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efninu kom í gegnum starf mitt sem deildarstjóri. Ég þakka þeim deildar-

stjórum sem tóku þátt í rannsókninni kærlega fyrir að gefa sér tíma til að 

tala við mig og veita mér innsýn inn í starf sitt. Einnig vil ég þakka þeim 
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Ágrip 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis er að athuga hvernig deildarstjórar 

upplifa samstarf sitt við kennara og skólastjórnendur. Fjallað er um tvöfalt 

hlutverk deildarstjóra sem stjórnanda og kennara, hvort þeir upplifa 

togstreitu milli hlutverkanna og hvernig þeim tekst að sameina þau.  

Rannsóknin fór fram á vorönn 2012 og fylgir eigindlegum rannsóknar-

aðferðum. Tekin voru hálfopin viðtöl við fjóra deildarstjóra í þremur 

grunnskólum sem koma að stjórnun deilda á sitthvoru aldursstiginu, það er 

á yngsta stigi, miðstigi eða unglingastigi. Einnig voru tekin fjögur rýnihópa-

viðtöl við kennara  til að bera saman viðhorf kennara og deildarstjóra til 
samstarfsins.  

Helstu niðurstöður gefa til kynna að tvöfalt hlutverk deildarstjóra valdi 

togstreitu milli kennarastarfsins og stjórnunarstarfsins. Stjórnunarstarfið er 

umfangsmikið og undirbúningur kennslu fellur oftast utan við hefðbundinn 

vinnutíma þrátt fyrir að kennsluskylda sé lítil. Starfshlutfall í stjórnun virðist 

hafa áhrif á togstreitu milli hlutverka. Því minna starfshlutfall í stjórnun, því 

meiri togstreita.  

Kennurum og deildarstjórum finnst kennaraþáttur deildarstjórastarfsins 

vera mikilvægur. Kennslan veitir deildarstjórum ánægju, styrkir tengsl þeirra 

við aðra kennara og eykur skilning þeirra sem stjórnenda á því sem 

kennarar eru að fást við. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að deilda-

stjórar eru ánægðir í starfi og eiga gott samstarf bæði við kennara og 

skólastjórnendur. Þessi afstaða virðist vera skýrari en birtist í öðrum 
rannsóknum um störf deildarstjóra. 

Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að auka þurfi skilning á 

tvöföldu hlutverki deildarstjóra. Stjórnunarþáttur starfsins er umfangsmikill 

og krefjandi en að sama skapi er tenging deildarstjórans við kennarana 
mikilvæg fyrir faglegt starf í skólanum.  
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Abstract 

The twofold role of the head of department 

Collaborating with teachers and administrators 

The aim of this research project is to investigate how heads of departments 

experience their cooperation with teachers and school administrators. The 

twofold role of the head of department is discussed, whether they 

experience conflict between the roles and how they manage to combine 
them.  

The research was conducted in the spring semester of 2012, using 

qualitative research methods. Semi-open interviews were conducted with 

four heads of departments in primary schools whose job responsibilities 

entail administration in different age groups, i.e. years 1-4, 5-7 and 8-10. 

Four focus group interviews with teachers were also conducted, in order to 

compare the attitudes of teachers and heads of departments towards the 
cooperation.  

The main results indicate that the twofold role of the head of 

department causes conflict between the teaching and the administrative 

side of the job. The administrative side is extensive and teaching 

preparation mostly falls outside of traditional working hours, even if 

teaching duties are minimal. The proportion of administrative duties seems 

to affect the level of conflict between the roles. The less proportion of 

administrative duties, the more conflict.  

Teachers and heads of departments feel that the teaching side of the 

head of department‘s job is important. Teaching gives the heads of 

departments satisfaction, enhances their relationships with other teachers 

and increases their understanding, as heads of departments, of what 

teachers are dealing with. The results of this research show that heads of 

departments are satisfied in their work and enjoy a good working 

relationship with both students and school administrators. This point of 

view seems to be clearer than what appears in other research on the job of 
the head of department.  

These results indicate that the understanding of the twofold role of the 
head of department needs to be increased.  

 



 

7 

Efnisyfirlit 

Formáli ................................................................................................ 3 

Ágrip .................................................................................................... 5 

Abstract ............................................................................................... 6 

Efnisyfirlit ............................................................................................. 7 

1 Inngangur ...................................................................................... 9 

2 Fræðilegt baksvið ........................................................................ 13 

2.1 Fagleg forysta deildarstjóra .................................................. 13 

2.2 Stjórnunarhættir og samstarfið ............................................ 15 

2.3 Trú á eigin hæfni .................................................................. 17 

2.4 Hið tvöfalda hlutverk deildarstjóra ....................................... 18 

2.5 Líðan í starfi ......................................................................... 20 

2.6 Samantekt ........................................................................... 21 

3 Rannsóknin ................................................................................. 23 

3.1 Afmörkun og aðferðir .......................................................... 23 

3.2 Undirbúningur viðtala .......................................................... 23 

3.3 Þátttakendur........................................................................ 24 

3.4  Gagnaöflun og gagnagreining .............................................. 26 

4 Niðurstöður ................................................................................. 27 

4.1 Starfið sjálft ......................................................................... 27 

4.2 Aðkoma að starfinu og undirbúningur fyrir það .................... 28 

4.3 Sýn og stjórnunarhættir ....................................................... 29 

4.4 Samstarf við kennara og stjórnendur ................................... 32 

4.5 Togstreita milli hlutverka ..................................................... 35 

4.6 Starfslýsingar og líðan í starfi ............................................... 38 

4.7 Trú á eigin hæfni .................................................................. 39 

5 Umræða ...................................................................................... 41 



 

8 

5.1 Aðkoma og undirbúningur fyrir deildarstjórastarfið ............. 41 

5.2 Stjórnunarstíll deildarstjóranna ............................................ 43 

5.3 Samvinna deildarstjóra við kennara og stjórnendur ............. 45 

5.4 Tvöfalt hlutverk deildarstjóra ............................................... 46 

6 Lokaorð ....................................................................................... 49 

Heimildaskrá ...................................................................................... 51 

Viðauki A ........................................................................................... 55 

Viðauki B ............................................................................................ 57 

Viðauki C ............................................................................................ 59 

Viðauki D ........................................................................................... 60 

Viðauki E ............................................................................................ 61 

Viðauki F ............................................................................................ 62 

 

  



 

9 

1 Inngangur 

Nú til dags er algengt að í skólum starfi stjórnendateymi sem sjá um 

stjórnun skóla þó að skólastjóri sé ábyrgur fyrir skólastarfinu eins og fram 

kemur í 7. gr. laga um grunnskóla (nr. 91/2008). Í þessum teymum sitja 
gjarnan skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar. 

Starfsheitið deildarstjóri birtist fyrst í kjarasamningum kennara í janúar 

2001 (Kennarasamband Íslands og Launanefnd sveitafélaga, 2001). Áður en 

það kom til gegndu kennarar gjarnan störfum eins og árgangastjórar, 

stigsstjórar og fagstjórar. Þeir höfðu umsjón með ákveðnum árgöngum eða 

fagi og gerðu það jafnan í samráði við aðra kennara. Í kjarasamningum 

Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennarasambands Íslands vegna 

Skólastjórafélags Íslands (2011) segir að deildarstjóri sé millistjórnandi sem 

stýrir ákveðinni þjónustu, deild eða skólastigi og sjái um daglega verkstjórn 

starfsmanna sem undir hann heyra samkvæmt ákvörðun skólastjóra. 

Í könnun sem Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir gerðu (2004) kom í ljós að kennarar töldu miklar breytingar hafa 

orðið á hlutverki skólastjóra á síðustu árum og fram komu efasemdir um 
það hvort hann hefði tíma til að sinna faglegu forystuhlutverki sínu.  

Í Aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram að skólastjórnendum og 

kennurum er ætlað að sinna mörgum hlutverkum í starfsemi skóla. Má þar 

nefna auk kennslu og stjórnunar, uppeldi, ráðgjöf og þróunarstörf. 

Skólastjórnendur og kennarar bera sameiginlega ábyrgð á því að skólastarf 

sé í stöðugri þróun. Skólaþróun og farsælt skólastarf er samvinnuverkefni 

allra þeirra hópa sem koma að skólanum. Skólastjórnendur og kennarar eiga 

að „leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi 

námsumhverfi“ (Mennta- og menningarráðuneytið, 2011, bls. 8). Leiða má 

líkur að því að gott samstarf í stjórnunarteymi leiði til árangursríks 

skólastarfs, jákvæðs skólaanda og farsældar starfsmanna skólans. Í því 

sambandi er fróðlegt að velta fyrir sér sýn deildarstjóra á starf sitt og 

hvernig þeim tekst að sameina þá sýn við dagleg störf sín. Líta þeir á sig sem 

faglega forystumenn sem beita sér fyrir bættum kennsluháttum og betra 

skólastarfi eða tekur daglegt amstur of mikinn tíma í störfum þeirra? 

Það hefur tíðkast að deildarstjórar gegna bæði starfi kennara og 

deildarstjóra og eru oft í lykilhlutverki í þróunar- og umbótastarfi í skólum. 
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Að mínu mati er ábyrgð deildarstjóra því talsverð þar sem þeir eru gjarnan 

milliliðir kennara og stjórnenda. 

Deildarstjórar eru formlegir stjórnendur og hluti af stjórnunarteymi skóla 

þó þeir beri minni ábyrgð en aðstoðarskólastjóri og skólastjóri. Því mætti 

ætla að þeir sæktu samstarf og stuðning þangað. En þar sem að þeir eru í 

flestum tilfellum kennarar sem starfa með öðrum kennurum, gætu þeir því 

einnig sótt stuðning til samkennara. Þar sem þeir sinna hlutverki sínu á 

tveimur vígstöðvum er forvitnilegt að vita hvorum hópnum þeir telja sig 

tilheyra þar sem ábyrgð þeirra er minni en hjá skólastjóra og aðstoðar-

skólastjóra en kennsluskylda þeirra ekki eins mikil og hjá öðrum kennurum. 

Til að varpa enn frekara ljósi á samstarf deildarstjóra við samstarfsmenn er 

athyglisvert að skoða hvert þeir sækja stuðning í starfi. Einnig verður 

sjónum beint að því hvernig og hvort þessi tvö starfssvið deildarstjórans 
hafa áhrif hvort á annað.  

Síðustu ár hef ég unnið sem deildarstjóri og kennari í grunnskóla. Nú 

þegar ég hef öðlast nokkra reynslu sem deildarstjóri finnst mér áhugavert 

að fá innsýn í líðan annarra deildarstjóra í starfi og hvernig samstarfi þeirra 

við félagana er háttað. Sem deildarstjóri er ég í stjórnunarteymi í grunnskóla 

með aðstoðarskólastjóra og skólastjóra. Samhliða deildarstjórastarfinu 

gegni ég 50% kennarastöðu. Hópur kennara, í 1.-7. bekk annars vegar og 8.-

10. bekk hins vegar hefur samráð um ýmis verkefni og atburði er varða 

skólastarfið. Sem deildarstjóri stýri ég þessum samráðsfundum og kem að 

umsýslu þessara tveggja deilda.  

Lítið hefur verið fjallað um samstarf og líðan deildarstjóra hér á landi. 

Sigríður Anna Guðjónsdóttir (2006) skoðaði afstöðu skólastjóra og kennara 

til deildastjórastarfsins. Niðurstöður hennar sýndu að viðhorf skólastjóra og 

kennara eru jákvæð til deildarstjórastarfsins en viðhorf skólastjóra eru þó 

jákvæðari. Þar kom einnig fram að mun fleiri skólastjórar en kennarar telja 

ábyrgð deildarstjóra mikla og að gæði skólastarfs hafi aukist með tilkomu 

þeirra.  

Erlendar rannsóknir benda til þess að deildarstjórar upplifi gjarnan 

togstreitu í starfi sínu sem tengist tvöföldu hlutverki þeirra sem stjórnendur 

og kennarar (Schmidt, 2000; Busher, 2005). Mér finnst áhugavert að skoða 

upplifun deildarstjóra í íslenskum grunnskólum til þessara þátta. Þess vegna 

er rannsóknarverkefninu meðal annars ætlað að varpa ljósi á hvað í starfi 

deildarstjóra fær þá til að upplifa annað hvort streitu eða starfsánægju. 

Niðurstöðum er ætlað að auka skilning á því hver staða deildarstjóra er og 

leggja grunn að hugmyndum að úrbótum sem bæta líðan og starfsaðstæður 
deildarstjóra.  
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Í þessu rannsóknarverkefni mun ég skoða hvernig samstarfi deildarstjóra 

við kennara og skólastjórnendur er háttað. Athyglinni er beint að tvöföldu 

hlutverki deildarstjóra, sem kennara og stjórnenda og hvort þeir upplifa 

togstreitu milli þessara tveggja hlutverka. Þá verður skoðað hvernig þeim 

tekst að sameina þessi tvö störf. Leitast verður við að svara rannsóknar-
spurningunni: 

Hvernig upplifa deildarstjórar samstarf sitt við kennara og 

skólastjórnendur og hvernig gengur þeim að sameina 

kennarahlutverkið og stjórnendahlutverkið? 

Uppbygging verkefnisins er með þeim hætti að fyrst er fræðileg 

umfjöllun um deildarstjórastarfið. Þar er sjónum beint að faglegu forystu-

hlutverki deildarstjóra, stjórnunarháttum og samstarfi við kennara og 

stjórnendur. Einnig verður gerð grein fyrir hvernig kenningar Bandura um 

trú á eigin hæfni hafa áhrif á leiðtogafærni. Auk þess er gerð grein fyrir því 

hvernig hið tvöfalda hlutverk deildarstjórans sem kennara og stjórnanda 

hefur áhrif á líðan í starfi. Sagt er frá rannsókninni, framkvæmd hennar og 

aðferð. Þá eru niðurstöður reifaðar og að lokum eru umræður um 

niðurstöður rannsóknarinnar.  
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2 Fræðilegt baksvið 

Hér verður fjallað um forystuhlutverk deildarstjóra og hvernig honum tekst 

að leiða skólastarfið og fóta sig í hlutverki leiðtogans. Einnig er umfjöllun 

um stjórnunarhætti þar sem fjallað er um leiðir deildarstjóra til að ná fram 

markmiðum sínum í starfi. Gerð er grein fyrir kenningum Bandura um trú á 

eigin hæfni og hvernig stjórnandi getur haft áhrif á trú hópsins á eigin 

hæfni. Fjallað er um hið tvöfalda hlutverk deildarstjórans sem kennara og 

stjórnanda og togstreituna sem getur myndast milli þessara tveggja 

hlutverka. Að lokum er umfjöllun um þær breytingar sem kennari upplifir 
þegar hann tekur að sér deildarstjórastarf. 

2.1 Fagleg forysta deildarstjóra 

Kennslufræðileg forysta skiptir máli fyrir árangursríkt skólastarf þar sem 

kennslufræði og kennsluhættir eru mikilvægir þættir stjórnunar. 

