með beinum athugunum á vettvangi og 

úrvinnslu úr þeim. Gögnin eru greind til að setja hlutina í stærra samhengi 

þannig að unnt sé að draga ályktanir af rannsóknarniðurstöðum með 

hliðsjón af fræðilegri umræðu. Tilvik er valið með það fyrir augum að 

það geti varpað ljósi á rannsóknarspurningar (Flick, 2006). 

Tilviksrannsókn gefur rannsakanda tækifæri til að kafa djúpt í 

viðfangsefnið sem hann vinnur að. 

3.2 Gagnaöflun 

Gagna var aflað í janúar og febrúar 2011. Gagnaöflun fólst í því að tekin 

voru fimm viðtöl á vettvangi við valda starfsmenn skólans. Viðtölin voru 
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hálfopin, rannsóknarspurningin lá til grundvallar en henni til stuðnings 

voru fyrirfram mótaðar spurningar hafðar til hliðsjónar. Áður en viðtölin 

fóru fram átti ég óformlegt spjall við þátttakendur og reyndi að útskýra 

enn frekar hvað fyrir mér vekti með rannsókninni. Ég tók vettvangsnótur 

fyrir og eftir hvert viðtal sem komu sér vel við úrvinnslu viðtalanna. Ég 

dreifði viðtölunum á nokkra daga og var það gert meðvitað til þess að fá 

tilfinningu fyrir andanum í skólanum. Viðtölin voru hljóðrituð á 

stafrænan diktafón og skrifuð upp. Alls voru þau gögn um 85 blaðsíður. 

Þá kynnti ég mér heimasíðu skólans vel þar sem skipulega er sett fram 

allt sem varðar skólastarfið. Þá fékk ég einnig frekari upplýsingar í 

tölvupósti frá stjórnendum eftir að viðtölin fóru fram. 

3.2.1 Undirbúningur 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst haustið 2010. Töluverð vinna fólst 

í því að velja og vinna fræðilegt efni sem yrði grundvöllur hennar. 

Jafnframt var unnið að mótun rannsóknarspurningar og rannsóknaráætlun 

skilað um miðjan nóvember. Nokkrar vangaveltur þurfti til þess að velja 

skóla til þess að skoða. Haft var samband við skólann sem valinn var fyrri 

hluta nóvembermánaðar og kynnt fyrir skólastjóra hvað fyrir rannsakanda 

vekti og hvernig hann hygðist leggja vinnuna upp. Í samráði við hann var 

vinnuferlið ákveðið og viðmælendur valdir. Í byrjun janúar var 

kynningarbréf sent í skólann (sjá fylgiskjal 1) þar sem óskað var eftir 

þátttöku stjórnenda og þriggja kennara. Allir sem leitað var til voru mjög 

jákvæðir og tilbúnir að aðstoða við rannsóknina. 

3.2.2 Val á viðmælendum 

Í samráði við skólastjóra var ákveðið að rætt yrði við stjórnendur og þrjá 

kennara. Í skólanum eru ekki millistjórnendur, s.s. deildarstjórar eða 

verkefnastjórar. Rætt var við kennara sem gegndu mismunandi starfi 

innan skólans. Slík margprófun (e. triangulation) á litlu úrtaki gefur oft 

meira lýsandi niðurstöðu heldur en ef valdir eru fleiri einsleitir 

þátttakendur (Flick, 2006). Kennararnir þrír voru valdir í því augnamiði 

að þeir sýndu breidd skólans, umsjónarkennari á elsta stigi, 

umsjónarkennari á miðstigi, sérgreinakennari og auk þess hefur starfandi 

aðstoðarskólastjóri verið kennari á yngsta stigi skólans en leysir af þetta 

skólaár sem aðstoðarskólastjóri. Rökin fyrir því að hafa hópinn svona 

samsettan eru að fá sem breiðasta yfirsýn á viðhorf gagnvart 
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skólanámskrárgerð í skólanum. Viðhorf skólastjóra eru mikilvæg m.t.t. 

þeirrar rannsóknarspurningar sem sett er fram í rannsókninni. Til þess að 

átta sig á því hvort þau endurspeglist í skólastarfi viðkomandi skóla var 

nauðsynlegt að ræða einnig við kennara til að fá fram staðfestingu á því 

að þeir fylgi þeirri stefnumótun sem lögð er til grundvallar í skólastarfinu. 

3.2.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni fengu kynningarbréf sem innihélt upplýsingar 

um rannsakanda og um hvað rannsóknin snerist. Skólastjórinn er 

karlmaður sem hefur verið skólastjóri frá því skólinn var settur á fót. 

Aðstoðarskólastjórinn er kona. Hún hefur fimm ára starfsreynslu í skóla 

og hefur kennt við skólann frá upphafi. Hún leysir af sem stjórnandi 

þennan vetur. Umsjónarkennari á unglingastigi er kona á fjórða ári í 

kennslu sem hóf sinn kennsluferil við skólann. Umsjónarkennari á 

miðstigi er kona sem hefur níu ára kennslureynslu. Sérgreinakennarinn er 

karlmaður og hefur einnig kennt frá upphafi við skólann en hafði áður sjö 

ára kennsluferil. Allir viðmælendur eru menntaðir kennarar með 

mismunandi sérhæfingu.  

3.2.4 Viðtöl 

Viðtöl eru ein mest notaða aðferð við gagnaöflun innan eigindlegra 

rannsókna (Ary o.fl., 2006). Þegar tekin er ákvörðun um að nota viðtöl til 

að safna gögnum byggist hún helst á því að aðferðin muni gagnast best 

við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar eru fram (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Kostir viðtala eru að hægt er að safna miklu magni 

dýpri upplýsinga með tiltölulega skjótum hætti og jafnframt veita viðtöl 

innsýn í viðhorf einstaklings gagnvart því málefni sem um er rætt (Ary 

o.fl., 2006). Með því að taka viðtöl gefst gott tækifæri til þess að fá 

upplýsingar um reynslu og viðhorf þátttakenda gagnvart ýmsum 

fyrirbærum. Í rannsókninni var sjónum beint að námskrá og 

námskrárgerð. Í viðtali sem ég átti við skólastjórann var farið yfir 

hugtakið námskrá og hvernig það væri notað í skólastarfinu. Þetta var 

mikilvægt til þess að fyrirbyggja misskilning síðar í hljóðritaða viðtalinu. 

Ég reyndi jafnframt að fara yfir með öllum viðmælendum mínum hvað ég 

ætti við þegar ég talaði um hugtakið námskrá.  

Í hljóðrituðum viðtölum var þessi rannsóknarspurning til grundvallar: 
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Með hvaða hætti taka skólastjórnendur þátt í skólanámskrárgerð og 

hvernig er eftirfylgni skólastjóra með framkvæmd skólanámskrár háttað? 

Eftirfarandi undirspurningar voru notaðar sem stuðningur við 

rannsóknarspurninguna: 

 

 Hvað er skólanámskrá í þínum huga? 

 Hvernig er unnið að skólanámskrárgerð í þínum skóla, hverjir 

taka einkum þátt? 

 Hverjir ættu að vinna og/eða taka þátt í skólanámskrárgerð? 

 Eiga stjórnendur að taka þátt í skólanámskrárgerð eða fela öðrum 

stefnumótunina? 

 Hverjir taka ákvarðanir varðandi innihald námskrárinnar? 

 Hvernig er best að tryggja að unnið sé markvisst eftir námskrá? 

 Hvernig er mati á notkun skólanámskrárinnar háttað? 

 Hvernig er ný námskrá innleidd? 

Þessum undirspurningum var einkum ætlað það hlutverk að halda 

vissum grunnramma utan um hvert viðtal og draga fram viðhorf 

viðmælenda varðandi námskrá í víðu samhengi. Unnið var úr hverju 

viðtali fyrir sig og það skrifað upp frá orði til orðs en hikorðum sleppt. 

Jafnframt voru hljóðupptökur varðveittar þangað til úrvinnslu lauk. Við 

úrvinnsluna voru búnir til flokkar til þess að leitast við að draga fram 

markvissar línur úr viðtölunum. 

3.2.5 Siðferðileg atriði 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var farið eftir þeim reglum sem gilda í 

fræðilegum rannsóknum. Nafni skóla og viðmælenda var breytt til að 

ekki verði rekjanlegt um hvaða skóla er fjallað. Þátttakan var engum 

skilyrðum háð og valfrjáls. Skólastjóri tryggði mér aðgang að skólanum 
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og var mér innan handar við val á viðmælendum úr röðum kennara svo að 

þeir kæmu rannsókninni að sem bestum notum. Þátttakendur voru 

upplýstir bæði bréflega og munnlega um hver væri tilgangur 

rannsóknarinnar og á hvern hátt yrði unnið með gögn. Upplýst samþykki 

lá fyrir hjá öllum viðmælendum (sjá fylgiskjal 2) og rannsóknin var 

tilkynnt til Persónuverndar. Þegar  haft er orðrétt eftir viðmælendum í 

niðurstöðukaflanum var í einhverjum tilvikum sleppt aukaorðum til þess 

að textinn yrði læsilegri, slíkt er auðkennt með punktum. Þegar 

niðurstöður úr rannsókninni lágu fyrir voru þær kynntar skólastjóra. Hann 

gerði ekki athugasemdir. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum hluta ritgerðarinnar, sem skiptist í nokkra undirkafla, verða 

kynntar niðurstöður úr rannsókninni. Fyrst mun ég í stuttu máli kynna 

skólann sem um ræðir, sýn skólans og hvernig stjórnun hans er háttað. 