Skólastjórinn ætti að vera kennslufræðilegur leiðtogi sem beinir athyglinni 

að auknum námsárangri nemenda (Sergiovanni, 2009). Með tilkomu 

deildarstjóra mætti ætla að þeir hafi að hluta til tekið að sér að vera faglegir 

leiðtogar og gjarnan er ætlast til þess að þeir leiði faglegt starf í skólanum. 

Hér á eftir verður sjónum beint að forystuhlutverki deildarstjóra. 

Hluti af starfi deildarstjóra er að tengja saman starfsfólk skólans, það er 

kennara og skólastjórnendur. Að auki þurfa þeir að vera til staðar og veita 

kennurum stuðning og leiða starfið í samræmi við sýn og stefnu skólanna 

(Gold og Evans, 2002). Sýn deildarstjóra á menntamál er mikilvæg. Þeir leiða 

gjarnan þróunarstarf innan skóla, stuðla að samvinnu starfsfólks og eru 

leiðandi í samskiptum kennara við nemendur (Busher, 2005). Þetta fellur vel 

að hugmyndum Branson (2006) um að starfsmaður finni tilgang sinn innan 

stofnunar og finnist hann skuldbundinn störfum sínum, að hann geti veitt 
fólki innblástur svo það geti tekist á við krefjandi og áhugaverð verkefni.  

Það er mikilvægt að deildarstjórar séu í fararbroddi í faglegu starfi innan 

skóla, séu góð fyrirmynd og hvetji þannig starfsmenn til að takast á við 

krefjandi verkefni (Branson, 2006). Harris (2000) tekur í sama streng og 

fjallar um að deildarstjórar geti haft bein áhrif á gæði kennslu og árangur 

deildarinnar sem þeir stýra og séu þannig faglegir leiðtogar. Harris (2000) 

bendir á að starf deildarstjóra sé margþætt, það feli í sér vinnu í þágu 

nemenda, foreldra og annarra hagsmunaaðila skóla. Aukin ábyrgðarskylda 
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og kröfur á betri árangur skóla gerir það að verkum að álag á starfsmenn 

eykst og meiri pressa verður á að gera betur. Að mati Harris leiðir það til 
þess að stjórnendur finna fyrir aukinni togstreitu samfara auknum kröfum.  

Harris (2000) fjallar um fjögur svið í starfi deildarstjóra. Það fyrsta felur í 

sér hvernig deildarstjóra tekst að yfirfæra sýn og stefnu skólans á skóla-

starfið. Þar reynir á hvernig honum tekst til við að koma í framkvæmd því 

sem þarf að gera. Hér þarf deildarstjóri að nota vald sitt sem yfirmaður til 

að tryggja að deildin nái settum markmiðum og árangri í skólastarfinu. Þessi 

hluti starfsins snýr að stjórnun deildar og deildarstjóri þarf að tryggja að 
möguleg úrræði séu til staðar til að árangur náist. 

Annað svið felur í sér að skapa góðan vinnuanda og samvinnu þeirra sem 

vinna í deildinni. Hlúa þarf að samstarfi og móta sameiginlega sýn starfs-

manna. Að skapa samvinnumenningu og hvetja til forystu annarra kallar á 

að stjórnendur sýni leiðtogahæfileika. Sem leiðtogi þarf stjórnandi að deila 

ábyrgð en það er mikilvægt skref til að auka fagmennsku og gera starfs-

menn samábyrga (Harris, 2000). Sergiovanni (2009) tekur í sama streng og 

telur að dreifð forysta sé meðal annars eitt af lykilatriðum í jákvæðri þróun 

skóla. Leiðtogahlutverk felur í sér að skilja og skynja tilfinningar samstarfs-

manna, viðhorf og trú á starfið til að geta náð fram því besta í fólkinu og 

hafa þannig áhrif á menninguna með það að markmiði að breyta henni. 

Þriðja sviðið snýr að árangri nemenda og starfsþróun starfsmanna. Hér 

þarf leiðtoginn að vera í hlutverki stjórnanda sem þarf að fylgja því eftir að 

farið sé eftir námsskrá og að skólastarfið sé árangursríkt. Harris (2000) 

bendir á að leiðtoginn þurfi að styðja samstarfsfólk sitt til að þróa sig í starfi 

og stuðla að námslegum og félagslegum þroska nemenda. Þetta krefst 
fagþekkingar af leiðtoganum. 

Fjórða og síðasta sviðið sem Harris (2000) fjallar um eru samskipti og 

sambönd leiðtoga út á við í þágu starfsmanna og viðkomandi deildar. Hér 

má nefna samstarf við fagfólk í öðrum skólum auk þess að vera í góðum 

tengslum við starfsmenn annarra deilda í eigin skólasamfélagi. Þannig má 

segja að deildarstjóri sé fulltrúi sinnar deildar bæði gagnvart stjórnendum 

og öðrum deildarstjórum.  

Að mati Harris (2000) togast þessi fjögur svið á en geta einnig bætt hvort 

annað upp. Þau endurspegla hversu flókið hlutverk deildarstjórans getur 

verið í valdastiganum. Sviðin undirstrika þá togstreitu sem deildarstjórar 

geta upplifað á mismunandi sviðum en geta einnig gert starfið enn meira 

spennandi. Möguleikarnir eru margir og stilla þarf saman strengi starfs-
manna.  
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Hér hafa stjórnunarhættir deildarstjóra nokkur áhrif og líka hvernig 

honum tekst að fá starfsmenn til samstarfs.  

2.2 Stjórnunarhættir og samstarfið 

Crawford (2010) fjallar um þrennskonar stjórnunarstíla. Fyrst skal nefna 

óformlega stjórnunarhætti þar sem ákvarðanir eru teknar í samvinnu við 

starfsmenn, þá formlegt vald þar sem ákvarðanir eru teknar „á toppnum“ 

og að lokum míkrópólitík þar sem stöðug valdabarátta á sér stað. 

Samkvæmt Crawford (2010) aðhyllast margir stjórnendur óformlega 

stjórnunarhætti sem einkennast af samstarfi og samvinnu. Þar fara fram 

opnar og heiðarlegar umræður um ákvarðanir og viðfangsefni sem leiða til 

þess að allir í stofnuninni eiga hlut í niðurstöðunni. 

Svo virðist sem deildarstjórar upplifi nokkra streitu í stjórnunar-

hlutverkinu sjálfu. Þeir eiga erfitt með að stjórna og leiðbeina félögum 

sínum með formlegu valdi og kjósa frekar að hafa áhrif með óformlegum 

hætti í gegnum samstarf og samvinnu (Bennett, Woods, Wise og Newton, 

2007). Wise (2001) tekur í sama streng. Hún segir deildarstjóra veigra sér 

við að beita formlegu valdi því þeir óttist að það skaði tengsl við samstarfs-

félaga. Því séu þeir tregir til að gagnrýna störf þeirra. Wise skoðaði 

stjórnunarhætti millistjórnenda. Í ljós kom að jafnvel þótt deildarstjórar 

leggðu áherslu á formlegan þátt sinn í stjórnun beittu þeir helst óformlegum 

stjórnunarháttum. Deildarstjórar stóðu í þeirri trú að samstarfsfólk vildi ekki 

að þeir beittu formlegu valdi. Andstaða samstarfsmanna var minni en þeir 

héldu og þeir kölluðu eftir formlegum stjórnunarháttum. Busher (2005) 

komst að svipaðri niðurstöðu og Wise (2001) en hún rannsakaði störf sex 

deildarstjóra í skólum í Englandi. Niðurstöður sýndu að deildarstjórar beita 

óformlegri stjórnun frekar en formlegri þó að starfsmenn vilji að þeir veiti 

styrka stjórnun og sýni vilja til forystu. Hins vegar höfðu deildarstjórarnir þá 

trú að best væri að hafa áhrif í gegnum samstarf til að sem bestur árangur 

næðist í starfinu. Þeir þyrftu auk þess að vera sannfærandi, styðjandi og 
setja fram áætlanir um framkvæmd vinnunnar og fylgja þeim eftir. 

Nokkrir af deildarstjórunum í rannsókn Busher (2005) töldu sig hafa góða 

skipulagshæfileika og það kæmi sér vel í hlutverki þeirra sem leiðtoga. Aðrir 

bentu á mikilvægi sköpunargáfu og frumkvæðis og mikilvægi þess að geta 

haft áhrif og láta til sín taka. Enn aðrir gerðu sér ekki grein fyrir stjórnunar-

hæfileikum sínum fyrr en einhver benti þeim á þá. Deildarstjórarnir nefndu 
sex meginatriði sem kjarna vinnu sinnar en þau eru: 

1. Að hafa sýn og stefnu fyrir sína deild. Skýr sýn fyrir sína deild var 

deildarstjórunum mikilvæg auk menntunarlegra og samskiptalegra 
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gilda. Þeir lögðu einnig áherslu á fjölbreytta kennsluhætti og persónu-

legan þroska nemenda. Til viðbótar gerðu þeir þær kröfur að 

samstarfsmenn færu eftir settu skipulagi. 

2. Að nota vald sitt sem stjórnandi. Deildarstjórarnir lögðu áherslu á það 

að setja fram sína eigin sýn á deildina og árangur hennar. Þeir töldu 

að besta leiðin til að innleiða sýnina væri að vinna náið með 

samstarfsfélögunum á formlegum og óformlegum fundum þar sem 

málefni deildarinnar voru sett á oddinn. 

3. Að vinna með starfsfólkinu til að koma hlutum í framkvæmd. Eitt af 

krefjandi verkefnum deildarstjóra var að samhæfa vinnu allra í þágu 

deildarinnar. Agamál tóku einnig sinn tíma. Deildarstjórar aðstoðuðu 

aðra kennara við úrlausn agamála og samskipti við foreldra.  

4. Að samhæfa og framkvæma það sem þarf að gera. Að stýra deildinni 

frá degi til dags og halda utan um hagnýta hluti var eitt af því sem var 

fólgið í starfi deildarstjóranna. Þeir keyptu inn bækur og fylgdust með 

nýjungum auk þess sem þeir fylgdust með námsárangri nemenda.  

5. Að stýra deildinni. Deildarstjórarnir þurftu að hafa samskipti við 

kennara, nemendur, aðra stjórnendur, starfsmenn skóla, foreldra og 

sérfræðinga utan skóla. Þeir voru gjarnan talsmenn kennara gagnvart 

stjórnendum í öðrum deildum. Deildarstjórarnir kvörtuðu undan 

skriffinnsku á kostnað tíma þeirra með nemendum. 

6. Að vera kennari. Deildarstjórunum fannst mikilvægt að vera góðir 

kennarar til að öðlast virðingu annarra kennara. Einn nefndi að það 

væri mikilvægt að kennarar finndu að nemendur bæru virðingu fyrir 

honum (Busher, 2005).  

Samkvæmt Busher (2005) mótast sjálfsmynd deildarstjóra í gegnum 

félagsleg samskipti og menntunarleg gildi sem þróast á lífs- og kennslu-

ferlinum. Það er mikilvægt fyrir sjálfsmynd deildarstjóra að upplifa sig sem 

góðan kennara sem hafi góða bekkjarstjórn og geti verið ráðgefandi í þeim 

efnum. Í rannsókn Busher kom fram að allir deildarstjórarnir töldu sig 

skuldbundna til að tala máli kennara í þeirra deild gagnvart skóla-

stjórnendum. Jafnframt voru þeir hluti af skólastjórnendateyminu. Þannig 

mætti segja að þeir þjónuðu tveimur herrum, bæði undir- og yfirmönnum. 

Þrátt fyrir að sitja í stjórnunarteymi skólanna töldu þeir sig frekar tilheyra 

kennurum en stjórnendum og það sama gerðu kennarar þegar þeir voru 
spurðir um stöðu deildarstjóra.  
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Það kom í ljós hjá Busher (2005) að deildarstjórarnir lögðu áherslu á gott 

samstarf í skólamenningunni og vildu hlúa að starfsmannaþróun. Þeir voru 

auk þess nemendamiðaðir og vildu bæta nám og kennslu. Rannsókn 

Schmidt (2000) sýndi svipaðar niðurstöður. Það reyndust vonbrigði fyrir 

deildarstjóra hve lítil samskipti þeir áttu við nemendur og þeir söknuðu 

þátttöku í bekkjarstarfi. Þeir kvörtuðu yfir of mikilli fundarsetu og 

skriffinnsku. Schmidt telur að deildarstjóri þurfi að finna tilgang með 

starfinu og mikilvægt sé að sýn hans og stjórnenda fari saman. Þannig geti 
hann sinnt störfum sínum af ákefð og heilindum.  

Hér á eftir verður kastljósinu beint að kenningum um trú á eigin hæfni. 

Ætla má að trú á eigin hæfni sé sterkur þáttur í því hvernig deildarstjórum 

tekst upp í samstarfi við kennara og stjórnendur og hvort þeir verði farsælir 
stjórnendur.  

2.3 Trú á eigin hæfni 

Bandura (1997) kom fram með kenningu um mat á eigin hæfni. Hún vísar til 

hugmynda einstaklingsins um eigin hæfni til að leysa skilgreind verkefni. 

Jákvætt mat á eigin hæfni er áunnið og þróast með því að ná tökum á 

verkefni og ljúka því. Starfsmenn með litla trú á eigin hæfni líta á hindranir 

sem eitthvað sem stendur í vegi fyrir þeim og þeir hafi litla möguleika á að 
yfirvinna.  

Fyrirmyndir eru mikilvægar. Þær geta haft áhrif á það hvernig 

einstaklingar þróa með sér trú á eigin hæfni. Að fylgjast með öðrum vinna 

ákveðið verk og ljúka því, getur reynst hvatning til að gera það sama. Hrós 

og endurgjöf eru einnig mikilvæg í þessu sambandi. Ef einstaklingur fær 
raunhæft hrós getur það aukið trú hans á eigin hæfni (Bandura, 1997). 

Borgogni, Russo og Latham (2010) rannsökuðu millistjórnendur og mat 

þeirra á eigin hæfni í tengslum við samvinnu og ábyrgð. Þau vitna í 

kenningar Bandura um að faglegur stjórnandi sem hefur trú á eigin hæfni 
geti haft áhrif á undirmenn sína og trú þeirra sem hóps á hæfni hópsins. 

Samkvæmt Borgogni o.fl. (2010) hefur skoðun starfsmanna á árangri 

hópsins sem þeir tilheyra afgerandi áhrif á starfsánægju og skuldbindingu 

gagnvart hópnum og stofnuninni sem slíkri. Þau komust að því að tengsl eru 

á milli þess hvernig næsti yfirmaður hefur áhrif á trú samstarfshóps á eigin 

hæfni og hvernig trú æðstu stjórnenda á eigin hæfni hefur síðan áhrif á 

stofnunina sem heild.  