Hér byggi ég m.a. á upplýsingum af heimasíðu skólans sem ekki er getið í 

heimildaskrá þar sem skólinn er ekki nefndur sínu rétta nafni. Jafnframt 

byggi ég á vettvangsnótum, tölvupóstum og athugunum og einnig 

upplifun minni af heimsóknum í skólann. Þá mun ég kynna niðurstöður 

úr viðtölum við þátttakendur, fyrst mun ég gera grein fyrir hvernig 

viðmælendur mínir túlka hugtakið námskrá, þar á eftir koma undirkaflar 

unnir úr viðtölunum sem tengjast stefnu, sýn og vinnubrögðum í 

skólanum m.t.t. áherslna á námskrárvinnu. Þá verður fjallað um stjórnun 

skólans út frá sjónarhóli kennara og einnig frá sjónarhóli stjórnenda. Að 

lokum verða meginniðurstöður úr viðtölunum dregnar saman.  

4.1 Skerjaskóli 

Skólinn er tiltölulega ung stofnun en hefur vaxið ört. Hann er í glæsilegu 

húsnæði. Nemendur eru um 250 talsins í 1.-10. bekk og starfsmenn um 50 

talsins. Skólinn er staðsettur í mjög náttúruvænu umhverfi sem er mjög 

mikið notað í skólastarfinu. Í skólanum eru ekki hefðbundnar skólastofur 

heldur svokölluð heimasvæði þar sem tveir til þrír árgangar koma saman. 

Skólahúsnæði Skerjaskóla er sveigjanlegt og byggt með það fyrir augum 

að það þjóni áherslum um einstaklingsmiðað og sveigjanlegt skólastarf og 

samvinnu nemenda. Húsnæðinu er skipt niður í mismunandi vinnusvæði 

þar sem nemendur geta bæði unnið í stórum og litlum hópum eða einir. 

Yfirleitt er opið á milli vinnustöðva en mögulegt er að komast í lokuð 

rými.  

Í stefnu skólans kemur fram að hver nemandi eigi að njóta sín til fulls 

undir handleiðslu hóps samhentra starfsmanna. Áhersla er á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og áhersla á námsárangur nemenda. Í skólastarfinu er 

lögð áhersla á að skapa tækifæri til margháttaðra námsaðstæðna, innan og 

utan skólans, og fjölbreyttrar skiptingar í námshópa. Unnið er markvisst 

að því að skapa andrúmsloft háttvísi og frelsis í skólanum. Jafnframt er 

lögð áhersla á ábyrgð nemenda á eigin starfi, leik, viðhorfum og 

framkomu og að þessir þættir verði þroskaðir með því að veita 
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nemendum viðeigandi ábyrgð, val og frelsi og með því að láta þá taka 

þátt í umræðu og eiga hlutdeild í ákvörðunum um réttindi sín og skyldur. 

Skóladeginum lýkur á sama tíma hjá öllum nemendum sem þýðir að 

yngri nemendur fá lengri tíma í skólanum en eldri nemendur ívið styttri 

en þeir fá á móti styttri hvíld á milli kennslulota. Þetta fyrirkomulag er 

viðhaft í samstarfi við fræðsluyfirvöld og skólasamfélagið. Kennarar 

skólans hafa bundna viðveru í skólanum til klukkan 16 –17 alla daga og 

byggist það á samkomulagi við þá samkvæmt bókun 5 við kjarasamning 

grunnskólakennara (Kjarasamningur Launanefndar sveitarfélaga og 

Kennarasambands Íslands fyrir grunnskóla. Gildistími 1. ágúst 2005 til og 

með 31. desember 2007). Þetta auðveldar allt skipulag í skólanum til 

muna en eitt höfuðeinkenni skólans er mikið samstarf og samráð 

stjórnenda og kennara. 

Á heimasíðu skólans er m.a. að finna skólanámskrá, starfsáætlun 

skólans og skólaskýrslu sem er gefin út á vorin og er lýsing á því 

skólastarfi sem fram fór yfir veturinn. 

Frá upphafi hefur stjórnskipulag skólans verið skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri. Kennarar vinna mjög mikið saman í teymum. Við 

skólann starfar einnig skólaráð samkvæmt lögum (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

4.2 Viðtölin 

Hér að framan gerði ég stuttlega grein fyrir skólanum sem rannsóknin var 

unnin í og því er ekkert að vanbúnaði að gera grein fyrir niðurstöðum úr 

viðtölunum sem ég tók á vettvangi. Þátttakendur eru ekki nefndir sínum 

réttu nöfnum. Hér eftir verður skólastjórinn nefndur Jón, 

aðstoðarskólastjórinn Guðrún, kennari á elsta stigi Sigríður, kennari á 

miðstigi Anna og list-/verkgreinakennari verður nefndur Guðmundur.  

Til áréttingar skal þess getið að námskrá er hér notað jöfnum höndum 

og hugtakið skólanámskrá. 

4.2.1 Hvað er námskrá? 

Túlkun á hugtakinu skólanámskrá er oft á tíðum mismunandi og til þess 

að skýra hvað felst í hugtakinu og greina orðræðu viðmælenda minna 

varðandi þetta hugtak spurði ég þá hver væri þeirra skilgreining á 

hugtakinu námskrá. Í samtali sem ég átti við Jón skólastjóra við 
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undirbúning viðtalanna lagði hann áherslu á að tengja saman hugtakið 

skólanámskrá og sýn skólans. 

Sigríður sagði að fyrir sér væri námskrá handbók fyrir skóla sem 

byggðist á Aðalnámskrá grunnskóla. Hún gat þess að Skerjaskóli hefði 

meira svigrúm en aðrir skólar varðandi skólanámskrá vegna þróunarstarfs 

sem unnið væri í skólanum. Guðmundur kom inn á að námskrá væri 

samþætting námsgreina og frá upphafi skólans hafi verið unnið út frá 

þeirri hugmyndafræði að flétta eina heild, það væri skólanámskráin. Hann 

sagði enn fremur að vegna þess að unnið er með hópa í teymiskennslu 

verði hugmyndafræðin á bak við námskrárvinnuna ekki eins og ef um 

hefðbundinn skóla væri að ræða:  

...við höfum þurft að víkka hugtakið svolítið fyrir okkur til 

að ... einfaldlega geta unnið skólanámskrá sem hentar og 

lýsir því sem er að gerast hérna.  

Guðrún sagði að námskráin væri heildarplagg yfir það hver 

hugmyndafræði skólans er og hvernig skólinn vinnur Hún sagði 

jafnframt:  

Ég horfi á þetta svolítið svona í strúktúr, aðalnámskráin er 

það sem við flettum og skoðum og tryggjum að við séum að 

uppfylla, og svo skólanámskráin það sem unnið er út frá 

aðalnámskránni. 

Anna tók í svipaðan streng og sagði að skólanámskráin væri einskonar 

biblía skólans, ekki endilega til að fylgja í einu og öllu en til þess að 

ramma stefnuna inn og greina hvaða aðferðafræði skólinn notar. Hún 

sagði jafnframt:  

Námskráin er í raun yfirhugtak yfir það sem við gerum í 

skólanum en auðvitað ekki frá orði til orðs. Og auðvitað líka 

bara almennar upplýsingar um skólasamfélagið.  

Jón skólastjóri sagði að það væri mikilvægt að fólk áttaði sig á því að 

námskrá væri mjög víðfeðmt hugtak. Í skólanámskrá á heimasíðu eru 

tiltekin atriði skólastarfsins útlistuð en einnig í vinnumöppum kennara og 

víðar. Í máli Jóns skólastjóra kom þetta fram sem í raun rammar ágætlega 

inn það sem aðrir viðmælendur sögðu: 
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Skólanámskrá er í mínum huga allt það sem á að vera gert í 

skólastarfi og er gert í skólastarfi sem varðar nám, kennslu, 

og uppeldisstarf í skólanum. Þar af leiðandi er þetta miklu 

víðfeðmara en þessi plögg sem maður sér gjarnan á 

heimasíðum. Þetta (skólanámskráin, innsk. höf.) er opinbera 

námskráin en þetta er líka dulda námskráin. 

Um duldu námskrána segir Jón enn fremur: 

Dulda námskráin er í raun og veru allt það sem sagt er með 

óbeinum hætti, hvernig fólk vinnur, ekki endilega hvað fólk 

gerir, heldur hvernig það er að gera það. Og þá ertu komin 

inn á samskiptavinkil, hvernig boðskipti eru á milli, ... sem 

sagt bara hvernig við gerum og tölum um hlutina. 

Jón skólastjóri ræddi líka um duldu námskrána út frá þeim forsendum 

að hún sé það sem skipti máli, að fólk sé meðvitað um hana og í henni 

speglist oft á tíðum það sem situr eftir hjá nemendum, félagsleg 

samskipti. Um það sem væri inntak námskrár sagði Jón: 

Sönn menntun er það sem þú kannt, getur og skilur eftir að 

þú ert búinn að gleyma öllu sem þú lærðir. Það er það sem 

þetta snýst um. 

Allir viðmælendur nefndu að skólanámskráin væri stefna og sýn 

skólans fremur en upptalning á þekkingaratriðum sem kæmu úr 

aðalnámskrá.  

4.2.2 Hvernig er skólanámskrárgerðin unnin? 

Fjórir af viðmælendum mínum (Jón, Anna, Guðrún og Guðmundur) hafa 

unnið við skólann frá upphafi og voru þar með þátttakendur í að móta 

stefnu og sýn skólans.. Þegar ég spurðist fyrir um hvernig unnið væri að 

skólanámskrárgerð í skólanum var þeim sem höfðu lagt grunninn tíðrætt 

um hvernig farið hefði verið af stað í upphafi. Það var mjög athyglisvert 

að heyra frásagnir af því hvernig kennarar og stjórnendur lögðu grunninn 

að hugmyndafræði nýs skóla og hvernig mótunarferli skólanámskrárinnar 

var.  
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Þegar ég forvitnaðist um hvernig skólanámskráin væri almennt unnin 

sagði Sigríður að stjórnendur legðu línur um hvernig skólastarfið ætti að 

vera en kennarar hefðu ágætan sveigjanleika innan rammans. Guðmundur 

sagði að enn væri unnið á þeim góða grunni sem lagður var við upphaf 

skólans þó svo að áherslubreytingar hafi átt sér stað eftir því sem skólinn 

þróaðist áfram. Þegar lögð voru drög að skólanámskránni tóku allir þátt í 

þeirri vinnu sem hópur og engin formleg verkaskipting var á þeim 

tímapunkti. Hann sagði jafnframt um þróun skólanámskrárinnar frá því 

hún var sett fyrst saman:  

Það hefur kannski þróast svolítið þannig út frá kjarnanum, 

að einstaka kennarar taka fyrir ákveðna þætti í skólanámskrá 

til að vinna með en upphaflega náttúrulega er þetta 

hugmyndafræði sem fólk sameinast um og mótar saman.... 