Að mati Borgogni o.fl. (2010) hefur skilningur á trú á eigin hæfni þau 

áhrif að starfsmenn nálgast umhverfi sitt með þá trú að þeir geti þróað 

jákvæð tengsl við alla í samfélaginu. Þeir trúa því að hægt sé að koma nýjum 
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hugmyndum og lausnum á framfæri með jákvæðu hugarfari. Því séu þeir 

líklegri til að byggja upp jákvæð tengsl við yfirmenn en starfsmenn með litla 

trú á eign hæfni. Bandura (1997) segir að sjálfstraust og trú einstaklingsins á 

eigin hæfni hafi áhrif á hvaða markmið hann setur sér, hver vilji hans er til 

að leggja á sig vinnu og hversu mikið úthald og seiglu hann býr yfir þegar á 

móti blæs. Borgogni o.fl. (2010) taka í sama streng og segja að fólk með trú 

á eigin hæfni finni leiðir til að vinna úr kringumstæðum þar sem mögu-

leikarnir eru ekki miklir og nái að gera mikið úr litlu. 

Af þessu má sjá að mikilvægt er fyrir deildarstjóra að vera góð fyrirmynd 

í orðum og athöfnum og leggja sig fram við að eiga gott samstarf við 

samstarfsfólk sitt. Deildarstjórinn sem leiðtogi þarf að sýna framtakssemi og 

gott fordæmi með því að ljúka verkefnum og leysa erfið mál. Þetta endur-

speglast í rannsóknarniðurstöðum Busher (2005) þar sem fram kemur að 

kjarni í vinnu deildarstjóra snýr að framtakssemi og áræðni í að fylgja 

viðfangsefnum eftir og laða fólk til samstarfs. Samkvæmt Busher þurfa 

deildarstjórar að fylgja eftir sýn og stefnu, vinna með starfsfólki til að koma 

hlutum í framkvæmd og stuðla að samhæfingu þeirra sem vinna í deildinni. 

Trú deildarstjóra á eigin hæfni getur því haft áhrif á velgengni deildar. 

2.4 Hið tvöfalda hlutverk deildarstjóra 

Það getur verið æði mismunandi hvað deildarstjórastarfið felur í sér. Oftast 

er um formlega stjórnunarstöðu að ræða, sem í flestum tilfellum kennari 

tekur að sér. Staðan felur þá í sér tvöfalt hlutverk, það er að segja hlutverk 

kennarans og hlutverk stjórnandans (Heng og Marsh, 2009). Segja má að 

deildarstjórar þjóni tveimur herrum þar sem þeir sinna deildarstjórn að 

hluta og kennslu að hluta og þurfa þeir að sameina þessi tvö hlutverk. 

Deildarstjórar eru oftast kennarar sem hafa tekið að sér stjórnunarhlutverk 

að hluta. Samkvæmt Blandford (1997) er deildarstjóri í kennarahlutverki 

inni í sinni kennslustofu þar sem hann hefur umsjón með nemendum og 

námi þeirra. Þegar hann er í hlutverki deildarstjórans má segja að þá sé það 

kennarastofan og samstarfsfólkið sem hann hefur umsjón með. Á báðum 

vígstöðvum vinnur deildarstjórinn með fólki. Hann er síðan sjálfur undir 

stjórn skólastjórans og situr jafnan í teymi skólastjórnenda. Það er því í 
mörg horn að líta og starfið margþætt.  

Schmidt (2000) rannsakaði líðan deildarstjóra í starfi. Hún ræddi við 29 

kanadíska deildarstjóra og leiddu niðurstöður í ljós að þeir upplifa spennu 

milli þessara tveggja hlutverka, kennslu annars vegar og stjórnunar hins 

vegar. Auk þess upplifa þeir einmanaleika og gremju vegna valdaleysis. 

Einnig kom fram að mikil breyting á sér stað þegar kennari tekur að sér 
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deildarstjórastarf þar sem reynsla hans af slíkum störfum er lítil sem engin. 

Segja má að ætlast sé til að hann stígi út úr því hlutverki að vera kennari í 

það að vera fullmótaður stjórnandi án nokkurs undirbúnings. Schmidt 

heldur því ennfremur fram að hlutverk deildarstjóra sé illa skilgreint, 

brotakennt og óljóst. Ennfremur vitnar hún í rannsóknir þar sem fram 

kemur að deildarstjórastaðan sé það starf þar sem einna mest streita er til 

staðar í menntakerfinu. Í því sambandi segir Schmidt að rannsóknar-

niðurstöður sýni að óánægja í kennslu sé meiri hjá deildarstjórum en hjá 
skólastjórum með kennsluskyldu eða kennurum sem sinna fullri kennslu. 

Í rannsókn Schmidt (2000) kom fram að algengt var að starfslýsingar 

deildarstjóra væru óljósar og jafnvel ekki til og þeir áttu í erfiðleikum með 

að skilgreina hlutverk sitt því þeir gegndu svo mörgum störfum. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að skilgreiningar á hlutverki deildarstjóra eru 

óljósar og þegar væntingar og hlutverk eru óskýr getur það valdið togstreitu 

milli hlutverka. 

Samkvæmt Schmidt (2000) kemur hugmyndafræðin á bak við 

deildarstjórahlutverkið bæði frá þeim sem gegnir starfinu og frá öðrum í 

innan skólastofnunarinnar. Streita skapast þegar kröfur eru gerðar til 

deildarstjórans sem ekki samræmast hans eigin hugmyndum. Kröfurnar 

geta komið úr ýmsum áttum og stangast jafnvel á. Einnig geta þær verið svo 

víðfeðmar og takmarkalausar að ómögulegt er að uppfylla þær. Schmidt 

(2000) vitnar í Oatley sem bendir á að þegar deildarstjórar nái ekki 

markmiðum sínum geti þeir fundið fyrir kvíða, samviskubiti og ergelsi yfir 

ófullnægjandi vinnuframlagi. Þannig flækist tilfinningar deildarstjórans inn í 

hlutverk hans og hvernig hann sinnir starfi sínu. Það getur valdið gremju og 

reiði þegar færri markmiðum er náð en deildarstjórinn ætlaði sér. Schmidt 

segir einnig að rannsóknir sýni að vinnuaðstæður þar sem væntingar og 

kröfur eru óljósar og stangast jafnvel á, geti beint og óbeint leitt til kulnunar 

í starfi.  

Flestir deildarstjórar gegna kennarastarfi samhliða deildarstjórastarfi 

sem getur valdið togstreitu milli hlutverkanna. Hvort hlutverkið leggur hann 

meiri áherslu á og hvernig gengur að samræma þetta? Að mati Schmidt 

(2000) er þetta ekki auðvelt og telur hún að afleiðingar togstreitunnar valdi 

vanlíðan hjá deildarstjórum. Algengt er að þeir kvarti undan tímaskorti og 

nái ekki að fylgja eftir verkefnum. Wise (2001) er sömu skoðunar og 

Schmidt og telur að til að minnka togstreitu varðandi hlutverk deildar-

stjórans þurfi tilgangur starfsins að vera skýrari og þá verði skólastarfið 
skilvirkara.  
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Schmidt (2000) heldur því fram að það að fara úr kennarastöðu í 

deildarstjórastarf sé í sjálfu sér gríðarleg umskipti. Þegar staða sameinar tvö 

hlutverk, eins og raunin er hjá flestum deildarstjórum sem einnig eru 

kennarar, vaknar sú spurning hvort deildarstjóri sé frekar stjórnandi eða 

kennari. Ef gerðar eru kröfur sem erfitt er að fullnægja getur það reynst 

erfitt og sársaukafullt segir Schmidt. Það leiðir til þess að deildarstjórar 

leitast við að gera hið ómögulega, að uppfylla kröfur sem gerðar eru á 

báðum vígstöðvum. Schmidt (2000) bendir á að ef hlutverk eru illa 

skilgreind séu líkur á að annað hlutverkið verði ráðandi. Kennarar hafi þá 

tilhneigingu til að líta á stjórnunarstarfið sem einhverskonar framlengingu á 

kennarastarfinu fremur en að þeir líti á það sem formlegt stjórnunarstarf. 

Deildarstjórar sem gegna báðum hlutverkum samsama sig frekar því sem 

þeir þekkja betur, sem er oftast nær kennslan sem hefur meira vægi og er 

sett í forgang. Stjórnendahlutverkinu er þannig sinnt í hjáverkum. 

2.5 Líðan í starfi 

Þegar fjallað er um líðan tengist það óhjákvæmilega umfjöllun um 

tilfinningar. Crawford (2010) fjallar um tilfinningar í tengslum við deildar-

stjórastarfið. Crawford segir tilfinningar séu bæði meðfæddar og lærðar og 

verða til í samfélagi við aðrar manneskjur. Nokkrir þættir hafa áhrif á 

tilfinningar og líðan. Fyrst og fremst er það manneskjan sjálf, persónuleiki 

hennar og séreinkenni. Lífshlaup hverrar manneskju hefur áhrif á upplifun 

og tilfinningar. Að auki hefur starfið og samstarfsmennirnir áhrif á þetta. Allt 

hefur þetta áhrif á leiðtogann og mótar skilning hans á umhverfi sínu og 

viðhorfum til lífsins. Að mati Crawford gerir það stjórnendum auðveldara 

fyrir ef þeir gera sér grein fyrir samspili tilfinninga og forystu og áhrifum 

þess hvort á annað.  

Crawford (2010) segir skólastofnanir flóknar og margbreytilegar og eitt 

hlutverk skólastjórnenda sé að styðja og vera til staðar fyrir þá sem ekki fóta 

sig í þessu flókna og óstöðuga samfélagi. Þetta krefst skilnings, hæfni og 

þekkingar af stjórnendum. Það skiptir ekki máli hvar í skólakerfinu þeir 

starfa, þeir hafa bein eða óbein áhrif á allt skólasamfélagið. Þess er krafist af 

skólastjórnendum að þeir hafi ávallt fulla stjórn á hlutunum og sýni stillingu 

í öllum mögulegum aðstæðum. Talið er ófaglegt að sýna tilfinningar eins og 

reiði eða ofsakæti. Ljóst er að skólamenningin er að hluta til mótuð af 

tilfinningum þeirra sem vinna við skólann og því hversu vel starfsmenn gera 
sér grein fyrir eigin tilfinningum og annarra.  

Í rannsókn Busher (2005) kom fram að ævisaga og bakgrunnur höfðu 

áhrif á sjálfsímynd millistjórnenda. Margir vísuðu í æsku sína sem áhrifavald 
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á sjónarmið þeirra og gildi þegar kom að námi, kennslu og forystuhlutverki. 

Sjálfsímynd í starfi þróast í gegnum samskipti og umgengni við fólk í lengri 

eða skemmri tíma. Sjálfsímyndin er samofin þekkingu og fyrri reynslu hvers 

einstaklings bæði persónulega og á vinnustað. Auk þess hefur eigin 

skólareynsla áhrif á sjálfsímynd að sögn Busher. 

Schmidt (2000) rannsakaði líðan deildarstjóra í grunnskólum. 

Niðurstöður Schmidt leiddu í ljós að þegar þeir byrjuðu í stjórnendastarfi var 

lítil sem engin formleg né óformleg aðstoð veitt af hendi skólans og margir 

fengu svo til enga leiðsögn við að koma sér inn í hið nýja hlutverk. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að deildarstjórar fengu lítinn tíma til að 

aðlagast starfinu. Í rannsókn Schmidt höfðu flestir deildarstjórarnir sinnt 

kennslu áður en þeir tóku við deildarstjórastarfinu og voru umskiptin viss 

viðbrigði fyrir þá. Hún telur algengt að þegar deildarstjórar takast á við nýtt 

starfssvið upplifi þeir höfnun frá samstarfsfólki. Deildarstjórinn er að hluta 

til að færast úr kennarahópnum og inn í stjórnunarhópinn. Fjarlægð milli 

deildarstjóra og kennara eykst, sem getur leitt til einangrunar og einmana-

leika deildarstjóra. Schmidt segir neikvæðar tilfinningar vakna þegar við 

náum ekki að uppfylla það sem við ætlum okkur og náum ekki settum 

markmiðum sem oft eru óljós, óraunhæf og tilheyra jafnvel ekki hlutverki 

deildarstjóra. Þegar starf einkennist af ágreiningi, óstöðugleika og sífelldum 

breytingum leiðir það til þess að viðbrögð þeirra sem gegna starfinu geta 

verið ofsafengin og neikvæð og má rekja það til þeirra neikvæðu tilfinninga 
sem viðkomandi upplifir í starfi sínu (Schmidt, 2000).  

 

2.6 Samantekt 

Deildarstjórar gegna oft lykilhlutverki þegar kemur að faglegu starfi í skólum 

og til þess ætlast að þeir leiði starfið innan skólans. Þeir eru tengiliðir 

kennara og stjórnenda og tala máli beggja hópa. Svo virðist sem deildar-

stjórar beiti fremur óformlegum stjórnunarháttum en formlegum þegar þeir 

þurfa að ná fram markmiðum sínum og fylgja verkefnum eftir. Þeir kjósa 

leið samvinnu til að koma hlutum í framkvæmd og vilja síður nota formlegt 

vald. 

Trú deildarstjóra, sem leiðtoga, á eigin hæfni getur haft áhrif á velferð 

hans í starfi og árangur hópsins sem hann stýrir. Ef deildarstjórar hafa trú á 

því að þeir geti haft áhrif, fylgt verkefnum eftir og verið góð fyrirmynd þá 
hefur það jákvæð áhrif á trú samstarfshópsins á eigin hæfni. 

Deildarstjórar gegna flestir tveimur hlutverkum, kennarahlutverkinu og 

hlutverki stjórnenda og þurfa að sameina þessi tvö hlutverk. Þeir þjóna því 
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tveimur herrum, undirmönnum og yfirmönnum. Rannsóknarniðurstöður 

gefa til kynna að togstreita skapast við það að reyna að sinna báðum 

hlutverkum þar sem væntingar og kröfur eru oft óljósar og óraunhæfar og 
stangast jafnvel á. Þetta getur haft áhrif á líðan deildarstjórans í starfi.  

Þegar kennari tekur að sér deildarstjórastarf er mikilvægt að hann geri 

sér grein fyrir þeim áhrifum sem slík stöðuhækkun getur haft í för með sér. 

Til dæmis hugsanlegri togstreitu milli þessara tveggja hlutverka sem getur 

valdið óöryggi og vanlíðan. Ef deildarstjóri er vel undirbúinn er líklegra að 

hann takist á við starfið af bjartsýni og seiglu og upplifi síður vanmátt þegar 
kröfurnar virðast endalausar og fáar lausnir í sjónmáli. 

Ljóst er að það reynir á hæfni deildarstjóra þegar kemur að faglegu 

forystuhlutverki í skólastarfinu. Hann er mikilvægur tengiliður milli kennara, 

nemenda og stjórnenda. Deildarstjórar stýra gjarnan þróunarstarfi í skólum 

og þurfa að leitast við að eiga gott samstarf við starfsfólk. Þeir virðast einnig 

aðhyllast stjórnunarhætti þar sem samvinna er höfð að leiðarljósi til að ná 

markmiðum skólastarfsins. Trú deildarstjóra á eigin hæfni getur einnig haft 

umtalsverð áhrif á trú samstarfshópsins á eigin hæfni og það getur reynst 

hvatning fyrir aðra starfsmenn um að standa sig vel í starfi. Svo virðist sem 

hið tvöfalda hlutverk deildarstjóra, kennarahlutverkið og stjórnunar-

hlutverkið sé vandasamt þar sem togstreitan um væntingar og kröfur eru 

oft óljósar og óraunhæfar og stangast jafnvel á. Þetta getur haft áhrif á líðan 
í starfi og jafnvel leitt til neikvæðra tilfinninga. 
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3 Rannsóknin 

Hér verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Greint verður frá 

hvaða aðferðir voru notaðar við öflun gagna, undirbúningi viðtala og 

hvernig viðmælendur voru valdir til þátttöku. Að lokum er fjallað um gagna-

öflun og gagnagreiningu. 

3.1 Afmörkun og aðferðir 

Megináherslan í rannsókn minni er lögð á að athuga hvernig samvinnu 

deildarstjóra er háttað við skólastjórnendur og kennara auk þess sem 

sjónum er beint að því hvernig deildarstjórar upplifa hið tvöfalda hlutverk 
sitt. Eftirfarandi rannsóknarspurning er lögð til grundvallar: 

Hvernig upplifa deildarstjórar samstarf sitt við kennara og skóla-

stjórnendur og hvernig gengur þeim að sameina kennarahlutverkið og 

stjórnendahlutverkið? 

Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið fyrirbæra-

fræðinnar (e. phenomenology) en samkvæmt Licthman (2010) hentar slík 

aðferð þegar rannsakandi vill reyna að varpa ljósi á tiltekið fyrirbæri út frá 

upplifun og reynslu viðmælenda. Þannig reynir rannsakandi að finna 

meginkjarna fyrirbærisins. Tekin voru hálfopin viðtöl við viðmælendur þar 

sem þeir lýstu reynslu sinni. Rannsakandi reynir að skilja fyrirbærið og túlka 

það en leitast samt sem áður við að aðgreina eigin sjónarmið (e. bracketing) 

til að átta sig á hvaða áhrif hann getur haft á rannsóknina. Út frá 

afmörkuðum og nákvæmum framburði viðmælanda um fyrirbærið reynir 

rannsakandi að finna kjarna þess sem rætt er um (Lichman 2010). Mótaður 

var viðtalsrammi fyrir deildarstjóra (Viðauki A) og viðtalsrammi fyrir 

rýnihópa kennara (Viðauki B). Tekin voru einstaklingsviðtöl við deildarstjóra 

og rýnihópaviðtöl (e. focus group) við kennara og stuðst við viðtals-

rammana. Rýnihópaviðtöl voru valin vegna þess að þau teljast heppileg 

þegar öðlast skal betri skilning á reynslu hóps gagnvart tilteknu viðfangsefni 
(Sóley S. Bender, 2003).  

3.2 Undirbúningur viðtala  

Mikilvægt er fyrir rannsakendur að huga að siðferði rannsókna og upplýsa 

viðmælendur um tilgang rannsóknar, hvað felst í henni og hver stendur fyrir 

rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2003). Lichtman (2010) segir nauðsyn-
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legt að þátttakendur viti hvernig meðhöndla á gögn við úrvinnslu 

rannsóknar og einnig að upplýsa þá um hvernig nafnleyndar og trúnaðar 

verði gætt. Ég kynnti rannsóknina fyrir skólastjórnendum (Viðauki C) og 

leitaði eftir samþykki þeirra til að fá deildarstjóra og kennara til að taka þátt 

í rannsókninni. Því næst hafði ég samband við viðmælendur og að fengnu 

samþykki þeirra sendi ég þeim kynningarbréf (Viðauki D og E). Þar var 

útskýrt hvernig úrvinnslu, nafnleynd og trúnaði væri háttað. Í framhaldi af 

því skrifuðu viðmælendur undir upplýst samþykki (Viðauki F) fyrir þátttöku. 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar.  

Við gerð viðtalsramma var haft í huga að fylgja eftir lestri fræðigreina og 

móta spurningar út frá því auk þess að styðjast við eigin reynslu. Spurningar 

í viðtalsrammanum byggja á fjórum þemum sem eru: Hið tvöfalda hlutverk 

deildarstjóra, líðan í starfi, fagleg forysta, samvinna við stjórnendur og 

kennara. Í spurningum sem snúa að hinu tvöfalda hlutverki deildarstjóra er 

lögð áhersla á að kanna hvernig deildarstjórum tekst að samræma 

kennarahlutverkið og stjórnendahlutverkið. Deildarstjórarnir eru spurðir um 

líðan í starfi þar sem starfið er umfangsmikið og oft illa skilgreint. 

Samkvæmt Schmidt (2000) veldur slíkt streitu í starfi. Wise (2001) segir að 

deildarstjórar veigri sér gjarnan við því að beita formlegu valdi til að ná 

markmiðum sínum í starfi. Í rannsókninni eru deildarstjórar og kennarar 

spurðir út í stjórnunarhætti deildarstjórans með það að markmiði að kanna 
hvaða leiðir þeir fara til að ná fram markmiðum sínum.  

3.3 Þátttakendur  

Ekki reyndist auðvelt að fá deildarstjóra til þátttöku en mjög hefur fækkað í 

hópi deildarstjóra á síðustu misserum. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2012) 

hefur deildarstjórum fækkað á landsvísu um þrjá tugi á síðustu fjórum 

árum. Til að ná markmiðum rannsóknarinnar talaði ég við fjóra deildarstjóra 

sem starfa í þremur grunnskólum í Reykjavík, Stjörnuskóla, Mánaskóla og 

Sunnuskóla. Í Sunnuskóla talaði ég við tvo deildarstjóra, annan sem starfar í 

1.-7. bekk og hinn sem starfar í í 8.-10. bekk. Í Mánaskóla skóla starfar þriðji 

deildarstjórinn sem hefur yfirumsjón með 1.-7. bekk og í Stjörnuskóla 

starfar fjórði deildarstjórinn sem stýrir unglingadeild, það er 8.-10. bekk. 

Tekin voru fjögur rýnihópaviðtöl þar sem rætt var við þrjá kennara innan 

hverrar deildar sem starfa undir verkstjórn ofangreindra deildarstjóra. Til að 

gæta trúnaðar við viðmælendur hefur nöfnum einstaklinga og stofnana 
verið breytt. 

Stjörnuskóli – Nýlegur grunnskóli þar sem nemendum fjölgar ört. 
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Deildarstjóri: Emil Andrésson er í 50% stjórnunarstarfi og 50% kennslu. Emil 

er fremur ungur í starfi sem deildarstjóri. Hann á átta ára starfsferil að baki í 

grunnskóla. Hann starfaði fyrst sem leiðbeinandi í þrjú ár, síðan sem kennari 
í þrjú ár og síðustu tvö árin hefur hann starfað sem kennari og deildarstjóri.  

Þátttakendur í rýnihópaviðtali voru: Gréta Baldursdóttir, Fríða Davíðsdóttir 

og Eva Guðmundsdóttir.  

Gréta, kennir ensku. Hún sagði mér að þetta væri fyrsti veturinn hennar í 

skólanum. Fríða kom næst og sagði hún mér að hún væri sérkennari og 

síðust kom Eva dönskukennari. Gréta, Fríða og Eva starfa í sömu deild og 
Emil. 

Mánaskóli - Rótgróinn grunnskóli sem stendur í sameiningarferli við annan 

skóla. 

Deildarstjóri: Hanna Hilmarsdóttir er deildarstjóri í Mánaskóla. Hún er í 75% 

stjórnunarstarfi og 25% kennslu. Stöðuhlutfall hennar hefur verið breytilegt 

í vetur vegna breytinga í skólanum en yfir stendur sameiningarferli við 

annan skóla. Hanna er deildarstjóri í 1.-7. bekk. Hún hefur lengi starfað við 

skólann, fyrst sem kennari, því næst sem deildarstjóri og hún hefur einnig 

leyst aðstoðarskólastjórann af. Hún hóf störf sem deildarstjóri í 
afleysingum.  

Þátttakendur í rýnihópaviðtali voru: Inga Brynjarsdóttir, Jóna 

Gunnarsdóttir og Klara Jónsdóttir. 

Inga er búin að vinna við skólann til fjölda ára og hefur unnið náið með 

Hönnu í kennarastarfinu. Jóna var hress og blátt áfram. Hún hafði ákveðnar 

skoðanir og spurði mig gjarnan „hvað áttu við“ eða bað mig um að umorða 
spurningar. Klara var yngst í hópnum, milli þrítugs og fertugs. 

Sunnuskóli - Gamalgróinn grunnskóli. Ég ræddi við tvo deildarstjóra sem 

starfa þar hvor á sínu aldursstiginu.  

Deildarstjóri: Anna Magnúsdóttir, deildarstjóri í 1.-7. bekk. Hún er ekki með 

fasta kennslu á stundatöflu en kennir að meðaltali 4-5 tíma á viku. 

Stjórnunarhlutfall hennar er um það bil 85%. Hún er snaggaraleg kona með 

mikla kennslu- og stjórnunarreynslu. Hún hefur starfað við grunnskóla frá 

1981 með einhverjum hléum, fyrst sem kennari og nú sem deildarstjóri, auk 

þess hefur hún leyst aðstoðarskólastjórann af. Henni var boðin 

deildarstjórastaða eftir starfsmannasamtal þar sem hún gaf skýrt til kynna 

að hún vildi stuðla að skólaþróun.  

Þátttakendur í rýnihópaviðtali: Ásta Erlendsdóttir, Bára Sighvatsdóttir og 

Dóra Jóhannsdóttir. Ásta og Bára eru reyndir kennarar sem hafa unnið í 
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skólanum til margra ára og kenna báðar í 2. bekk. Dóra er nokkuð yngri en 

hinar og hóf störf við skólann þá um haustið og kenndi í 3. bekk.  

Deildarstjóri: Erla Tryggvadóttir er einnig deildarstjóri í Sunnuskóla og stýrir 

hún unglingastiginu í 85% deildarstjórastöðu. Hún hefur starfað við grunn-
skóla frá 1994, fyrst sem kennari og síðan sem deildarstjóri frá 2006.  

Þátttakendur í rýnihópaviðtali. Gréta Haraldsdóttir, Fannar Ólafsson og 

Eggert Valdimarsson. Gréta kennir íslensku, Fannar kennir smíði og hönnun 

og Eggert kennir ensku. Þetta eru allt reyndir kennarar sem hafa starfað í 
skólanum í nokkur ár.  

3.4  Gagnaöflun og gagnagreining  

Viðtalsrammi var mótaður með opnum spurningum um umræðuefnið til að 

umræðan yrði markvissari og gagnagreining aðgengilegri (Lichtman, 2010). 

Grunnspurningar byggja á þemu rannsóknarinnar til að leiða umræðuna að 

þeim atriðum sem leitað var eftir. Með hálfopnum viðtölum leggur 

Lichtman (2010) til að viðmælandinn fái tækifæri til að tjá sig um rann-

sóknarefnið með sínum eigin orðum. Rannsakandi getur síðan spurt 

spurninga til að kafa dýpra í viðfangsefnið. 

Viðtalsrammi deildarstjóra annars vegar og kennara hins vegar byggir á 

sömu þemum til að hægt sé að bera saman viðhorf til viðfangsefnisins. 

Til að gæta réttmætis leitaðist ég við að hafa opnar spurningar, velja út 

orð til að spyrja nánar út í viðfangsefnið og fá fólk til að nefna dæmi og 

útskýra nánar hvað það átti við. Einnig reyndi ég að spyrja sömu spurninga á 

mismunandi hátt og umorða þær til að viðmælendur mundu síður svara 
spurningum á „réttan hátt“ (Silverman, 2010). 

Stuðst er við markvisst úrtak þar sem valið er úrtak sem hæfir markmiði 

rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Silverman 

(2010) segir að með markvissu úrtaki getum við valið þá sem við teljum 

áhugaverðasta og heppilegasta í okkar rannsókn en bendir ennfremur á að 
vanda þurfi valið á þátttakendum. 

Viðtölin fóru fram í apríl og maí 2012. Úrvinnsla gagna byggir á lyklun og 

flokkun í þemu eða meginhugtök. Úrvinnsla gagna fór fram samkvæmt 

hefðbundnu sniði eigindlegra rannsókna (Lichtman, 2010). Hljóðritanir af 

viðtölum við deildarstjóra og kennara í rýnihópaviðtölum voru afritaðar 
orðrétt.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru byggðar 

á viðtölum við fjóra deildarstjóra og fjórum rýnihópaviðtölum við kennara. 

Fyrst er greint frá niðurstöðum sem snúa að helstu viðfangsefnum í starfi 

deildarstjóra og hvernig það æxlaðist að þeir urðu deildarstjórar. Því næst 

er fjallað um sýn og stjórnunarhætti deildarstjóra og hvernig samstarfi hans 

við kennara og stjórnendur er háttað. Þá er greint frá tvöföldu hlutverki 

deildarstjórans ásamt líðan í starfi. 

4.1 Starfið sjálft 

Deildarstjórarnir voru spurðir um helstu viðfangsefni í starfinu og segja þeir 

að verkefnin séu af ýmsum toga og starfið erilsamt. Emil segir frá fjöl-

mörgum viðfangsefnum eins og að manna forföll, skipuleggja frímínútna-

gæslu, gæslu í matsal, stundaskrárgerð, samskipti við stofnanir utan 

skólans, umsjón með tölvumálum og val í unglingadeild. Hann bætir við 

„starfslýsingin er einföld, við gerum það sem þarf.“ Emil segir stóran hluta 

vinnunnar fara í „að slökkva elda“ og oft sé hann að vinna að verkefnum 

sem helst hefði átt að klára í síðustu viku. Hann segir: „það er mikil óreiða í 

þessu daglega amstri.“ Hann talar um stafla af: „Brunaútköllum sem þarf að 

sinna og mál sem maður hefði viljað vera búinn að undirbúa vel og gefa sér 
tíma í, þeim er frestað þangað til að þau eru orðin brunaútköll.“ 

Starfssvið Hönnu er svipað og Emils. Hún skipuleggur forföll, útigæslu, 

sér um nemendafélagið og nefnir auk þess að fundir taki drjúgan tíma, 
sérstaklega stöðufundir vegna nemenda sem hún segir mikinn tíma taka. 