Anna sagði að teymisvinna nýttist vel í skólanámskrárgerð. Hvert 

teymi kæmi saman og tæki ákvarðanir um hvað ætti að taka fyrir, á 

forsendum hvaða námsmarkmiða og þá hvernig hægt væri að setja efnið 

fram. Hún sagði jafnframt um skólanámskrárgerðina:  

Kennararnir eru þeir sem skrifa hana. Þannig að það er í 

rauninni bara okkar að ákveða, þetta er eiginlega svolítið í 

höndunum á teymunum.  

Anna kom inn á sýn skólans og hvernig smám saman hefðu skapast 

hefðir til að byggja á og þegar nýtt fólk kæmi að væri mikilvægt að það 

upplifði sýn og hefðir skólans.  

Guðrún sagði að á síðasta skólaári hefði farið fram viss endurskoðun á 

skólanámskránni. Þáverandi aðstoðarskólastjóri stýrði þeirri vinnu. Þá 

hefði verið skipuð skólanámskrárnefnd. Í nefndinni voru stjórnendur, 

tveir list- og verkgreinakennarar og einn bekkjarkennari. Nefndin vann 

með þeim hætti að þátttakendur skiptu með sér verkum og tóku fyrir hluta 

námskrárinnar til að yfirfara. Þaðan var vinnunni að hluta útdeilt til 

kennara. Hún sagði um vinnuferlið:  

En við dreifum vinnunni til starfsfólksins, þar er þekkingin 

... Það (starfsfólkið innsk. höf.) finnur sér tíma og fer í það 

verkefni sem það hefur mesta þekkingu á. Og þannig held ég 
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að þetta verði miklu markvissara plagg, þegar þeir sem 

sannarlega eru sérfræðingar í sínum köflum skrifa inn í 

svona skólanámskrá... 

Þessari vinnu hefur verið haldið áfram á yfirstandandi skólaári undir 

stjórn Guðrúnar. Hún sagði að einhverjar áherslubreytingar kæmu 

örugglega inn í námskrána. Þannig væri hún líka lifandi plagg sem tæki 

breytingum í takt við skólastarfið. Jón skólastjóri rifjaði upp hvernig 

skólinn var grundaður og starfsfólkið ráðið inn í tiltekna hugmyndafræði 

sem síðan skólinn var þróaður út frá. Allt nærsamfélag skólans kom að 

mótun hans á fyrstu stigum og leiðarljósið var hvernig skóla fólk vildi til 

framtíðar litið. Skólahúsnæðið var skipulagt út frá þessari 

stefnumótunarvinnu. Jón sagði að það hefði verið sér mikilvægt að hafa 

góðan undirbúnings- og aðlögunartíma áður en skólastarfið fór formlega 

af stað.  

...þannig að ég hef góðan tíma ... til að velta vöngum og 

spegla mig við þessa skólagerð og svo raunverulega hefst 

undirbúningurinn þar sem maður er að stilla 

hugmyndafræðina, byggingu og umhverfi saman.  

Hann sagði að við þróun námskrárinnar hafi ótal boltum verið haldið á 

lofti í upphafi en smám saman hafi eiginleg mynd af skólastarfinu 

(námskránni) farið að birtast. Sumum boltum tókst ekki að halda uppi í 

upphafi en þeir hafi komið aftur inn seinna. Jón kom jafnframt inn á að 

vinnu og yfirsýn við endurskoðun skólanámskrárinnar hafi einkum verið 

stýrt af aðstoðarskólastjóra en vissulega hafi hann fylgst með vinnunni. 

Þegar hann var inntur eftir því hvernig kennarar tækju þátt í þessari vinnu 

sagði hann:  

Ég myndi segja að það er alls ekki þannig að það sé verið að 

anda ofan í hálsmálið hjá fólki við hverja kennslustund. Ég 

myndi segja að við værum að róa í sömu átt en það er ekki 

algerlega þannig að ég sé að stýra hvernig hver og einn rær, 

nákvæmlega. Það er taktur og sama átt.... 

Nú stendur yfir þróunarstarf við mótun unglingastigs í skólanum. Jón 

skólastjóri sagði að þau hefðu leitað víða fanga og byggt á hugmyndum 

og aðferðum sem hefðu gengið vel í öðrum skólum. Hann sagðist taka 
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virkan þátt í þessu starfi og ekki síst fyrir þær sakir að hann hefur 

bakgrunn sem kennari á unglingastigi og svo sé mikilvægt að þetta 

þróunarstarf heppnist vel frá upphafið. Undir þetta tekur Sigríður sem 

vinnur einnig að þróunarstarfinu á unglingastigi og segir að þar eigi sér 

stað afar gott samstarf allra sem taka þátt í þessari þróunarvinnu. 

Aðspurður um hvernig Jóni fyndist að almennt til hefði tekist við 

mótunarstarf skólans sagði hann: 

Við skiljum eiginlega bara ekki af hverju það eru ekki allir 

með þetta svona. Við erum mjög ánægð með fyrirkomulagið 

sem býður upp á mikið val og mikla fagmennsku í svona 

litlum skóla. 

Í þessum svörum um hverjir komi að skólanámskrárgerð virtust 

viðmælendur mínir vera mjög sammála um hvernig staðið er að hlutunum 

og óhætt er að túlka út frá svörunum að námskrárvinna sé á herðum allra í 

skólasamfélaginu, stjórnenda og starfsmanna. 

4.2.3 Hverjir hafa áhrif á skólanámskrárgerð? 

Í viðtölunum var leitað eftir upplýsingum um hverjir hefðu raunveruleg 

áhrif á skólanámskrána og hvort einhverjir sætu hjá og kannski flytu 

áfram með straumnum. Guðmundur nefndi áhrif foreldra á námskrána 

sem birtust t.d. í því að skólinn lagði upp með afar litla áherslu á 

heimanám en eftir að foreldrar fóru fram á að það væri aukið var brugðist 

við því. Hann nefndi líka kannanir sem eru gerðar reglulega meðal 

foreldra sem mæla viðhorf og ánægju eða óánægju með þætti í 

skólastarfinu og þá væri brugðist við ef ástæða þætti til og þær breytingar 

kæmu inn í námskrána. Guðmundur sagði enn fremur að eftir því sem 

vinnustaðurinn stækkaði gætu orðið meiri líkur á því að einhverjir í 

starfsmannahópnum yrðu minna virkir í mótun skólastefnunnar. Um áhrif 

starfsmanna á stefnumótun sagði Guðmundur:  

Það sem ég geri kemur öllum við. Það sem aðrir gera kemur 

mér við líka. Það er ekki þannig að það sé bara lokuð 

skólastofa og það sem þar gerist inni kemur mér einum við. 

Það er svo mikil samvinna, allir með nefið ofan í hvers 

manns koppi og þar af leiðandi kemstu ekki hjá því að vera í 

gagnrýninni skoðun á sjálfan þig og aðra um leið.  
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Sigríður nefndi vinnuhópa sem tæku fyrir viss atriði í námskránni, t.d. 

forvarnaráætlun eða einelti, þessir hópar væru blandaðir þannig að þeir 

væru kannski skipaðir aðilum sem ekki endilega ynnu saman dags 

daglega. Slíkum hópum væri svo skipt upp. Guðrún nefndi utanað 

komandi áhrif á námskrá eins og t.d. þjóðfélagsaðstæður sem hefðu áhrif 

inn í námsgreinar, t.a.m. lífsleikni. Anna kom inn á að í raun væri ekki 

hægt að vera á hliðarlínunni í skólastarfi eins og það er uppbyggt í 

Skerjaskóla. Allir yrðu að taka þátt og ekki væri hægt að vera farþegi í 

skipulagi eins og unnið er eftir í skólanum:  

Ef fólk er ekki með í þessum slag er það ekkert að 

,,fúnkera“. Þá kannski eru bara aðrir skólar heppilegri, sem 

vinna öðruvísi.... 

Jón skólastjóri nefndi að við upphaf skólans hefði hann komið á 

samráðsvettvangi fyrir alla aðila í skólasamfélaginu. Þessi vettvangur er 

núna lögbundinn og kallast skólaráð. Hann sagði mikilvægt að þegar 

teknar væru ákvarðanir sem hefðu áhrif á allt skólasamfélagið (t.d. 

skóladagatal) ættu raddir allra að heyrast. Jón lagði áherslu á mikilvægi 

skólaráðs sem ráðgefandi vettvangs við stjórnun skólans, sem tryggir 

jafnframt aðkomu allra starfsmanna, nemenda, foreldra og 

grenndarsamfélagsins. Þá nefndi hann hversu mikilvægt væri að hafa 

starfsmannafundi markvissa. Hann og aðstoðarskólastjóri ynnu oft úr 

hugmyndum frá starfsmönnum og legðu svo fyrir tillögur til umræðu. Jón 

nefndi mikilvægi þess að öll umræða væri markviss og að ekki væru 

teknar ákvarðanir fyrr en fólk væri almennt orðið nokkuð sátt. 