Fyrsta verk Önnu á morgnanna er yfirleitt að manna forföll. Hún nefnir 

auk þess deildarfundina, skipulagningu stærri verkefna sem allur skólinn 

tekur þátt í. Dæmi um slíkt verkefni segir Anna er „stóri útikennslu-

dagurinn“ sem hún er að undirbúa ásamt deildarstjóra unglingadeildar, 

samskipti við stofnanir utan skólans og „já bara láta þetta ganga svona og 
passa að halda öllum góðum allsstaðar.“  

Erla byrjar á því að nefna undirbúning valgreina þegar hún er spurð um 

sín helstu verkefni. Morgnarnir eru notaðir til fundahalda. Hún tiltekur 

einnig samskipti við foreldra, flesta daga ræðir hún við nemendur, skipu-

leggur vinnu nemenda í matsal, samskipti við þjónustumiðstöð og „við fólk 

út um allan bæ“ eins og hún orðar það. Hún heldur einnig utan um 
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mætingar nemenda, stýrir deildarfundum „og ég hleyp voða mikið í 

reddingar“ segir hún að lokum. 

Deildarstjórarnir voru spurðir hvaða hæfileikum þeir teldu sig búa yfir til 

að takast á við deildarstjórastarfið. Þeir nefndu ýmsa þætti eins og 

kennslureynslu og áhuga á árangursríku skólastarfi, hæfileika í mannlegum 

samskiptum, skipulagsgáfu og að vera snöggir að bregðast við þegar 

eitthvað kemur upp, vera sveigjanlegir og sýna áhuga á vellíðan fólks. Þegar 

kennarar voru spurði hvaða hæfileikum deildarstjórar þurfa að búa yfir 

nefndu þeir sveigjanleika, skilning á því til hvers má ætlast af fólki, traust, 

vera opinn og geta hlaupið í öll störf, vera tilbúinn að aðstoða þegar á þarf 
að halda, vera góður í mannlegum samskiptum og getað tekið á málum.  

4.2 Aðkoma að starfinu og undirbúningur fyrir það 

Deildarstjórarnir voru spurðir að því hvaða leið þeir fóru inn í stjórnunar-

starfið. Aðkoma þeirra í starfið er með ýmsum hætti þó að hvatning frá 

samstarfsmönnum spili þar stórt hlutverk. Emil segir að margir samstarfs-

menn hans hafi hvatt hann til að sækja um stjórnunarstarf. Emil segir að 

undirbúningur sinn fyrir stjórnunarstarf hafi verið nokkuð góðan til að byrja 

með þegar aðstoðarskólastjóri og skólastjóri höfðu tíma til að leiðbeina 

honum. Þá hafi þeir verið duglegir að koma honum inn í starfið og „leggja 

línur um verkaskiptingu og skipulag“ en þegar aðrir starfsmenn komu til 

starfa gáfu stjórnendur sér æ minni tíma til að sinna nýjum stjórnanda. 

„Þegar skólaárið fór að rúlla, já og svona þessi daglegi erill tók völdin þá 

upplifðum við það bæði [annar nýráðinn deildarstjóri] að við misstum 
dálítið fótanna.“ 

Hanna byrjaði í stjórnunarstarfinu í afleysingum og segir að á þeim tíma 

hafi enginn annar haft áhuga á starfinu. Leitað var til hennar en hún sagði 

nei til að byrja með því hún taldi þetta ekki fyrir sig en „svo vorum við án 

aðstoðarskólastjóra og nýr skólastjóri og mér fannst þetta eiginlega bara 

ekki hægt. Og ég var líka orðin svona sjálf, að gera ekki neitt sem að ögraði 
mér á nokkurn hátt.“  

Hanna segist ekkert hafa verið undirbúin þegar hún hóf störf sem 

deildarstjóri. „Ég fékk bara lykla að skrifstofunni og byrjaði. Og ég var mest 

hissa að allt í einu kom fólk að leita til mín ráða og ég vissi ekkert hvað ég 

átti að gera.“ 

Anna hóf störf sem deildarstjóri þegar hún var búin að kenna með hléum 

í 20 ár. Það var eftir starfsmannasamtal sem hún tók að sér deildarstjóra-

stöðu en þá vann Anna í nýjum skóla sem verið var að byggja upp. Hún 
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segir: „Ég hafði áhuga á að taka þátt í að byggja upp skólann, skólinn var 

mjög nýr og ég hafði miklar skoðanir á því hvernig skólinn ætti að vera.“ 

Þegar Önnu er boðin staðan voru deildarstjórastöður nýjar af nálinni í 

kjarasamningum kennara og í því sambandi segir hún: „Þetta var að byrja 

þá, þessar deildarstjórastöður, ég vissi í sjálfu sér ekkert þá að það væri 

verið að tala um það.“  

Síðar fer Anna í þann skóla þar sem hún starfar í dag og var þá ráðin inn 

sem deildarstjóri. Hana langaði að takast á við að „byggja upp skemmtilegan 

skóla“ eins og hún orðar það sjálf. Önnu fannst hún ágætlega undirbúin fyrir 

starfið. Hún hafði lokið diplómanámi í stjórnun og taldi að námið hafi 

hjálpað sér að byrja. 

Erla hefur kennt í tæplega tuttugu ár og hafði unnið í þrjú ár í Sunnuskóla 

þegar hún tók að sér deildarstjórastöðu. Forveri hennar í starfi var að hætta 

og fékk Erla hvatningu úr ýmsum áttum til að sækja um starfið. Henni hafði 

sjálfri ekki látið sér detta í hug að sækja um starf deildarstjóra. Hún lýsti 
undirbúningi sínum litlum sem engum og sagði: 

Ég hafði engan undirbúning í þetta. Þegar ég sótti um gerði ég 
mér ekki grein fyrir stjórnunarhluta starfsins í rauninni, hvað 
fælist í því að hafa mannaforráð. Ég var eiginlega ekkert viss 
um það þegar ég sótti um þetta að ég væri að verða yfirmaður 
einhvers. 

Erla sagðist einhverja þjálfun hafa fengið þegar hún var að byrja í starfinu en 

segist hún hafa lært mjög hratt á starfið. Hún taldi líka að framhaldsnám 

hafi styrkt hana í starfinu.  

4.3 Sýn og stjórnunarhættir 

Þegar deildarstjórar eru spurðir hvernig þeir fá fólk til samstarfs finnst þeim 
mikilvægt að kalla fram umræður og skoðanir um viðfangsefnin. 

Þegar Emil er spurður um faglega sýn sína á starfið, segist hann helst vilja 

verja tíma sínum í faglegt starf skólans. Hann vill nota krafta sína í að þróa 

hluti sem skólinn gefur sig út fyrir að leggja áherslu á og nefnir einstaklings-

miðað nám, fjölbreytt námsmat og samþættingu í list- og verkgreinum. 

Hann segir „það eru milljón hlutir sem maður myndi mjög gjarnan frekar 

vilja vera að eyða tímanum í“ en mikill hluti af starfi Emils fer í að manna 

forföll og leysa út margvíslegum málum sem upp koma frá degi til dags. Emil 

segir ef að þetta eigi að breytast verði að auka starfshlutfall stjórnenda. Emil 

segir sinn stjórnunarstíl að fá fólk til samstarfs frekar en að skipa því fyrir. 
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Hann leitar til fólks, sýnir skilning á önnum þess en fær það samt til að bæta 

á sig vinnu, til að mynda í forföllum. Hann lýsir því hvernig hann ber sig upp 

við starfsfólk: „Ég hefði mjög gjarnan vilja sleppa því að gera þetta en ég hef 
bara ekki í önnur hús að venda, getur þú mögulega hjálpað mér.“  

Hanna segist leggja áherslu á lærdómssamfélagið í skólanum þegar hún 

er innt eftir sýn á starfið. Auk þess segir hún: „Ég hef líka mjög mikinn áhuga 

á skóla án aðgreiningar, margbreytileikanum, að við tökum það föstum 
tökum.“ 

Þegar Hanna er spurð að því hvaða leið hún fari til að fá fólk til að gera 

það sem þarf að gera segir hún hlæjandi: „Ég er svolítið að reyna að selja, 

set upp smá leikrit. Kannski á maður ekki að gera það ég veit það ekki. Ég er 
að reyna að fá fólk með mér.“ 

Hanna segir ennfremur: „Við vinnum ósköp þétt saman, erum voða mikið 

svona hlið við hlið, erum kannski ekki mikið að skipuleggja saman. Það er 

bara mikil nálægð og ef það er eitthvað þá talar fólk saman.“ 

Anna segir að henni finnist mikilvægt að reyna að fá fólk til að stefna að 

sama markmiði og vera með sömu sýn. Hún segir sýn kennara í Sunnuskóla 

á kennsluhætti í raun margvísleg og því oft erfitt að leiða fólk saman í hóp. 

Leiðin sem Anna fer er að reyna að yfirfæra eigin sýn og innleiða hugmyndir 

í gegnum kennslu:  

Það gengur alltaf best þegar ég er að kenna. Þegar ég er til 
dæmis að kenna með kennurunum en ef ég kem með 
einhverja hugmynd og segi gerum þetta svona þá er það dálítið 
happa og glappa. Maður þarf að vera með. 

Að mati Önnu er besta leiðin til að fá fólk til að gera það sem þarf að gera 

að taka beinan þátt í skólastarfinu, „maður verður bara að vera með,“ segir 

hún. Anna er reyndur kennari og kemur að skipulagningu og undirbúningi á 

stiginu. Hún tekur tímabundið út hópa sem hún sér alveg um, til dæmis ef 

um er að ræða lestrarátak eða stærðfræðiátak og sér þá um undirbúning og 

úrvinnslu kennslunnar fyrir þann hóp. Anna vill vera til staðar og veita 

kennurum alla þá hjálp sem hún getur og kennarar geti leitað til hennar ef 

illa gengur. Oft á tíðum tekur hún við nemendum sem eiga erfitt í tímum 

sem sitja hjá henni og læra. Af þessu má sjá að hún er í góðu samstarfi við 

kennarana á stiginu og reynir að létta undir með þeim þegar á þarf að 
halda. 

Þegar Erla er spurð um faglega sýn á starfið segir hún að hún vildi 

gjarnan geta fylgst betur með rannsóknum. Bæði til að geta styrkt sig í 
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faglegri umræðu við kennarana og standa betur að vígi gagnvart því að veita 

fólki stuðning. Í þessu sambandi segir Erla: „Draumurinn væri að geta fylgst 

með menntunarrannsóknum í námsgreinum líka og geta átt svona meira 
faglega umræðu við kennarana.“ 

Erla segist reyna að dreifa ábyrgð og segir að hún sé að bakka út úr 

utanumhaldi og að þetta sé breyting hjá henni. Hún reynir að miðla 

verkefnum meira en hún hafi gert hingað til og telur að þetta sé til góðs 

bæði fyrir hana sjálfa og kennarana. Umsýsla minnkar og kennararnir sýna 

aukið sjálfstæði að hennar mati. Sem dæmi um þetta nefnir Erla þema-

verkefni, þar sem hefðbundið skólastarf er brotið upp. Kennarar fengu 

tímaplan og ákveðinn starfsmannafjölda til umráða og sáu sjálfir um alla 

skipulagningu. Allt gekk hundrað prósent upp og allir voru ánægðir.  

Aðspurð um hvernig hún fái fólk til að gera það sem þarf að gera segir 

hún „að undirbúa jarðveginn“ og „sá aðeins.“ Erla segir að mikilvægt sé að 

orða hlutina og fá umræður um þá og stundum er tekist á. Oft eru miklar 

vangaveltur um ýmis mál. Hún vill síður segja „þetta verður svona“ en 

stundum reynist það nauðsynlegt. Erla telur sig vera í góðu samstarfi við 
kennarana þar sem hún segist alltaf geta komið beint fram og talað við þá. 

 

Rýnihópar 

Kennararnir í kennarateymi Emils voru spurðir hvort hann hefði einhverja 

sérstaka sýn sem deildarstjóri. Þeir lögðu áherslu á það hve trúr Emil er 

stefnu skólans. „Hann er bara ofboðslega meðvitaður um þá sýn sem 

skólinn gefur sig út fyrir að hafa.“  

Kennararnir nefna dæmi um trú Emils á einstaklingsmiðað nám, 

sveigjanleika, að nemandanum líði vel og séu að þroskast. Þegar ég spyr um 

stjórnunarhætti Emils eru kennararnir alveg sammála um að hann notar 

samvinnuleiðina til að fá fólk til að sinna ákveðnum verkefnum. Fríða segir: 

„Hann hefur aldrei sagt mér fyrir verkum en hann kemur oft og spyr hvort 
ég sé tilbúin til að taka að mér þetta eða hitt.“ 

Rýnihópurinn í skóla Hönnu talar um nána samvinnu. Skólinn er lítill og 

unnið að málum í sameiningu. Þeim er tíðrætt um smæð skólans og nálægð 

samstarfsfólks og að unnið sé þétt saman.  

Í rýnihóp kennara á yngra stigi í Sunnuskóla, skóla Önnu, tala kennarar 

um að hún kjósi að vinna í samvinnu við þá og leggi ýmislegt til. Einn þeirra, 

Bára, nefnir að hún bendi þeim á ýmsar kynningar og annað sem að henni 

finnist ástæða til að tekið sé fyrir í kennslu. Ásta bætir við: „Yngsta stigið er 
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svona markmiðið, lesturinn alveg númer eitt, tvö og þrjú og það má segja að 

hún standi alveg í báða fætur með það.“ 

Kennararnir segja gott að geta leitað til Önnu og hún hlusti á þá. Þeim 

finnst mikill styrkur og stuðningur að standa ekki einn uppi með erfið mál. 

Bára, kennari í rýnihópnum, segir að þetta sé mikils virði því: „Maður hefur 

nú upplifað það að vera svolítið einn og það gerir kennarastarfið mjög 
erfitt.“ 

Í rýnihóp kennara á unglingastigi þar sem Erla er deildarstjóri nefnir 

Fannar að hún beri mikla umhyggju fyrir velferð nemenda þegar spurt er um 

sýn deildarstjórans. Gréta og Elfar taka undir það og nefna samtíma og 

lífsleikni sem deildarstjórinn skipuleggur. Segja þau að Erla láti sig miklu 

varða hvað er í boði fyrir nemendur í þessum tímum. Kennararnir eru 

sammála um að hún láti málefni nemenda sig miklu varða og dugleg að 

upplýsa kennara um nemendamál. 

Kennararnir í unglingadeildinni telja að þar sem um faggreinakennslu sé 

að ræða og nokkur sérhæfing á sér stað sé ekki hægt að ætlast til þess af 

deildarstjóranum að hafa innsýn í allar greinar. Þau segja að Erla noti 

samvinnu fyrst og fremst til að fá samstarfsfólk sitt til að vinna það sem þarf 

að gera. „Hún er ekki valdsmanneskja“ segir Fannar og segir hana frekar 

spyrja hvað þeim finnist og „hún kemur með leiðandi spurningar“ segir 

hann enn fremur. Þrátt fyrir sérhæfingu kennara vegna faggreina kennslu 

segir Erla að draumur hennar sé að hafa meiri tíma til að lesa mennta-
rannsóknir til að styrkja sig faglega.  

Allir deildarstjórarnir vilja nýta krafta sína betur til að vinna að faglegri 

sýn um nám og kennslu og vilja styrkja fagþekkingu sína. Það sem einkennir 

alla deildarstjórana er að þeir reyna að fá fólk til samstarfs með því að hafa 
fólk í liði með sér. 