4.2.4 Þátttaka stjórnenda í skólanámskrárgerð 

Þegar spurt var um þátt stjórnenda við skólanámskrárgerð kom fram að 

þeir eru virkir þátttakendur. Guðmundur sagði að sér fyndist að þátttaka 

stjórnenda hefði fremur aukist heldur en hitt eftir því sem skólinn 

stækkaði og þá væri þörf á að halda betur utan um hlutina. Hann sagði að 

kannski mætti segja að hlutur stjórnenda í ákvarðanatökunni hafi frekar 

vaxið en hitt, þegar fleiri sjónarmið þyrfti að sætta yrðu stjórnendur að 

taka af skarið. Sigríður sagði að auðvitað ættu stjórnendur alltaf síðasta 

orðið við ákvarðanatöku en yfirleitt væri tekið vel í allar ábendingar og 

tillögur. Anna nefndi að hún upplifði stjórnendur sem bakland í 

skólanámskrárgerðinni og alltaf væri hægt að leita til þeirra:  
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Ég held að leynt eða ljóst taki þau óneitanlega þátt. Hluti af 

því er náttúrulega að við sitjum fundi þar sem teknar eru 

ákvarðanir en mér finnst frábært að hafa þetta frelsi og ég vil 

ekki hafa stjórnendur andandi ofan í hálsmálið hjá mér til að 

segja mér hvað ég eigi að gera eða hvernig ég eigi að gera.  

Guðrún aðstoðarskólastjóri hefur einnig verið umsjónarkennari við 

skólann, hún sagðist alltaf hafa upplifað mikið traust frá stjórnendum og 

að fólk hefði fengið svigrúm til að þróa sínar áherslur í 

kennarateymunum. Ef kennarar væru hins vegar farnir að víkja frá þeirri 

heildarsýn sem skólinn ynni að væri það stjórnenda að rétta kúrsinn af. 

En auðvitað yrðu áherslubreytingar með nýju fólki og það væri eðlileg 

þróun:  

En svo náttúrulega líka með því að skipta um þá sem eru um 

borð verða auðvitað áherslubreytingar og maður sér það 

alveg, það verður alveg sýnilegt í starfinu. ... Mér finnst það 

mikill kostur að við séum ekki alveg niðurnegld í að gera 

alltaf það sama.  

Jón skólastjóri sagði að hann legði mikið upp úr því að treysta fólki og 

vera í góðum samskiptum við starfsfólkið. Hann taldi sig vera í góðri 

nánd og hafa góða tilfinningu fyrir því sem væri að gerast í skólastarfinu 

á hverjum tíma en sagðist alls ekki leggja upp úr því að hafa allar 

upplýsingar á hraðbergi. Þær væru hjá kennarateymunum. Aðspurður um 

beina þátttöku í einstökum hlutum skólanámskrárinnar sagði Jón að það 

væri mjög mismunandi hversu mikið hann hefði tekið þátt. Hann nefndi 

sem dæmi að hann hefði lagt mikið til málanna við þróun kennslu og 

náms á unglingastigi og það væri ekki síst vegna þess að hann sjálfur 

hefði kennslureynslu og þekkingu á því sviði. Þannig hefði í raun 

myndast viss verkaskipting milli sín og aðstoðarskólastjóra sem hefði haft 

meiri reynslu og þekkingu á mið- og yngsta stigi. Jón mat það svo að 

hann fylgdist vel með því sem væri að gerast í skólanum, t.d. með því að 

ganga um skólann og fylgjast með úr fjarlægð. Ef honum þætti ástæða til 

spyrðist hann fyrir um af hverju hlutirnir væru svona en ekki með öðrum 

hætti.  
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4.2.5 Markviss vinnubrögð 

Í Skerjaskóla vinna kennarar eins og áður er getið á grundvelli bókunar 5 

í kjarasamningi. Hún felur í sér að kennarar hafa fasta bundna viðveru frá 

klukkan 8 til 16 –17 alla daga. Allir viðmælendur voru mjög jákvæðir 

gagnvart þessu skipulagi og ræddu um kosti þess að unnið sé í teymum í 

skólanum. Það feli í sér að unnið sé markvissara eftir námskrá. 

Styrkleikar hvers kennara nýtist líka mun betur með teymisvinnu. 

Guðmundur nefndi kosti þess að geta samþætt list- og verkgreinakennslu 

öðru námi barnanna. Þetta geti að vísu verið flókið í framkvæmd en verði 

þegar upp er staðið markvissara nám. Teymisvinnan er unnin á 

þemagrunni þar sem unnið er með áherslur úr Aðalnámskrá grunnskóla 

sem henta hverju þema hverju sinni. Alltaf er hægt að endurskoða og 

breyta ef þörf er á. Um hvernig hægt væri að tryggja markviss 

vinnubrögð í skólastarfinu sagði Guðmundur:  

Ég held bara að virk gagnrýni og stöðug endurskoðun á 

kennslu og starfsháttum skólans er held ég svolítill lykill. Og 

ef við erum gagnrýnin í að spyrja okkur spurninga held ég að 

það sé besta leiðin.  

Sigríður nefndi sem kost að kennarar hefðu fastan vinnutíma þannig 

að hún gæti alltaf gengið að því vísu að geta hitt á þá sem hún þarf að 

vera í samstarfi eftir að kennslu lýkur á daginn. Hún sagði jafnframt: 

Ég held að þetta sé gott fyrir skólann og skólastarfið og 

fólkið sem vinnur hérna. Eins og ég sagði eru flestir á þessu 

samkomulagi (bókun 5, innsk. höf.) og eru allir af vilja 

gerðir, kannski ef það þarf að breyta einhverju þema, þá er 

lögð mikil vinna í það. 

Þá kom fram hjá Sigríði að hún teldi mikilvægt til þess að ná fram 

markvissri vinnu að allir væru meðvitaðir um innihald 

skólanámskrárinnar og til hvers sé ætlast af starfsmönnum þar. Anna 

nefndi svokallaða skólaskýrslu sem kennarar vinna sem lokauppgjör á 

hverju skólaári. Hún sagði hana mjög gagnlega og mikilvæga. 

Skólaskýrslan endurspegli skólastarfið í hnotskurn og ef hún birtir ekki 

það sem stefnt hefur verið að sé hægt að fara yfir hvað hafi vantað upp og 
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læra af því. Í sama streng tók Guðrún aðstoðarskólastjóri, hún sagði 

jafnframt: 

...þannig er það allavega til á blaði hvað var gert í vetur og 

því auðvelt að gera áherslubreytingar á skólaárinu á eftir, en 

sem stjórnandi að fylgjast með því að fylgt sé námskránni og 

stefnunni, þá get ég bæði notað sjálfsmatið sem við erum 

mjög dugleg að rýna í og nota og svo náttúrlega að vera 

sýnilegur á gólfinu.... 

Jón skólastjóri ræddi einnig um kosti teyma og að með slíkri tilhögun 

yrði starfið markvissara og auðveldara fyrir stjórnendur að hafa yfirsýn 

yfir það sem fram færi. 

4.2.6 Ný aðalnámskrá? 

Á þessu ári er stefnt að því að ný Aðalnámskrá grunnskóla taki gildi. Því 

fannst mér ekki úr vegi að spyrja viðmælendur mína um viðhorf þeirra 

gagnvart því að takast á við að innleiða nýjar áherslur námskrárinnar og 

hvort sú vinna væri hafin. Fram kom að skólafólk í sveitarfélaginu hefði 

fengið kynningu á áherslum nýrrar námskrár. Sigríður sagði að breytingar 

væru ekkert sem bæri að óttast og taldi að það yrði ekki erfitt verkefni í 

Skerjaskóla að takast á við nýja námskrá. Guðmundur sagði að í raun 

fyndist sér áherslur í nýrri námskrá ríma mjög vel við Skerjaskóla. Anna 

taldi að það yrði ekki mikil fyrirstaða að innleiða nýja Aðalnámskrá og 

sagði að skóli og starfsfólk byggi yfir ágætum aðlögunarhæfileikum. 

Guðrún taldi að ný námskrá veitti meira svigrúm í námi en áður. Hún 

sagðist hafa séð mjög margt í drögunum sem samrýmdist vel stefnu og 

sýn skólans. Jón skólastjóri tók í sama streng og sagði vera mjög sáttur 

við ný námskrárdrög og að þau væru í þeim anda sem Skerjaskóli ynni 

eftir. Hann sagði að sér fyndist námskráin tilraun til að líta á hvern 

einstakling með tiltekin svið til þroska sem skólinn leitaðist svo aftur við 

að veita honum færni á. Jón var mjög ánægður með þessa nálgun 

væntanlegrar nýrrar Aðalnámskrár.  

4.2.7 Stjórnun í Skerjaskóla – sýn kennara 

Í Skerjaskóla er yfirstjórn skólans í höndum skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra. Eins og áður hefur komið fram vinna kennarar 

samkvæmt sérstöku samkomulagi um að vinnutími þeirra sé bundinn á 
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tímabilinu 8-17 og innan þess tíma rúmist öll vinnuskylda þeirra. Þetta 

þýðir að kennarar hafa hærri laun en ella enda fórna þeir á móti 

sveigjanlegum vinnutíma. Almenn ánægja kom fram hjá viðmælendum 

með þetta fyrirkomulag, bæði stjórnendum og kennurum og enginn vildi 

breyta núverandi fyrirkomulagi. Einn kennarinn nefndi að hann hefði 

orðið fyrir gagnrýni út af því að vinnufyrirkomulagið væri með þessum 

hætti af hálfu kennara utan stofnunarinnar, svona hálfpartinn eins og 

kennarar Skerjaskóla væru að svíkjast undan merkjum.  