 

4.4 Samstarf við kennara og stjórnendur 

Deildarstjórar og kennarar eru sammála um að samstarf þeirra sé gott. 

Deildarstjórar eru auk þess ánægðir með samstarf við stjórnendur þótt 
tímaskortur hamli markvissu samstarfi í sumum tilfellum. 

Í skólanum sem Emil vinnur í setjast stjórnendur sjaldan niður á 

formlegum stjórnendafundum þar sem áhersla er lögð á stefnumótandi 

málefni og ákvarðanir teknar um verkefni sem framundan eru. Í upphafi 

skólaárs hafi verið skipulagt að funda einu sinni í viku en sjaldan tekist að fá 

allan stjórnendahópinn saman. Emil útskýrir að í hópnum sitji sex 
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manneskjur og allar nema skólastjórinn í hlutastarfi. Þessir starfsmenn hafi 

alls konar störf á sinni könnu sem það lætur oftast ganga fyrir. 

Deildarstjórarnir tveir hafi „ítrekað bent á að vikulegur fastur fundartími 

væri æskilegur.“ Emil nefnir að nú, þegar febrúarmánuður er á enda 

runninn, hafi hann setið tvo stjórnendafundi þar sem allir stjórnendur voru 

viðstaddir. Hann segir: „Samstarfið er rosa gott og samstarfið við 

aðstoðarskólastjóra, við skólastjórann, mér finnst það allt saman mjög gott 

en ég held bara að við séum undirmönnuð.“ Emil segir að þrátt fyrir gott 

samstarf séu of margar ákvarðanir teknar á hlaupum. Oft sé lítið gert af því 

að horfa fram á við og skipuleggja verkefnin í tíma. Sem dæmi um þetta 

nefnir hann að nú sé hann kominn í veikindaleyfi og aldrei hafi verið rætt í 

stjórnunarteyminu hvernig skyldi taka á því að hann færi frá í tvo mánuði, 

það er hver ætti að sinna hans störfum. Strax í nóvember hafi hann byrjað 

að ræða það við stjórnendur. Emil segir: „Það síðasta sem ég heyrði er að 

þau ætluðu að reyna að deila mínum verkefnum á milli sín eftir bestu getu 
og sjá til hvernig það gengi, það hljómar ískyggilega í mín eyru.“  

Hanna telur samstarf stjórnenda í Mánaskóla gott og segist upplifa það á 

jákvæðan hátt. Reglulegir fundir voru haldnir einu sinni í viku. Eftir 

sameininguna við annan skóla hafi fundahald hins vegar riðlast og auk þess 

hafi aðstoðarskólastjórinn hætt. Hún segir: „Eftir að við urðum bara tvær þá 

hittumst við þegar við verðum að skipuleggja og ákveða eitthvað.“ 

Deildarstjórarnir áttu yfirleitt gott samstarf við kennarana. Emil segir: 

„Það var alla tíð mjög gott samstarf við þá“ og að kennarahópurinn sem 

hann tilheyri hafi komist vel af án hans þrátt fyrir að þau hafi stundum 

kvartað yfir því hve mikið hann væri fjarverandi vegna stjórnunarstarfa. 

Hann nefnir að staða hans sem kennara sé prýðileg en á samráðsfundum 

um kennslu sé stundum rætt við hann sem stjórnanda. Hann hafi fengið þá 

gagnrýni að gæta ekki nægilega hagsmuna unglingakennaranna. Honum 

finnst auðvelt að fara úr hlutverki stjórnanda yfir í hlutverk kennara. Emil 
lýsir þessu og segir: 

Ég tek bara af mér ákveðinn hatt þegar ég fer inn á fundi með 
unglingastigi og fæ að hafa hann bara frammi og set hann bara 
á mig þegar við á, ef það koma upp einhver mál á fundinum 
sem nauðsynlegt er að stjórnendur fari í þá hleyp ég út og sæki 
hattinn. 

 

Hanna upplifir samstarfið gott við kennarana á miðstigi en „ ég skal alveg 
játa að ég hef ekki komist í að nálgast kennarana á yngsta stiginu.“  



 

34 

Af svörum deildarstjóranna í Sunnuskóla má ráða að þeir eiga í góðu 

samstarfi við kennarana. Erla segist heppin með samstarfsfólk og að það sé 

gott að leita til þeirra. Anna tekur í sama streng og segir að það sé góður 

mórall og gott fólk sem hún vinni með. Báðir deildarstjórarnir í Sunnuskóla 

segja samstarf í stjórnendateyminu gott og sækja þangað stuðning. Anna 

segir: „Þessi stjórnendahópur hérna vinnur mjög vel saman og ef einn getur 
ekki gert eitthvað þá gerir hinn [það].“ 

Rýnihópar 

Kennarar voru spurðir hvað þeir teldu vera helstu viðfangsefni deildarstjóra. 

Kennarar í öllum skólum nefndu að aðalviðfangsefni þeirra væri að skipu-

leggja viðburði, ganga inn í mál þar sem þess er óskað, hagnýt mál og 
utanumhald og samskipti við stjórnendur og nemendur. 

Kennarar í Stjörnuskóla telja Emil duglegan og framkvæma verkefnin 

hratt og vel. Þeir nefna að hann sé milliliður milli kennara og stjórnenda og 

Eva segir að kennararnir hafi þar af leiðandi  

oft gengið svolítið á hann, kannski með ýmis mál sem við 
vildum fá lausnir á, við gengum svolítið á hann að fara með 
þetta í stjórnendur og leysa þau fyrir okkur enda var það 
kannski hluti af hans vinnu sem deildarstjóra. Stundum vorum 
við að ætlast til að hann væri með hjálminn [Emil talar um 
hattinn] þegar hann átti ekkert að vera með hjálminn.  

Samkennarar hans eru mjög jákvæðir í hans garð þegar umræða um 
dugnað ber á góma eins og sjá má í ummælum Fríðu,  

ef við ætlum að fara að gera eitthvað eða ef við ætlum að búa 
til ratleik, já ef við ætlum að búa til ratleik á núll einni [smellir 
fingrum] þá er það oft hann sem að stekkur í það ....... líka 
kannski af því að hann er fljótur og flinkur að því. 

Samkennarar Emils segja einnig að hann taki „ofboðslega mikið á sig,“ hluti 
sem hann gæti hugsanlega látið þær gera.  

Kennarar í Mánaskóla, skóla Hönnu, eru mjög jákvæðir í garð deildar-

stjórans og sammála um að samvinna við hann sé góð. Í því sambandi segir 

Inga til dæmis: „Mér finnst mjög gott að vinna alla samvinnu með henni, 

finnst það mjög skemmtilegt og gengið alveg ótrúlega vel, þannig að mér 
finnst það mjög fínt.“ 

Kennurum á yngra stigi í Sunnuskóla finnst Anna deildarstjóri dugleg og 

hlaupi eins og „píla“ í að leysa málin. Samkennarar hennar tala um hve 
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hvetjandi hún sé og segja hana duglega að hrósa og drífa mannskapinn 

áfram. Eldra stigs kennurum í Sunnuskóla finnst samstarf við Erlu 

„afskaplega gott.“ Þeir nefna sérstaklega að gott sé að leita til hennar með 

málefni nemenda. Samstarfsfólk Erlu tala einnig um hve gott samstarf þau 

eiga við hana og segja að hún láti sig ekkert óviðkomandi er varðar deildina 

„maður þarf ekkert að vera að ýta við henni.“ Þau eru á sama máli um að 
hún sé farsæll deildarstjóri og „komi flestum málum í höfn.“ 

Niðurstöður sýna að deildarstjórum finnst samstarf þeirra við kennara og 

stjórnendur vera gott. Kennarar eru á sama máli. Þar sem starfið er erilsamt 

og deildarstjórarnir leggja sig fram við að eiga gott samstarf við 

samstarfsfólk sitt má velta fyrir sér hvernig þeim gangi að sameina 

stjórnunarstarfið og kennarastarfið á vinnutíma sínum. 

4.5 Togstreita milli hlutverka 

Þegar deildarstjórar eru spurðir hvernig deildarstjóra- og kennarastarfið fari 

saman segjast flestir ekki sinna undirbúningi fyrir kennslu á vinnutíma þar 

sem stjórnunarstarfið verður yfirsterkara. 

Í viðtalinu við Emil kemur fram að stjórnunarstarf hans hefur tekið mun 

meiri tíma en kennslustarfið og segir hann að „kennslan hafi alveg setið á 

hakanum.“ Þannig gengur honum illa að sameina kennslu og stjórnun. Hann 

telur stjórnunarstarfið krefjast þess að því sé sinnt í stærra starfshlutfalli og 
telur 50/50 prósenta hlutfallið ekki góðan kost.  

Hann telur annað starfið alltaf þurfa að hafa forgang og segir að í raun sé 

það svo að bæði störfin krefjist þess að gefið sé meira í þau en 50%. Allur 

tími sem hann ver í skólanum fer í að sinna stjórnunarstörfum þrátt fyrir að 

hann sé einungis í 50% stjórnunarstarfi. Hann sinnir undirbúningi kennslu að 

öllu leyti heima hjá sér á kvöldin og segir: „Þegar líða tók að jólum þá hafði 

ég bara bókstaflega ekki varið einni mínútu innan veggja skólans í 

undirbúningi kennslu alla önnina.“ Einnig fannst Emil erfitt að hafa ekki tíma 
til að sinna umsjónarnemendum sínum vel.  

Hönnu gengur betur að sameina kennsluna og stjórnunina. Kennslan er 

henni mikilvæg og henni finnst ganga vel að sameina þetta tvennt nú þegar 

hún hefur minnkað við sig kennslu. Hún kennir fjórum tímum minna eftir jól 

en hún gerði fyrir jól og finnst stór munur þar á. Hún nær stundum að 

undirbúa kennslu á vinnutíma og segist reyna að taka „tarnir, tek mér frá 

einn dag, stundum bara á starfsdögum eða slíkt og skipulegg dálítið vel fram 
í tímann.“  

Hanna telur stjórnendum hollt að kenna og segir að það sé auðvelt að 

fjarlægjast og dæma aðra þegar „maður er ekki á gólfinu.“ Hún á stundum í 
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erfiðleikum með að ná því sem að þarf að gera í stjórnunni og mörg verkefni 

standa út af. Hún segir:  

Þau eru kannski ekkert brjálæðislega brýn [verkefnin í 
stjórnun] en þetta eru samt sem áður, já það mætti alveg gera 
betur. Þá sérstaklega að hugsa um framtíðarsýnina og fyrir 
hvað við stöndum, kennsluhætti og allt það sem maður er 
aldrei ánægður með og á ef til vill aldrei að vera ánægður með, 
ég veit það ekki. 

Anna telur að það sé mikilvægt að hún sé ekki með fasta tíma á 

stundarskrá og fái að ráða sjálf hvernig hún ver tíma sínum til kennslu og 
segir:  

Mér finnst það í lagi þegar ég fæ að ráða tímanum sem ég er 
með börnin og er með svona hópa en ef ég væri með fasta 
tíma á stundatöflu frá fyrsta degi þá fyndist mér það mjög 
erfitt. 

Anna telur það mikinn kost að geta hagrætt kennslunni þannig að á 

álagstímum eins og í september, desember og maí sé hún laus frá kennslu 

til að sinna þeim verkefnum sem þá eru brýnust í stjórnun. Anna segist 

upplifa sig frekar sem kennara þegar hún er innt eftir tvöföldu hlutverki sínu 

sem kennari og stjórnandi. Hún segir að til að byrja með hafi henni fundist 

„ómögulegt“ að kenna með stjórnuninni en segir að í dag finnist henni 

„ómögulegt að vera ekki að kenna.“ Hún telur það samræmast illa að 

deildarstjórar séu umsjónarkennarar og segir að oft á tíðum hafi henni ekki 

fundist hún sinna nemendum nægilega vel og segir: „það var verið að kalla á 
mig í öllum kennslustundum, frímínútum, matartímum, alltaf.“ 

Henni finnst gott að geta stjórnað kennslunni líkt og hún gerir nú og telur 

að með því móti samræmist deildarstjórastarfið og kennarastarfið vel. Anna 

lítur jákvæðum augum á kennsluna og segir hlæjandi: „Já svo mér finnst ég 

alltaf vera að fara í frí þegar ég fer að kenna. Ég upplifi það sem frí. Þá er ég 

að gera það sem að mér finnst skemmtilegt.“  

Erlu finnst kennslan skemmtileg og segir kennsluna sínar „ljúfustu 

stundir þegar ég get lokað skólastofunni og sagt nú er ég farin að kenna og 

ætla bara að fá að vera í friði fyrir argaþrasinu.“ Erla bætir við: „En um leið 

er ég að segja að þetta samræmist ekkert voðalega vel vegna þess að 

stundum er ég að ganga út úr einhverju sem ég hefði þurft að takast á við.“ 

Erla telur samt að það sé nauðsynlegt fyrir deildarstjóra að sinna kennslu 

og bendir á að hún sé tengiliður kennara og stjórnenda. Þrátt fyrir að 
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kennslan sé henni mikilvæg segir hún að kennslan hennar sé „bastarður“ og 

að undirbúningi fyrir kennslu sinni hún heima en ekki í skólanum. Þrátt fyrir 

það segir hún að kennslan skipti hana það miklu máli að hún vildi ekki 

sleppa henni. Erla nefnir að hún sé tengiliður kennara og stjórnenda og telur 

„mjög hollt fyrir stjórnendur að vera að kenna.“ 

 

Rýnihópar 

Kennarar í Stjörnuskóla, skóla Emils, telja deildarstjórastarfið og kennara-

starfið ekki fara saman. „Okkur fannst þetta ekki góð blanda“ segir Eva og 

hinir kennararnir taka undir. Kennararnir eru sammála um að erfitt sé að 

greina á milli hlutverka og telja að vinnan verði oft meiri en til er ætlast. Eva 

segir Emil hafa sinnt deildarstjórastarfi sínu að lágmarki 75% af vinnu sinni í 

skólanum. Fríða segir að það hljóti að vera „fjandi erfitt“ og bætir við að það 
sé „vont að gegna tveimur hlutverkum.“  

Í Mánaskóla telja kennarar Hönnu hana sinna kennslu í raun miklu meira 

en kennsluhlutfall hennar segir til um. Hún sinnir forfallakennslu og 

kennararnir segja að Hanna þyrfti að vera í 100% stöðu sem stjórnandi og 
koma jafnt og þétt inn í hópana til að halda tengslum við nemendur.  

Kennarar á yngsta stigi í Sunnuskóla telja það fyrirkomulag sem þar hefur 

verið í vetur mikinn kost. Deildarstjórinn er ekki með fasta kennsluskyldu 

heldur kemur tímabundið inn í þau verkefni sem þær telja brýnust eins og 
lestrar- og stærðfræðiátak. Ásta segir:  

Ég held að þetta sé miklu farsælla fyrir okkur að geta þá leitað 
til deildarstjórans og fengið aðstoð þegar við erum til dæmis 
með stærðfræðiátak eða lestrarátak eða hvaða átak sem er í 
gangi, misjafnt eftir árgöngum. 

Á eldra stigi í Sunnuskóla eru kennararnir sammála um mikilvægi þess að 

stjórnendur skóla séu „með kennsluskyldu þannig að þeir séu aðeins í 

grasrótinni.“ Fannar nefnir mikilvægi þess að halda tengslum og segir: 

Þá sjá þeir líka nemandann hvernig hann virkar í 
kennslustundum, hvernig hann virkar þar, hann virkar kannski 
allt öðruvísi þar en í einhverju samtali við hana 
[deildarstjórann] maður á mann, sumir geta verið alveg englar 
þar þó að þeir geti sýnt á sér aðrar hliðar annars staðar. 

Greina má nokkra togstreitu í svörum deildarstjóranna í tvöföldu 

hlutverki þeirra sem kennara og stjórnenda. Í deildarstjórastarfinu er í mörg 
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horn að líta og niðurstöður sýna að stjórnunarhlutinn tekur drjúgan tíma og 

undirbúningur fyrir kennslu fellur yfirleitt utan hefðbundins vinnutíma.  

4.6 Starfslýsingar og líðan í starfi 

Flestum deildarstjóranna finnst krefjandi að sinna erfiðum nemendamálum 

og málefnum sem snúa að starfsfólki sem er ekki starfi sínu vaxið. Um leið 
finnst þeim starfið skemmtilegt og gefandi.  

Emil er tíðrætt um upplifun og líðan. Á fyrsta starfsári segist hann hafa 

upplifað þverrandi traust til sín af hálfu skólastjóra. Hann nefndir sem dæmi 

að þegar hann spurði um gengi ákveðinna mála var það afgreitt þannig að 

það væri ekkert að frétta. Þá fékk hann þá tilfinningu að það væri 

ástæðulaust að blanda honum inn í það verkefni. Nánasta samstarfsfólk 

hans hefur gagnrýnt hann fyrir að ganga ekki erinda hópsins gagnvart 

stjórnendum. Hann segist ekki taka það inn á sig og láti það ekki hafa áhrif á 
sig og segir það ekki hvarfla að sér að hygla nánum samstarfskennurum. 

Honum finnst „þessi óreiða og óvissa“ erfiðast við starfið. Emil kvíðir því 

að snúa aftur úr veikindaleyfi og hefur á tilfinningunni að stjórnendur ætli 

bara „að stinga hausnum í sandinn og halda niðri í sér andanum þangað til 

að páskafríið kemur og ég kem aftur, ég kvíði því dálítið.“ Hann hugsar um 

bunkann sem trúlega verður kominn á borðið hans þegar hann kemur til 

baka.  

Emil telur starfslýsingar ekki endilega hjálpa til, telur hann svo ekki vera 

og segir að stjórnendateymið sé undirmannað vegna veikinda og annarra 

forfalla. Hann gerir sér grein fyrir því að starfið sé slítandi en hann sé engu 
að síður tilbúinn að takast á við það. 

Tilfinningar Hönnu einkenndust af óvissu og óöryggi fyrst þegar hún tók 

við starfinu. Henni var ekki fyllilega ljóst hvert verksvið hennar var og olli 

það henni angist og áhyggjum. Það kom iðulega fyrir að Hanna svaf ekki á 

nóttunni þar sem hún vissi ekki hvað hún átti að gera eða til hvers væri 

ætlast af henni. Hún fékk helst stuðning frá skólastjóranum en reyndi um 
leið að „passa að hann vissi ekki hvað ég vissi lítið svona eftir á að hyggja.“  

Hanna er sannfærð um að skýr starfslýsing hefði auðveldað henni lífið 

töluvert og nefnir auk þess að gott hefði verið að vera í samstarfi við annan 

deildarstjóra. Hanna segir að tengslanetið mætti vera betra og hún sé í raun 

í litlum tengslum við annað fagfólk utan skólans. Í fyrstu fann hún til 
einmanakenndar í starfi en geri það ekki lengur.  

Hönnu finnst erfið nemendamál erfiðust við starfið og segir að oft séu 

lítil eða engin úrræði til lausnar í þeim efnum. Hún nefnir einnig að stundum 
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sé erfitt að ræða um það sem er neikvætt, eins og hvernig talað er til 

nemenda, að fást við ósamkomulag og þegar störfin eru ekki unnin sem 
skyldi og nauðsynlegt reynist að tala við fólk þess vegna.  

Anna á erfitt með að segja hvað henni finnst erfiðast við starfið. Hún 

segir þó að henni finnist líklega erfiðast að takast á við það þegar kennarar 

eru ekki starfi sínu vaxnir. Að segja við kennara að gæði kennslunnar séu 

ekki eins og til er ætlast. Anna hefur aldrei upplifað einmanaleika eða 

höfnun sem deildarstjóri. Hún telur að þar sem hún var ráðin inn sem 

deildarstjóri hafi hún ekki stigið upp úr kennarahópnum og þess vegna ekki 

fundið fyrir höfnun. Erla sem vinnur í sama skóla og Anna fann fyrir breyttu 

viðmóti frá samstarfsfólki þegar hún byrjaði í deildarstjórastarfinu. Hún 

upplifði að ekki voru allir vinir hennar eins og áður. Erla segist ekki geta 

neitað „því að mér hafi fundist mér hafnað af vinum mínum án þess að það 

hafi verið stórkostleg krísa, ég áttaði mig bara á því að ég var komin á annan 

stað.“ Hún segir viðmót samstarfsfélaganna hafa komið sér nokkuð á óvart 

til að byrja með en er sátt í dag. Líkt og Hönnu finnst Erlu nemendamálin 

erfiðust og segir: „Þegar maður kemur inn í þetta starf þá hoppar maður inn 

í úrvinnslu allskyns nemendamála og ég hafði engar forsendur eða 
undirbúning til að vinna úr.“ 

Erfið nemendamál snertu hana djúpt til að byrja með en með tíð og tíma 
hafi hún sjóast í þeim og segir tímaskort erfiðastan í dag. 

Þótt starf deildarstjóra sé stundum erfitt og þeir upplifi stundum 

vanlíðan finnst þeim starfið líka skemmtilegt og gefandi. Hanna lýsir þessu 

vel og segir: „En aðallega finnst mér þetta þó ótrúlega skemmtilegt starf og 

lifandi, aldrei neinn dagur eins og það er náttúrulega það sem stendur upp 
úr.“ 

Væntumþykja og viðurkenning samstarfsmanna og nemenda virkar 

hvetjandi fyrir Erlu hvort sem er í starfi kennara eða stjórnanda. Hún hefur 

gaman af starfinu og segir: „Ég hlakka alltaf til að koma í vinnuna og mér 
finnst bara alltaf gaman og ég er alltaf í góðu skapi hérna.“ 

Emil segir að hann fái hrós frá kennurum og það virðist hvetja hann í 

störfum sínum og hann segir ennfremur að hann hafi „öðlast meira 

sjálfstraust í stjórnunarstarfinu.“  

4.7 Trú á eigin hæfni 

Deildarstjórarnir segjast flestir hafa fengið hvatningu frá félögunum til að 

sækja um deildarstjórastarfið. Þeir segjast auk þess eiga sér fyrirmyndir í 

starfi. Trú þeirra á eigin hæfni birtist einkum í því að þeir takast á við 

deildarstjórastarfið með því að ganga í þau verkefni sem starfinu fylgja. Í 
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rýnihópaviðtölum kemur fram að kennarar segja deildarstjóra nota hrós og 

hvatningu.  

Deildarstjórarnir hafa sjálfið fengið hvatningu til að takast á við 

stjórnunarstöðu og sýnir það nokkra áræðni og dugnað af þeirra hálfu. Emil 

tók upphaflega að sér stjórnunarstöðuna þar sem hann var hvattur til þess 

frá samstarfsfólki. Emil segir: „Voru það ýmsir starfsmenn hérna sem komu 

til mín og hvöttu mig til að sækja um stjórnunarstarf.“ Hann fékk líka góðar 

undirtektir hjá skólastjóranum. Erla hefur sömu sögu að segja og segist hafa 

fengið hvatningu úr ýmsum áttum en hefði sjálf ekki látið sér detta í hug að 
sækja um starfið.  

Emil segir góða hluti gerast hægt. Hann var tilbúinn til að takast á við 

stjórnendahlutverkið og vonaði að hann „gæti haft áhrif til góðs, ég gerði 

mér hins vegar grein fyrir að það myndi taka töluverðan tíma.“ Hvatning 

sem deildarstjórar fá frá samstarfsfólki til að sækja um deildarstjórastarfið 

er ekki það eina sem fær þá til að takast á við starfið. Fyrirmyndir hafa þar 

einnig áhrif. Emil og Anna eiga sér fyrirmyndir í skólastjórum sem þau vinna 

með nú eða gerðu áður. Emil segir að: „Skólastjórinn í skólanum hér er 

frábær og það má margt læra af honum, ég tek hann mér til fyrirmyndar að 
mörgu leyti en alls ekki öllu.“ 

Þótt Emil taki skólastjórann sinn sér til fyrirmyndar slær hann samt 

ákveðinn varnagla. Trúlega má rekja það til þess að hann upplifir oft að 

verkefnin séu ekki hugsuð nægilega fram í tímann. Hann gerir sér jafnframt 
grein fyrir því að oft er um að kenna forföllum í stjórnendateyminu.  

Hanna talar um að ekki væri nein ögrun í kennslunni því væri hún farin 

að hugsa um næsta skref og nefnir nám í því sambandi. Þegar henni býðst 

að taka að sér deildarstjórastarfið ákveður hún að taka þá áskorun. Hanna 

nefnir skólastjóra sem hún vann eitt sinn með sem sína fyrirmynd og finnst 

hún geta lært af honum. Hún segir að sér finnist mikilvægast að vera bara 

samkvæm sjálfri sér og hafa skilning á aðstæðum fólks í kringum sig. Hún 

segir einnig að eftir mörg ár í kennslu hafi hún í raun vitað „fullt hvað 

deildarstjórar og aðstoðarskólastjórar gera.“ Þegar ég ræði við Hönnu um 

hrós er eins og það sé nokkuð djúpt á því og hún segir: „það gerist alveg en 

mættum við ekki öll fá meira hrós er það ekki þannig.“ Hanna nefnir að það 
sé mjög fámennur hópur sem gefur hrósið.  

Rýnihópurinn er alveg sammála um það að Hanna er dugleg að hrósa. 

Inga segir: „Hanna má nefnilega eiga það að hún kann að hrósa og hvetja 
áfram, mér finnst það.“ 
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5  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig samstarfi deildar-

stjóra við kennara og skólastjórnendur er háttað. Athyglinni var einnig beint 

að tvöföldu hlutverki deildarstjóra, sem kennara og stjórnenda og hvort þeir 

upplifa togstreitu milli þessara tveggja hlutverka. Eftirfarandi 
rannsóknarspurning var lögð til grundvallar: 

Hvernig upplifa deildarstjórar samstarf sitt við kennara og 

skólastjórnendur og hvernig gengur þeim að sameina kennara-

hlutverkið og stjórnendahlutverkið? 

Helstu niðurstöður gefa til kynna að deildarstjórar eiga gott samstarf 

bæði við kennara og skólastjórnendur. Svo virðist sem stjórnendahlutverkið 

verði alltaf fyrirferðameira en stöðugildi þess segir til um sem er þá helst á 

kostnað undirbúnings fyrir kennslu. Sú vinna er undantekningarlítið unninn 

utan hefðbundins vinnutíma. Deildarstjórarnir upplifa vissa togstreitu þar 

sem kennslan er þeim mikils virði en þeim finnst þeir ekki sinna henni 

nægilega vel. Bæði kennurum og deildarstjórum finnst kennaraþáttur 

deildarstjórastarfsins vera mikilvægur. Kennslan virðist veita deildarstjórum 

ánægju, styrkja tengsl þeirra við kennarana og auk skilning þeirra sem 

stjórnenda á því sem kennarar eru að fást við. Niðurstöður sýna að deildar-

stjórar eru ánægðir í starfi og sérstaklega deildarstjórarnir sem eru með 

75% deildarstjórastöðu eða meira. Svo virðist sem stærð stöðuhlutfallsins í 

deildarstjórastarfinu hafi áhrif á streitu, því minna sem hlutfallið er þeim 

mun meiri streita. Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að auka þurfi 

skilning á tvöföldu hlutverki deildarstjóra.  

5.1 Aðkoma og undirbúningur fyrir deildarstjórastarfið 

Forvitnilegt er að velta fyrir sér hvernig undirbúningi er háttað þegar fólk 

tekur að sér deildarstjórastarf í grunnskóla. Ef marka má niðurstöður 

rannsóknarinnar virðist undirbúningur fyrir starfið harla lítill. Hanna, Erla og 

Emil eiga það sameiginlegt að í upphafi sáu þau sig ekki sjálf í þessu starfi. 

Hugmyndin að því að sækja um starfið kom ekki frá þeim upphaflega heldur 

sóttu Erla og Emil um af því að þau voru hvött til þess og Hanna fann sig 

knúna til þess. Þar má sjá að hvatningin hefur áhrif á trú Emils og Erlu á því 

hvort þau telji sig hæf í stjórnendahlutverkið. Hanna vill ögra sjálfri sér og 
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ekki festast í sama farinu. Hún tekur að sér deildarstjórastarfið þrátt fyrir að 

hafa talið að starfið væri ef til vill ekki fyrir hana. Það sýnir nokkra seiglu af 

hennar hálfu, hún var tilbúin að takast á við þá áskorun sem starfið felur í 

sér. Deildarstjórarnir fá hvatningu til að sækja um stjórnunarstöðu sem 

virðist hafa áhrif á trú þeirra á eigin hæfni á að taka að sér starfið og sýna 

seiglu og dugnað til að fást við þau verkefni sem starfið kallar á. Þetta 

samræmist kenningum Bandura um trú einstaklinga á eigin hæfni til að 

valda verkefnum (Bandura, 1997). 

Anna, Hanna og Emil tala öll um að hafa átt einhverjar fyrirmyndir. 

Nefna þau gjarnan skólastjóra sem þau vinna hjá eða skólastjóra sem þau 

hafa kynnst á starfsferli sínum. Í þessu sambandi segir Hanna til dæmis að 

hún hafi í gegnum tíðina séð út á hvað störf deildarstjóra og aðstoðar-

skólastjóra ganga. Ætla má að Hanna hafi speglað sjálfa sig í þessu hlutverki 

og að fyrirrennarar hennar í starfi hafi verið henni viss fyrirmynd. Þetta er í 

samræmi við kenningu Bandura (Bandura, 1997) þar sem fjallað er um 

fyrirmyndir. Með því að hafa góðar fyrirmyndir fær einstaklingurinn 

tækifæri til að fylgjast með öðrum, ná tökum á verkefninu og klára það. Slíkt 

getur reynst hvatning á þann hátt að einstaklingurinn fær trú á að hann geti 
tekist á við sambærileg verkefni.  