Kennararnir sem rætt var við í Skerjaskóla voru almennt sáttir við 

stjórnendur skólans, einn orðaði það svo að það væri frábært að finna 

fyrir því að sér væri treyst. Sami kennari taldi að stjórnendur mættu 

kannski koma meira og fylgjast með því sem væri verið að gera. Einn 

viðmælenda úr hópi kennara sagði að kennarar hefðu góðan aðgang að 

skólastjóranum og hann gæfi þeim ráðleggingar ef eftir því væri sótt. 

Skólastjóri hefði góða yfirsýn en væri ekki beint að stýra öllu sem fram 

færi. Þá sagði annar kennari, þegar spurt var hvernig tekið væri í nýjar 

hugmyndir af hálfu stjórnenda, að yfirleitt væri vel tekið í þær svo fremi 

sem þær rúmuðust inn í þeim ramma sem hugmyndafræði skólans byggir 

á. Sami kennari sagði að hann upplifði að stjórnendur væru mjög vel með 

á nótunum um það starf sem væri í gangi í skólanum. Þessi kennari 

sagðist túlka það sem svo að sér væri treyst sem fagmanni. Um 

vinnutímafyrirkomulagið sagði þessi kennari:  

Ég held að breytingin á vinnufyrirkomulaginu sem var reynd 

hér og í örfáum öðrum skólum hafi mjög mikið að segja ... 

eftir að við brutum þetta upp og skiptum yfir í þetta 

samkomulag sem við gerðum við sveitarfélagið hefur 

einhvern veginn bara myndast andrými og afslappaðra 

andrúmsloft og manni líður betur.  

Í Skerjaskóla eru ekki deildarstjórar. Sami kennari sagði að það hafi 

verið meðvituð ákvörðun hjá stjórnendum þegar ofangreint 

vinnutímafyrirkomulag var tekið upp að dreifa frekar vinnunni á kennara 

og umbuna þeim um leið. Þriðji kennarinn sagðist upplifa stjórnun 

skólans mjög jákvæða, skólastjóri hrósaði því sem vel væri gert og 

sagðist finna fyrir því að hann fylgdist með starfinu. Þessi kennari sagðist 

aldrei hafa velt því fyrir sér að gott væri að hafa deildarstjóra til aðstoðar 
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því að skólastjórinn væri reiðubúinn að hjálpa og svo væri líka mikil 

samhjálp innan hvers teymis:  

Við sjáum um okkar mál sjálf og ef það ekki gengur fáum 

við aðstoð frá Jóni og hann hefur alltaf bakkað okkur alveg 

100% upp, ef eitthvað er. 

Samkvæmt viðtölum við þessa kennara virðast þeir vera almennt mjög 

ánægðir með stjórnun skólans og samskipti við stjórnendur. Allir nefna 

hugtakið traust og að þeir finni fyrir því að þeim sé falin ábyrgð og 

úrlausn vandamála.  

4.2.8 Stjórnun í Skerjaskóla – sýn stjórnenda 

Eins og áður er sagt eru tveir yfirstjórnendur í Skerjaskóla. Milli þeirra er 

viss verkaskipting þótt hún virðist ekki endilega mjög fastmótuð. Ekki 

hefur verið farin sú leið að ráða inn deildarstjóra eftir að skólinn 

stækkaði. Aðstoðarskólastjóri sagði að teymisvinnan væri forsenda þess 

að ekki þyrfti deildarstjóra. Deildarstjórastarfinu væri í raun skipt á milli 

þeirra sem ynnu saman í hverju teymi. Aga- og eineltismálum væri ekki 

vísað beint til námsráðgjafa heldur yrðu kennarar að vinna úr þeim sjálfir 

og þá í samráði við stjórnendur og námsráðgjafa ef málin væru komin á 

alvarlegt stig. Aðstoðarskólastjóri sagði jafnframt að börnum væri mjög 

sjaldan vísað til stjórnenda heldur ynnu kennarar að úrlausnum:  

Það er yfirlýst markmið í þessum skóla að kennarar leysi sín 

mál sjálfir, það er alveg meðvitað markmið. Og ég held að 

þannig öðlist kennarar virðingu. 

Guðrún sagði jafnframt um virðingu kennara að nemendur bæru frekar 

virðingu gagnvart kennara sem greiddi sjálfur úr vandamálum í stað þess 

að vísa þeim frá sér, t.d. til deildarstjóra eða skólastjórnenda. Hún sagði 

að viðhorf sín gagnvart deildarstjórastarfinu hefðu breyst frá því hún hóf 

að kenna. Í fyrstu fannst henni vanta deildarstjóra en með tímanum hefði 

henni fundist ótvíræður kostur að kennarar skipti deildarstjórn á milli sín. 

Gæði skólastarfsins aukist við það að kennarar skipuleggi það og taki 

ákvarðanir um það. Hún nefndi enn fremur að það auðveldaði innleiðingu 

nýrrar hluta þar sem kennarar yrðu hvort tveggja hugmyndasmiðir og 

skipuleggjendur. Aðstoðarskólastjórinn nefndi að frekar væri ástæða til 
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að ráða inn ritara til að sinna skýrslugerð, afleysingu kennara og því um 

líku. Með því móti yrði tími stjórnenda betur nýttur til faglegra þátta eins 

og skólanámskrárgerðar.  

Í máli skólastjóra kom fram að með því að hafa ekki millistjórnendur 

(deildarstjóra) væri stjórnandinn síður falinn á bak við ,,millivegg‘‘. Hann 

sagði að aðalatriðið af sinni hálfu væri að kennararnir upplifðu sig sem 

ráðandi aðila í skólastarfinu og faglega ábyrga í samstarfi við aðra. Hann 

sagði jafnframt um kennara og starf þeirra:  

Ef þú ert bara í því að komast yfir ákveðnar blaðsíður og ert 

ekki virkur þátttakandi í mótun skólastjórnunarinnar, er 

kennslan ekki lengur ,,profession‘‘, heldur iðn. Og ég held 

að við höfum gert mikil mistök með því að leggja svona 

mikla áherslu á deildarstjóra og millistjórnendur. 

Skólastjórinn kom einnig inn á að auðvitað væru kennarar sem kysu 

að hafa deildarstjóra sem þeir gætu þá vísað málum til og þyrftu ekki að 

klára sjálfir og eins væri ,,skýrslufarganið“ oft mjög mikið hjá 

stjórnendum og vinnutíminn hrykki vart til. Skoðanir á þessum málum 

yrðu auðvitað alltaf skiptar.  Jón skólastjóri sagði að þar sem ekki væru 

deildarstjórar yrðu kennarar að leysa vandamál sem oftar en ekki myndu 

annars lenda á borði deildarstjóra. Nauðsynlegt væri að hugsa lausnir á 

annan hátt og um leið tryggja samvirkni í starfsmannahópnum. Hann 

kvaðst fremur vilja auka fjármagn í hluti eins og starfsráðgjöf, 

kennsluráðgjöf og atferlismótun en  í ,,valdakerfið“. Hann sagði að sér 

fyndist að fjármunum til deildarstjórnunar í skólum væri ekki nægjanlega 

vel varið og slíkt dragi úr möguleikum á að starfsmannahópurinn vinni 

sem heild og klári mál sem að þeim snúa gagnvart uppeldi til ábyrgðar.  

4.2.9 Meginniðurstöður 

Eftir greiningu á viðtölum við þátttakendur í rannsókninni kemur vel 

fram að allir eru mjög meðvitaðir um sýn skólans og á hverju hún 

byggist. Grundvöllurinn eða hugmyndafræðin var unnin í breiðu samráði 

allra hagsmunaaðila í umhverfi skólans. Skólinn er ungur í árum talið og 

flestir þeirra sem mótuðu skólastarfið í upphafi starfa þar enn. 

Skólanámskrá virðist mjög samofin skólastarfi og í sífelldri endurskoðun 

og jafnframt kemur fram að breið þátttaka er um mótun námskrárinnar. 

Viðmælendur tengdu mjög saman sýn skóla og skólanámskrá. Þá kom 
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einnig fram að fólki vex ekki í augum að takast á við áherslur í nýrri  

aðalnámskrá og hafa komið auga á að námskráin passar vel við áherslur 

og hugmyndafræði skólans. 

Skólahúsnæði er hannað með það fyrir augum að það henti þessari 

skólagerð sem leggur áherslu á fjölbreytta kennsluhætti og sveigjanleika í 

skólastarfi. Skólastarf byggist á mikilli samvinnu og samkomulag um 

vinnutímafyrirkomulag hentar því vel. Allir nefndu að mjög gott væri að 

geta gengið að því vísu að fólk væri á staðnum á vissum tíma og því 

auðvelt að ná sambandi við þá sem þyrfti að vinna með hverju sinni.  

Kennarar voru sammála um að stjórnendur hlustuðu á þá og að þeir 

gætu auðveldlega komið sínum hugmyndum og áherslum á framfæri. 

Traust var hugtak sem oft bar á góma. Kennurum finnst þeim vera treyst 

og þeir veigra sér ekki við að axla ábyrgð.  

Það má glöggt skynja að stjórnendur vinna í anda kennslufræðilegrar 

forystu og eiga auðvelt með að dreifa völdum út um stofnunina. Skólinn 

var í upphafi afar lítil eining og umsóknir um stöður við hann voru 

margar. Því gat skólastjórinn valið úr fjölda umsækjenda og þannig valið 

fylgjendur sem áttu auðvelt með að vinna að þeirri stefnumótun sem lá 

fyrir. Því má leiða að því líkur að margir í hópi kennara skólans séu vel til 

forystu fallnir og leiðtogar í sínum hópi. Það er ljóst að stjórnendur 

treysta kennurum og það er gagnkvæmt. Því má segja að skútuna skipi 

áhöfn sem er sammála um hver næsta höfn skuli vera. Stjórnendur leggja 

áherslu á að dreifa völdum  til teyma fremur en að ráða inn 

millistjórnendur sem yrðu þá tengiliðir eða ,,millistykki‘‘ milli stjórnenda 

og kennara. Fremur leggja stjórnendur áherslu á að efla eigin 

kennslufræðilega forystu og þá að frekar verði ráðið í nýjar stöður sem 

tengjast stoðþjónustu.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður leitast við að draga saman helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt samhengi. Í ritgerðinni var lagt 

upp með að skoða með hvaða hætti stjórnendur taka þátt í námskrárgerð í 

grunnskóla og jafnframt hvernig stjórnendur fylgjast með hvernig unnið 

er eftir námskrá. Tilgangur rannsóknarinnar var jafnframt að varpa ljósi á 

mikilvægi forystuhlutverks stjórnenda, hversu mikið þeir fylgjast með á 

vettvangi og hvernig kennarar upplifa stuðning frá þeim. Við greiningu á 

viðtölum við þátttakendur kemur skýrt fram að viðmælendur mínir höfðu 

mjög samstillta sýn á skólastarfið og vinnubrögð virtust mjög skipulögð 

og lýðræðisleg.  

5.1 Menning Skerjaskóla 

Skerjaskóli er ung skólastofnun og hefur aðeins starfað í um fimm ár. Það 

kom mér því á óvart hversu hratt skólinn hefur slitið barnsskónum. 

Skólinn hefur skýrt mótaða stefnu og skipulag. Svo virðist sem tekist hafi 

að skapa jákvæða menningu innan skólans sem starfsmönnum finnst þeir 

eiga hlutdeild í. Það skiptir trúlega máli að starfsmannahald hefur frá 

upphafi verið nokkuð stöðugt og sami stjórnandi tók þátt í stefnumótun 

frá upphafi og stýrir skólanum enn. Kennarar sem fyrst voru ráðnir að 

skólanum réðu sig inn í þá hugmyndafræði sem mótuð hafði verið fyrir 

hann og tókust á við stefnumótunina frá upphafi. Störf við skólann hafa 

verið eftirsótt og stjórnandi hefur getað valið fólk sem aðhyllist þá 

hugmyndafræði sem unnið er að í skólanum.  

Börkur Hansen (2003) telur brýnt að stjórnendur séu læsir á menningu 

sinnar stofnunar og hafi skýrar hugmyndir um hvers konar menningu 

skuli stefnt að. Sýn skólastjóra Skerjaskóla á starfið og þá menningu sem 

tekist hefur að skapa í skólanum er skýr. Hoy og Miskel (2008) benda á 

stöðugleika, nákvæmni, tengsl á milli starfsfólks og framsækni sem 

mikilvæg atriði í mótun stofnanamenningar. Í viðtölum við starfsmenn 

skólans kom fram samhljómur í upplifun þeirra á eigin hlutdeild í 

skólastarfinu. Doyle (2004) bendir á að skóli sem þróist í þá átt að vera 

samfélag þar sem ákvarðanir eru teknar á lýðræðislegum grunni og 

völdum og ákvarðanatöku er dreift taki meiri framförum í þróun 

starfshátta. Í Skerjaskóli sögðust kennarar upplifa að þeir hefðu áhrif og 

það sem þeir hefðu að segja um ákvarðanir skipti máli. Sergiovanni 
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(2009) segir að í nýrri viðhorfum til skólastjórnunar aðhyllist fræðimenn 

og skólafólk frekar að skipulag skóla sé sveigjanlegt en skólamenningin 

ekki, en í eldri viðhorfum var þessu öfugt farið. Skerjaskóli er hannaður 

þannig að skólastarf geti verið sveigjanlegt, skólamenning virðist hins 

vegar vera fastmótuð og byggist ekki síst á því að starfsmenn hafa 

svigrúm til að vinna mikið saman og taka sameiginlegar ákvarðanir.  

5.2 Viðhorf gagnvart námskrá 

Mér fannst athyglisvert að verða þess áskynja í viðtölum við starfsfólk 

Skerjaskóla hversu námskrá og sýn skólans eru vandlega samofin í 

orðræðu þeirra en ekki aðskilin hugtök. Námskráin virðist vera mjög 

lifandi plagg og vinnan við gerð hennar dreifist meira og minna á alla 

starfsmenn. Í viðtölum mínum við stjórnendur Skerjaskóla fann ég skýrt 

að áhersla er á að tengja saman sýn skólans og skólanámskrá. Fræðimenn 

benda á að skýr framtíðarsýn skóla auðveldi gerð skólanámskrár og hún 

sé hluti af skólanámskrárgerð og jafnvel einn sá mikilvægasti (Ólafur H. 

Jóhannsson, 2003; Glatthorn og Jailall 2009). 

Kennarar nefndu að skólanámskráin væri eins konar rammi utan um 

stefnu skólans og þá aðferðafræði sem skólinn notar en ekki bara 

upptalning á námsmarkmiðum úr aðalnámskrá. Skólastjóri sagði að 

skólanámskrá ætti að innihalda allt það sem unnið væri að í skólastarfi og 

tengdist námi, kennslu og uppeldisstarfi. Hann vísaði jafnframt til þess að 

skólanámskráin væri líka það sem ekki væri sett á blað, m.ö.o. dulda 

námskráin (e. hidden curriculum) hvernig fólk ynni, ekki endilega hvað 

það gerði nákvæmlega, heldur hvernig það gerði það. Skólanámskráin er 

unnin á samstarfsgrundvelli og mikilvægur hlekkur í þeirri vinnu er 

kennarateymi skólans. Í heild virðist stefna skólans vera sú að námskráin 

taki til allra þátta skólastarfsins og allir geti og eigi að taka þátt í 

stefnumótuninni. Þetta styðja kenningar Rúnars Sigþórssonar o.fl. (1999) 

sem leggja áherslu á að skólanámskrá verði að fela í sér 

heildarstefnumótun á öllum sviðum skólastarfs og jafnhliða stefnu og 

markmiðum fylgi lýsing á þeim aðferðum sem beitt er til að ná þeim 

fram. Glatthorn og Jailall (2009) leggja áherslu á námskrárgerð sem 

stigskipt ferli þar sem ríki, sveitarfélög, skóli og kennslustofa eigi hlut að 

þróuninni. Til að fyrirbyggja togstreitu verði að vera til staðar virðing 

fyrir forræði hvers stigs, samvinna stiga og kerfisbundin áætlunargerð. 

Mér finnst að þetta speglist í skólastarfi Skerjaskóla. Skólinn fékk 
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tækifæri til að móta sína sýn í samvinnu við yfirvöld og í framhaldinu 

virðist takast vel að vinna að þessari sýn innan skólans. Á vettvangi 

skólastofunnar gerast hlutirnir svo á endanum og þá kemur til kasta 

skólastjóra að veita forystu.  

5.3 Forysta í námskrárgerð 

Megintilgangur þessarar ritgerðar var að öðlast dýpri skilning á hlutverki 

og forystu stjórnenda í námskrárgerð. Hér að ofan var rætt um 

skólanámskrá og sýn skólastjóra á skólanámskrárgerð. Í viðtölum mínum 

við skólastjóra Skerjaskóla fannst mér koma mjög vel fram hversu skýra 

og afgerandi mynd hann hefur af því skólastarfi sem hann veitir forystu. 

Við þróun og innleiðingu nýrra verkefna, t.d. mótun náms og kennslu á 

unglingastigi, hefur hann í samráði við kennara gert sér far um að skoða 

það besta sem aðrir hafa verið að gera og nota það við stefnumótunina. 

Wiles (2009) bendir á að námskrárforysta byggist á stöðugri leit 

stjórnanda að nýjungum og nýjum aðferðum og ekki síst því að laða 

starfsmenn að nýjum áherslum sem skila sér í heildarumbótum á 

skólastarfi. Stjórnendur Skerjaskóla virðast einnig deila sömu sýn á 

mikilvægi þess að móta skólastarf í gegnum skólanámskrá og eru 

meðvitaðir um að skólanámskrá verði aldrei endanlegt plagg heldur 

lifandi og síbreytilegt. Glatthorn og Jailall (2009) benda á að besta svar 

skólastjórnenda við síaukinni kröfu um gæði og afurðir skólastarfs sé að 

dýpka þekkingu sína á skólanámskrárgerð og að þeir fylgist með 

straumum og stefnum í skólastarfi. Að minni hyggju er þessu til að dreifa 

í forystu Skerjaskóla. Það byggi ég einnig á því að stjórnendur og 

kennarar eru mjög jákvæðir gagnvart því að takast á við innleiðingu á 

væntanlegri nýrri Aðalnámskrá grunnskóla og telja hana falla vel að sýn 

Skerjaskóla á nám og kennslu. 

Rannsóknir Ruebling, Stow, Kayona og Clarke (2004) og Jorgensen 

og Niesche (2010) beindust að því að skoða hlutverk stjórnenda við 

innleiðingu nýrrar námskrár. Þar kom fram að stjórnendur eru lykillinn að 

því að vel takist til við innleiðinguna og þá jafnframt mótun 

skólanámskrár hvers skóla. Í Skerjaskóla virðist stefna stjórnenda vera 

skýr í þessum efnum og þeir sjá sig sjálfa sem þátttakendur í þessu ferli. 

Það má til sanns vegar færa að stjórnendur sem taka virkan þátt í 

námskrárgerð og eru leiðandi á því sviði séu líklegri til að veita öfluga 

kennslufræðilega forystu enda eru þessi hugtök; námskrárforysta og 
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kennslufræðileg forysta, nátengd. Því verður næst vikið að hvernig 

kennslufræðileg forysta birtist í viðtölum mínum við stjórnendur og 

kennara Skerjaskóla.  

5.4 Kennslufræðileg stefna  

Í Skerjaskóla er mjög mikil samvinna kennara og þeir vinna mikið saman 

í teymum. Stefna stjórnenda er skýr í þessum efnum enda er skólinn 

sérstaklega hannaður með opið og sveigjanlegt starf í huga. Fram kom hjá 

viðmælendum mínum að samkomulag um fastan vinnutíma í skólanum 

skipti miklu máli til þess að þróa og efla samstarf í skólanum. 

Kennararnir nefndu allir að þeir hefðu heillast af þeirri hugmyndafræði 

sem skólinn var grundaður á og þess vegna sóst eftir að starfa við hann. 

Kennarar sögðu einnig að vinna í teymum væri faglega mjög góð og 

sífellt endurmat á vinnubrögðum og efnistökum væri í gangi.  

Fullan (2007) bendir á að skólaþróun byggist á því sem kennarar 

hugsa og gera. Honaker (2004) bendir á og tengir kennslufræðilegri 

forystu að mikilvægt sé að taka vel á móti nýjum kennurum í starfi og þar 

sem sterk kennslufræðileg forysta er til staðar sé líklegra að nýliðar 

tileinki sér fyrr árangursrík vinnubrögð. Með því að kennarar vinni í 

teymum er líklegra að nýliðar verði fyrr partur af öflugri liðsheild 

skólans. Þetta kom m.a. fram í máli kennara Skerjaskóla. Teymi skólans 

hafa gott svigrúm til athafna svo fremi sem sýn og námskrá skólans eru í 

forgrunni. Kennararnir nefndu það sem mikinn kost í sínu starfi. Í 

viðtölum við stjórnendur kom fram að þeir eru vel meðvitaðir um það 

sem er að gerast í skólastarfinu án þess þó að þeir séu sífellt á vappi til að 

fylgjast með. Einn kennari nefndi að hann vildi gjarnan fá stjórnendur 

oftar í heimsókn. Allir  nefndu að þeir gætu alltaf leitað til stjórnenda 

með álitamál í kennslu og námi.  

Ýmsir fræðimenn, t.d. Hoy og Miskel (2008) og Sergiovanni (2009), 

segja að þar sem virk kennslufræðileg forysta sé fyrir hendi sé nám og 

kennsla í forgrunni. Í sama streng tekur Robinson (2007) en hún segir 

jafnframt að stjórnendur sem eru virkir þátttakendur í umræðu um 

skólastarfið í heild eflist í hlutverki sínu. Robinson bendir einnig á að 

stjórnendur sem eru tengdari kjarnastarfseminni (námi og kennslu) séu 

líklegri til að hafa bein áhrif á árangur nemenda.   

Í erlendum rannsóknum á sviði kennslufræðilegrar forystu er gjarnan 

tengt saman námsárangur skólans annars vegar og hins vegar hvers konar 
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forysta er einkennandi í skólanum. Slíkum rannsóknum er ekki til að 

dreifa á Íslandi og í þessari rannsókn var það ekki gert. Erlendar 

rannsóknir sýna að þar sem virk kennslufræðileg forysta er til staðar megi 

finna jákvæða samsvörun í námsárangri nemenda (Ruebling, o.fl, 2004; 

Gentilucci og Muto, 2007; Boone, Hartzman og Mero, 2006; Robinson 

2007; Cunningham og Sherman, 2008).  

Ég tel óhætt að fullyrða að virk kennslufræðileg forysta sé til staðar í 

Skerjaskóla þegar tengt er saman það sem kom fram í viðtölum við 

stjórnendur og kennara annars vegar og á hinn bóginn það sem kemur 

fram í rannsóknum og kenningum fræðimanna. Fleira hjálpar þó til og 

verður því næst vikið að valddreifingu innan skólans en hún er partur af 

kennslufræðilegri sýn skólastjórnenda.  

5.5 Valddreifing – valdefling 

Í Skerjaskóla er skipurit skólans einfalt: skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og 

kennarar. Eins og fram hefur komið vinna kennarar á grundvelli 

samkomulags sem á sér vísun í kjarasamning og felur í sér að þeir hafa 

fastan viðverutíma yfir vinnuvikuna. Þetta þýðir að kennarar fórna 

sveigjanlegum vinnutíma en fá þess í stað hærri laun. Almenn ánægja er 

með þetta fyrirkomulag. Með þessu móti verður allt samstarf mun 

skilvirkara og yfirsýn stjórnenda auðveldari. Stjórnendur leggja mikið 

upp úr sjálfstæði kennarateyma og að þau leysi sem mest sín mál, t.a.m. 

er fátítt að agamálum nemenda sé beint til stjórnenda heldur eru þau leyst 

af umsjónarkennurum. Donaldson (2006) bendir á að kennarar séu 

mikilvægustu samstarfsmenn stjórnenda og dregur fram mikilvægi 

teymisvinnu og samstarfsnefnda við úrlausn mála, samvinnu og 

þróunarstarf. 

Í máli aðstoðarskólastjóra kom fram að hún teldi að gæði skólastarfs 

ykjust við það að kennarar tækju virkan þátt í ákvarðanatöku og 

skipulagningu þess. Jafnframt að innleiðing nýrra hluta og þróunar í 

skólastarfi yrði auðveldari ef kennarar væru hvorutveggja 

hugmyndasmiðir og skipuleggjendur.  

Í Skerjaskóla eru ekki deildarstjórar heldur líta stjórnendur svo á að 

betra sé að fela kennurum meiri ábyrgð og völd. Skólastjórinn lagði 

áherslu á að með þessu fyrirkomulagi yrði stjórnandinn síður falinn á bak 

við ,,millivegg“. Hann lagði áherslu á að hann vildi fremur, eftir því sem 

umsvif skólans ykjust og nemendum fjölgar, ráða starfsfólk í 
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stoðþjónustu og geta þá betur nýtt tíma sinn til faglegra starfa í samstarfi 

við aðra. Í þessum orðum felst sýn skólastjóra á mikilvægi 

kennslufræðilegrar forystu. Hann taldi jafnframt að það hefði jákvæð 

áhrif á starfsmannahópinn ef hann yrði að leysa úrlausnarmál en gæti ekki 

vísað þeim frá sér, t.d. til deildarstjóra.  

Í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2008) á störfum skólastjóra kom fram 

að skólastjórnendur töldu sig hafa meira svigrúm til þess að sinna 

stefnumótun og faglegri ráðgjöf þegar starfsheitum var fjölgað í 

grunnskólanum. Jafnframt var ályktað í niðurstöðum rannsóknarinnar að 

stjórnendur hefðu meiri tíma til að styrkja faglegar undirstöður 

skólastarfsins. Í rannsóknarniðurstöðum Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2006) 

kemur fram að þegar deildarstjórar komu til sögunnar hafi stigskipting 

valds innan skóla aukist. Í meistaraprófsritgerð Guðrúnar Pétursdóttur 

(2009) þar sem skoðaðir voru lýðræðislegir stjórnunarhættir í skólastarfi 

kom fram í viðtölum við tvo af fimm kennurum sem rætt var við að þeim 

fyndist að stjórnendur hefðu fjarlægst daglegt skólastarf og væru minna 

sýnilegir með tilkomu deildarstjóra. Skólastjórinn var aftur á móti 

ánægður með að hafa deildarstjóra í stjórnunarteymi skólans. Í þessu 

birtast ólík viðhorf og upplifun stjórnenda og kennara.  

Í Skerjaskóla bar stjórnendum og kennurum saman um að þeim 

fyndist ekki þörf á því að deildarstjórar væru til staðar og hægt var lesa 

það út úr orðum skólastjóra að hann legði mikla áherslu á að vera 

nátengdur skólastarfinu.  

Kennarar nefndu að þeir upplifðu að stjórnendur fylgdust með 

skólastarfi og hrósuðu starfsmönnum. Þeir nefndu einnig samhjálp innan 

teyma og jafnframt að þeir gætu leitað til stjórnenda ef þess þyrfti. 

Kennarar sögðu einnig að þeir fyndu fyrir því að þeim væri falin ábyrgð 

og úrlausn vandamála. Coleman og Early (2005) benda á að stjórnendur 

sem deili völdum með öðrum séu líklegri til að komast hjá starfskulnun, 

þeir benda einnig á mikilvægi valdeflingar starfsfólks og að því sé falin 

ábyrgð og stjórn.  

Dreifð forysta felur í sér að stjórnendur dreifa ábyrgð og forystu 

tiltekinna afmarkaðra þátta á skólastarfinu til millistjórnenda, kennara og 

annarra starfsmanna. Margir fræðimenn benda á að stjórnendur sem dreifi 

völdum og ábyrgð uppskeri meiri framfarir í skólastarfi (Sergiovanni, 

2009; Spillane, 2005; Harris, 2008; Barth, 2001). Gilson (2008) og Gronn 

(2008) benda á að litið sé til skólastjóra í ríkari mæli sem 
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kennslufræðilegra leiðtoga og telja mikilvægt að þeir dreifi völdum hvort 

sem er með formlegum starfsheitum eða óformlegum, t.a.m. teymisvinnu. 

Fræðimenn benda einnig á að ekki hafi verið sýnt fram á með 

rannsóknum svo óyggjandi sé að dreifð forysta skili í raun betra 

skólastarfi (námsárangri) (Mascall o.fl, 2008; Harris, 2008; Spillane, 

2005). Í Skerjaskóla er stefnan mjög meðvituð og alls ekki hægt að segja 

að völdum sé dreift tilviljanakennt heldur eftir mjög skýrum og 

einföldum leiðum. Því mæla sterk rök með því að valddreifing eins og 

hún er útfærð í Skerjaskóla sé vænleg leið í skólastarfi.   

5.6 Samhentur hópur 

Það kemur glöggt fram í niðurstöðukafla rannsóknarinnar að mikill 

samhljómur er í svörum viðmælenda og fátt ef nokkuð sem stangast á í 

viðhorfum fólks. Stjórnendur og kennarar eru mjög meðvitaðir um sýn 

skólans og að hverju skuli stefnt í skólastarfinu. Ólafur H. Jóhannsson 

(2003) bendir á að framtíðarsýn skóla verði að mótast af þeim 

grundvallargildum sem starfsmenn vilja standa vörð um.  

Eins og áður hefur komið fram var skólastarf Skerjaskóla byggt í 

upphafi á ákveðinni hugmyndfræði. Skólastjórinn gat því ráðið til starfa 

fólk sem hann hafði trú á að myndi vinna innan þess ramma sem settur 

var. Hann hafði jafnframt tök á því að velja í hvert skipsrúm því að 

margar umsóknir voru um hvert starf. Því er ljóst að siglt var af stað með 

mjög öflugan hóp kennara í upphafi. Sergiovanni (2009) bendir á að í 

góðum og framsæknum skólum megi finna í starfsmannahópnum sterkan 

kjarna (e. central zone). Þessi kjarni inniheldur þau miðlægu gildi og 

einkenni sem skólastarfið byggist á. Það má fullyrða að í Skerjaskóla sé 

slíkan kjarna að finna og hann sé jafnframt lykill stjórnenda að því að ná 

árangri við umbreytingar og þróunarstarf í skólanum.  

Hins vegar má velta því fyrir sér hvort neikvæð áhrif til lengri tíma 

litið geti falist í því að starfsmannahópur Skerjaskóla er um margt 

einsleitur. Aldursdreifing kennara er ekki mikil og starfsmannavelta í 

hópnum hefur frá upphafi verið mjög lítil. Í viðtali við einn kennara kom 

fram að hugsanlega gæti verið erfitt fyrir nýja kennara að fóta sig í 

starfsmannahópnum þar sem hann væri mjög samheldinn og upptekinn af 

því sem hann væri að fást við hverju sinni. Nýir kennarar gætu mögulega 

upplifað sig utangátta. Því þarf örugglega að gefa því gaum að nýir 

kennarar fái þá athygli og uppörvun sem nauðsynleg er til þess að þeir 
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upplifi sig sem hluta af heildinni og að þeir fái jafnframt að setja sitt mark 

á mótun skólastarfsins. Honaker (2004) segir stuðning við kennara 

nauðsynlegan þegar þeir takast á við ný verkefni í starfi. Með réttum 

stuðningi frá stjórnendum er hægt að efla nýja kennara í starfi sem aftur 

gefur nemendum meiri ávinning í námi og þá skólastarfinu í heild. 
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6  Lokaorð 

Hvatinn að þessu rannsóknarverkefni var áhugi minn á samspili námskrár 

og stjórnunar. Breytingar á námskrá eru óhjákvæmilegar og jafnframt 

nauðsynlegar, því námskrá tekur breytingum í takt við aðra 

samfélagsþróun. Ábyrgð skólastjóra er í þessu samhengi mikilvæg til 

þess að breytingar á námskrá skili sér í skólastarfinu. Án virkrar forystu 

skólastjórans og sameiginlegrar sýnar starfsmanna á nauðsyn breytinga er 

hætt við að þær verði ekki markvisst innleiddar. Samhentur hópur 

starfsmanna og gott samstarf allra aðila innan skólans skiptir sköpum um 

gæði skólastarfs.  

Það hlýtur að vera markmið hvers stjórnanda stofnunar að ná sem 

bestum árangri í starfi og auka gæði þeirrar starfsemi sem hann er í 

forsvari fyrir. Gamalt orðatiltæki segir að kyrrstaða sé afturför. Skólar 

verða að vera í sífelldri þróun og leit að bættum starfsháttum og betra 

skólastarfi með hagsmuni nemenda að leiðarljósi.  

Í rannsókninni sem liggur til grundvallar þessari ritgerð var leitað 

svara við því með hvaða hætti skólastjórnendur tækju þátt í 

skólanámskrárgerð og hvernig þeir fylgdust með framkvæmd hennar. 

Niðurstaða rannsóknarinnar í Skerjaskóla sýnir að stjórnendur veita 

kennslufræðilega forystu og dreifa völdum til starfsmanna sem finnst þeir 

fyrir vikið eiga hlutdeild í skólastarfinu. Áherslur stjórnenda og kennara 

ríma vel saman. Sýn skólans og skólanámskrárgerð er samofin. Til 

umhugsunar er að starfsmannahópurinn er fremur einsleitur og hefur 

verið mjög stöðugur frá stofnun skólans. Því þarf að gera ráð fyrir að nýtt 

fólk komi með nýjar áherslur og nauðsynlegt er að veita því fólki svigrúm 

til þess að aðlaga sig skólastarfinu. 

Rannsóknarverkefnið mitt er innlegg í umræðu um skólastarf og 

skólaþróun á Íslandi. Áhugi minn spratt upp úr rannsókn sem ég las. 

Rannsóknin í Skerjaskóla sýnir fram á að kennslufræðileg forysta 

skólastjóra hefur jákvæð áhrif á skólastarf og markviss vinnubrögð við 

skólanámskrárgerð. 

Íslenskar rannsóknir í skólastjórnun eiga ekki langa sögu á Íslandi og 

af mörgu að taka sem vert væri að rannsaka. Það er von mín að þessi litla 

rannsókn sem ég framkvæmdi í einum skóla geti orðið öðrum innblástur 

til að takast á við stærri verkefni á sviði rannsókna sem tengjast 

skólanámskrárgerð og skólaforystu. 
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Fylgiskjal 1 

 

Kynning vegna rannsóknar í Skerjaskóla 

 

Ég heiti Elín Einarsdóttir og er nemandi á námsbrautinni Menntastjórnun 

og matsfræðum á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Um þessar mundir 

vinn ég að 20 eininga lokaverkefni og stefni að útskrift nú í vor 2011. 

Leiðbeinandi minn er Ólafur H. Jóhannsson lektor. Ég leitaði til 

skólastjóra um hvort ég mætti koma og framkvæma rannsókn í skólanum 

og tók hann afar vel í þá málaleitan. Ástæðan fyrir því að ég leitaði til 

skólans er sú að mér var bent á að þetta væri skóli sem hefði gott orðspor.  

Hvað ætla ég svo að forvitnast um? Ég hef sérstakan áhuga á 

skólanámskrárgerð og með hvaða hætti skólastjórnendur taka þátt í gerð 

hennar með aukin gæði náms að leiðarljósi. Margar spurningar hafa 

vaknað síðustu misserin í námi mínu í HÍ. Sérstaklega hvað varðar 

stjórnun í skólum og hvað hún getur haft mikil áhrif á árangur nemenda. 

Hlutverk stjórnenda er margþætt og flókið og miklar kröfur gerðar til 

þeirra. Eftir að hafa lesið áhugaverða grein, byggða á bandarískri 

rannsókn þar sem skoðað var með hvaða hætti kennarar innleiða nýja 

námskrá í kennslu, vaknaði áhugi minn fyrir alvöru á því hvernig þessum 

málum er háttað hér á landi. Þá einkum hver þátttaka stjórnenda er að 

þessu grundvallaratriði skólastarfsins. Ég er sjálf kennari til 14 ára og þar 

af í 10 ár í litlum skóla þar sem kennarar vinna oft á tíðum einyrkjastarf 

og hafa kannski ákveðnar námsgreinar alfarið á sinni könnu. Lítill tími 

gefst oft til samráðs og samvinnu og kennarar axla ábyrgðina gjarnan 

einir og eftirlit á því hvernig til tekst við framkvæmd námsmarkmiða er 

ekki nægjanlega markvisst.  

Ég er afar þakklát þeim sem sjá sér fært að taka þátt í rannsókninni. Ég 

veit hversu tími skólafólks er dýrmætur og oft af skornum skammti og 

geri mér grein fyrir að ekki er sjálfsagt að fólk sjái sér fært að taka þátt. 

Það skal tekið skýrt fram að rannsóknin er unnin í fyllsta trúnaði við 

þátttakendur og öllum nöfnum er breytt og gögnum eytt þegar úrvinnslu 

er lokið. 

Með vinsemd og virðingu, 

Elín Einarsdóttir 
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Fylgiskjal 2 

 

Upplýst samþykki 

 

Rannsókn þessari er ætlað að vera grunvöllur að 20 eininga M.Ed. 

lokaverkefni á námsbrautinni Menntastjórnun og matsfræði á 

menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á með hvaða hætti 

skólastjórnendur taka þátt í skólanámskrárgerð og jafnframt hvernig þeir 

fylgjast með framkvæmd námskrár. Eða með öðrum orðum; fylgjast þeir 

t.d. með á vettvangi skólastofunnar eða ræða við kennarana um hvernig 

gangi. Leiða má líkur að því að þessi vinna sé gjarnan á borði 

millistjórnenda, s.s. aðstoðarskólastjóra eða deildarstjóra. Í skugga 

kreppunnar hafa skólar ekki farið varhluta af niðurskurði og sparnaði 

hefur m.a. verið mætt með fækkun millistjórnenda, hafi þeir haft umsjón 

með námskrárvinnu. Hvar lendir þá sú vinna eftir niðurskurð? Markmið 

verkefnisins er að varpa ljósi á ofangreindar spurningar og vangaveltur 

með því að taka viðtöl við stjórnendur, millistjórnendur og kennara í 

einum heildstæðum grunnskóla á Íslandi.  

  Þegar hefur verið send tilkynning til Persónuverndar varðandi 

rannsóknina. Til að gæta trúnaðar verður skólinn ekki nefndur sínu rétta 

nafni né þátttakendur í rannsókninni eða aðrir sem hugsanlega verða 

nafngreindir í viðtalinu. Hljóðskrám verður fargað þegar 

rannsóknarniðurstöður liggja fyrir og verkefnið hefur verið samþykkt. 

 

Ég undirrituð/aður samþykki að taka þátt í þessari rannsókn og hef 

fullt leyfi til að draga mig út úr henni á hvaða tímapunkti sem er. 

 

Dagsetning ________________ 

 

__________________   _________________ 

 Viðmælandi                                           Rannsakandi  

      

 

 