Öll þrjú upplifa þau að undirbúningur fyrir starfið hafi verið lítill sem 

enginn og að þau hafi þurft að vera fljót að læra. Hvorki Hanna né Erla 

gerðu sér grein fyrir því þegar þær tóku að sér deildarstjórastarfið að þær 

væru orðnar yfirmenn. Anna telur sig aftur á móti hafa verið tilbúna til að 

takast á við starfið og sóttist eftir því að hafa áhrif. Af þessu má sjá að 

deildarstjórarnir hafa ólíkan bakgrunn og nokkuð ólíka aðkomu að starfinu. 

Þau eiga það sameiginlegt að undirbúningur þeirra fyrir starfið er enginn og 
þau „henda sér út í djúpu laugina“ ef svo má að orði komast.  

Í rannsókn Schmidt (2000) sem rannsakaði deildarstjóra í grunnskólum, 

kom fram að margir fengu sáralitla aðstoð við að koma sér inn í hið nýja 

starf og lítil formleg eða óformleg aðstoð stóð þeim til boða. Algengt var að 

starfslýsingar þeirra væru óljósar eða jafnvel ekki til og starfið illa skilgreint. 

Í viðtölum við Hönnu, Emil og Erlu kemur fram að þau finna öll fyrir óöryggi í 

upphafi og fá litla leiðsögn. Hanna og Emil hafa enga starfslýsingu til að 

styðjast við en Erla fékk verklýsingu senda frá skólastjóra í tölvupósti og 

upplifði ekki sömu óvissu og hin tvö varðandi verksvið sitt. Þau hafa ólíka 

skoðun á því hversu mikið starfslýsingar hefðu hjálpað í upphafi.  

Hanna telur að starfslýsingar hefðu getað breytt miklu. Hún upplifði það 

að missa svefn af áhyggjum yfir því hvað það væri sem hún ætti að gera. 

Emil aftur á móti telur að þrátt fyrir „óreiðu“ á hans starfsvettvangi hafi 
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starfslýsingar ekki áhrif, heldur kennir hann undirmönnun í stjórnenda-

teyminu um þá óreiðu og streitu sem hann upplifir í starfinu. Ég velti fyrir 

mér hvort í tilfelli Emils geti starfslýsing verið hamlandi. Hann virðist eiga 

auðvelt með að henda sér í tilfallandi verkefni eins og orð samstarfskonu 

hans gefa til kynna „þá er það oft hann sem að stekkur í það.“ Þó mætti 

ætla að óreiðan væri minni ef til væru starfslýsingar til að styðjast við svo 

hægt væri að vinna markvisst að langtímamarkmiðum skólans. Anna sker sig 

úr og velta má fyrir sér hvort aðkoma hennar að starfinu hafi þar nokkuð að 

segja. Hún hafði gefið það skýrt til kynna við skólastjórnendur að hún hefði 

áhuga á skólaþróun og hafði sterkar skoðanir á skólastarfi og í framhaldi af 

því var henni boðin deildarstjórastaða. Hún upplifði ekki óöryggi né fannst 
að hún væri ekki nægilega vel undir starfið búin. 

Í rannsókn Schmidt (2000) kemur fram að það eru mikil umskipti fyrir 

kennara þegar hann tekur að sér deildarstjórastarf þar sem ætlast er til af 

honum að hann stígi upp úr kennarastarfinu í það að vera fullmótaður 

stjórnandi. Þetta er samræmi við það sem Hanna, Erla og Emil upplifa þegar 

þau ganga algjörlega óreynd inn í starfið og án undirbúnings eða aðlögunar. 

Hanna orðar þetta ágætlega þegar hún segir „ég fékk bara lykla að 
skrifstofunni og byrjaði.“ 

5.2 Stjórnunarstíll deildarstjóranna 

Allir deildarstjórarnir temja sér stjórnunarstíl þar sem samvinna er í 

fyrirrúmi og öll eiga þau góða samvinnu við kennara. Það er einkennandi 

fyrir þau öll að þau reyna að fá fólk í lið með sér frekar en að skipa fyrir. 

Þetta er í samræmi við Busher (2005) þar sem fram kemur að deildarstjórar 

kjósa leið samvinnu til að virkja fólk til samstarfs. „Bara að gera það með 

þeim“ var svar Önnu þegar hún var spurð um hvernig hún fengi fólk til að 

gera það sem hún vildi. Hanna fer rólega í hlutina og er meðvituð um að 

stundum þarf að gefa fólki tækifæri til að meðtaka og meta hlutina. Þetta 

kemur í ljós þegar hún segist reyna að „selja“ hugmyndir og fá fólk með sér í 

samstarf. Erla notar svipaða aðferð og talar um að „sá og undirbúa 

jarðveginn“ og töluðu kennararnir í rýnihópnum um að hluti af hennar starfi 

væri meðal annars að undirbúa þau verkefni sem væru framundan. Það er 

helst Emil sem gengur beint að fólki og biður það að vinna ákveðin verk en 

um leið reynir hann að sýna skilning á önnum kennarana og lætur í ljós að 
hann sé með þeim í liði. 

Í umfjöllun Harris (2000) um fjögur svið í deildarstjórastarfinu, snýr fyrsta 

sviðið að því hvernig deildarstjórum tekst að koma verkefnum í fram-

kvæmd. Svo virðist sem allir deildarstjórarnir komi hugmyndum sínum í 
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framkvæmd í gegnum samvinnu. Þó kemur fram að ef þörf krefur þá nota 

þeir formlegt vald. Algengt er að deildarstjórarnir taki upp umræður á 

deildarfundum þar sem þeir „sá“ og „selja“ sínar hugmyndir. Erla segir að á 

deildarfundum „þar sem allt gerist“ séu teknar upp umræður og málum velt 

fram og til baka.  

Erla gerir miklar kröfur á sjálfa sig og í raun umfram það sem kennararnir 

ætlast til af henni. Hún segir að hennar draumur sé að lesa mennta-

rannsóknir til að efla sig í faglegri umræðu í faggreinum á stiginu. 

Kennararnir í rýnihópnum efast þó um að hægt sé að gera þær kröfur til 

hennar að hún hafi innsýn í allar greinar. Kennararnir í rýnihópunum töluðu 

um að deildarstjórarnir leituðu samstarfs og að það væru þeirra stjórnunar-

hættir fremur en að þeir beittu formlegu valdi. Almennt voru kennararnir 

sammála um að þeim væri ekki skipað að gera hlutina og í skóla Hönnu 

töluðu kennararnir um að treyst væri á fagmennsku þeirra. Þetta er í 

samræmi við Wise (2001) sem segir að deildarstjórar beiti síður formlegri 

stjórnun þegar þeir ætla að ná markmiðum sínum. Í skóla Hönnu má velta 

fyrir sér hve djúp samvinnan er en þar tala kennarar og Hanna um nálægð 

hver við annan og greinilegt er að auðvelt er að leita sér hjálpar og 
stuðnings innan skólans ef á þarf að halda. 

Allir deildarstjórarnir eiga það sameiginlegt að nota óformlegar aðferðir 

við stjórnun og kjósa fremur að fara leið samvinnu en að beita valdi. 

Kennararnir taka undir það að samvinnuleiðin sé sú leið sem er þeim töm. 

Það er ljóst að deildarstjórarnir eiga gott samstarf við kennara og leggja sig 
fram við að vera til staðar fyrir þá.  

Þetta endurspeglar niðurstöður í rannsókn Bennet o.fl. (2007) að 

deildarstjórar kjósa fremur leið samvinnu og samstarfs en að stjórna á 

formlegan hátt. Það var einkennandi hve gott samstarf deildarstjórarnir áttu 

við kennarana og kom það glöggt fram í rýnihópaviðtölum við kennarana. Í 

rannsókn Busher (2005) kom fram að deildarstjórar töldu bestan árangur 

nást með samvinnu við starfsmenn. Segja má að starfshættir deildar-

stjóranna fjögurra í þessari rannsókn endurspegli það. Það sama má segja 

um hugmyndir deildarstjóranna um hæfileika sína í starfi en þeir nefna 

svipaða hluti og deildarstjórarnir í rannsókn Busher (2005) eins og skipulags-

hæfileika og að geta haft áhrif. Þrír af fjórum deildarstjórum í þessari 

rannsókn voru hvattir til að sækja um stjórnunarstöðu og höfðu ekki hugsað 

til þess að starfið gæti verið eitthvað fyrir þá fyrr en þeim var bent á það. 
Þetta kemur einnig fram í rannsókn Busher.  
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5.3 Samvinna deildarstjóra við kennara og stjórnendur 

Bæði kennarar og deildarstjórar upplifa að samvinna þeirra sé góð. 

Deildarstjórarnir töldu sig eiga gott samstarf við stjórnendur en að mati 

Emils og Hönnu mætti hún vera í fastari skorðum. Til dæmis með föstum 

teymisfundum stjórnenda. Þau kvarta bæði yfir því að geta ekki unnið 

nægilega að sýn og stefnu skóla sinna og líklegt má telja að reglulegir fundir, 

þar sem málefni af þessu tagi eru rædd og sett í verkferla hjálpuðu til. Ef 

horft er til kenninga Bandura (1997) um fyrirmyndir sem hafa áhrif á trú á 

eigin hæfni mætti ætla að þau gætu lært mikið af sínum samstjórnendum ef 
um reglulega samstarfsfundi væri að ræða.  

Erla og Anna vinna í stjórnendateymi þar sem stjórnendur vinna vel 

saman og eru auk þess í góðu samstarfi hvor við aðra. Það hlýtur að vera 

styrkur fyrir deildarstjóra að eiga í góðu samstarfi við annan deildarstjóra 

innan sömu skólastofnunar. Hanna segir að henni finnist vanta tengslanet 

og að hún þekki ekki marga utan síns skóla. Í þessu sambandi má benda á 

að Harris (2000) fjallar um að hluti af því að bæta árangur sinnar deildar er 

hvernig samskiptum og samböndum stjórnandans er háttað bæði innan og 

utan deildarinnar. Harris (2000) bendir á að það skipti máli að vera í góðum 

tengslum við fagfólk innan og utan þess skólasamfélags sem starfað er í og 

auka þannig víðsýni og umræður í þágu deildarinnar. Ætla mætti að gott 

væri fyrir deildarstjóra að mynda litla fjögurra til fimm manna stuðnings-

hópa þar sem deildarstjórar geta hist reglulega og rætt saman á formlegum 
eða óformlegum nótum.  

Samvinna og stuðningur virðist sjálfsagður hlutur í skólamenningunni á 

vinnustað Emils, Hönnu, Önnu og Erlu og eru bæði kennarar og deildar-

stjórar jákvæðir gagnvart þeirri samvinnu. Af viðtölum við Emil og Hönnu 

má greina að formleg samvinna við stjórnendur mætti vera meiri en Anna 
og Erla eru mjög sáttar með samstarf sitt við stjórnendur í Sunnuskóla.  

Hanna og Emil hafa bæði skýra sýn fyrir sinn skóla og eiga það 

sameiginlegt að finnast samstarfið um sýn skólans ekki nægilegt og tala 

meðal annars um tímaskort og skort á fókus í vinnunni. Samstarfsmenn 

Emils segja að það sé alveg ljóst fyrir hvað hann stendur og hann sé mjög 

trúr sýn skólans. Því má segja að sýn skólans sé sýn Emils og þó að honum 

finnist hann ekki vera að sinna faglegum störfum er hann samt að vinna í 

anda stefnu skólans. Vera má að daglegt amstur skyggi á að Emil finnist 

hann vinna nægilega vel að sýn og stefnu skólans. Sjálfur segist hann frekar 

vilja eyða tíma og kröftum til að þróa faglegt starf skólans. Af þessu má sjá 

að Emil finnst kraftar hans og hæfileikar sem deildarstjóra ekki beinast í 

réttar áttir og mikill tími fara í daglegan eril. Áhugi viðmælenda á að vinna 
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að sýn og stefnu skólastarfsins er í samræmi við hugmyndir Harris (2000) 

um starfssvið deildarstjóra en hún fjallar um að hluti af starfi þeirra sé að 

yfirfæra sýn og stefnu skólans á skólastarfið og að nýta sér þau úrræði sem 

eru til staðar svo að árangur náist við stjórnun deildarinnar. Þegar kennarar 

í rýnihópunum eru spurðir um sýn deildarstjóranna telja þeir þá vinna 
samkvæmt sýn skólans. 

Í tilfelli Erlu og Önnu sem vinna í sama skóla virðist samvinnan um sýn 

skólans ekki vera alveg skýr. Einn kennarinn sagði rétt eins og Anna að það 

væru „margar sýnir í gangi.“ Á unglingastiginu er það áherslan á velferð 

nemandans og á yngra stiginu er lestur í öndvegi. Ég velti fyrir mér hvort í 

rótgrónum skóla eins og Sunnuskóla sé umræðan um hvað skólinn stendur 

fyrir ekki eins mikil eins og til dæmis í skóla sem er í mótun eins og í skóla 
Emils eða skóla í breytingaferli eins og skóli Hönnu.  

Samkvæmt Gold og Evans (2002) kemur það meðal annars í hlut 

deildarstjóra að leiða faglegt starf skóla í samræmi við stefnu og sýn 

skólanna. Sýn og gildi deildarstjóranna eru mikilvæg og niðurstöður gefa 

vísbendingar um að samvinna um sýnina sé nokkuð óljós hjá þeim flestum. 

Allir deildarstjórar í þessari rannsókn mættu skapa umræður um sýn skóla 
sinna og velta fyrir sér hvort allir séu að stefna í sömu átt.  

Harris (2000) fjallar um að það reyni nokkuð á deildarstjóra að skapa 

góðan vinnuanda, samvinnu og sameiginlega sýn þeirra sem vinna í 

deildinni. Þeir eru gjarnan milliliðir milli stjórnenda og kennara. Gold og 

Evans (2002) fjalla um að millistjórnendur séu þeir sem tengi saman 

starfsfólkið, svo sem kennara og yfirstjórn. Þetta kemur fram í rýnihópunum 

þar sem kennararnir tala um að deildarstjórarnir tali máli kennara fyrir 

stjórnendum en leiða starfið jafnframt í þær áttir sem stjórnendur hafa lagt 

grunninn að. 

5.4 Tvöfalt hlutverk deildarstjóra 

Svo virðist sem að deildarstjórarnir finni fyrir nokkurri togstreitu milli 

kennarastarfsins og stjórnunarstarfsins. Þeir telja kennarahlutann 

mikilvægan hluta af deildarstjórastarfinu. Svo virðist sem kennslan veiti 

þeim ánægju og hafi jákvæð áhrif á tengsl þeirra við kennarana. Skilningur 
þeirra sem stjórnenda á því sem kennarar eru að fást við verður meiri.  

Niðurstöður gefa vísbendingar um að stærð stöðuhlutfallsins í deildar-

stjórastarfinu hafi áhrif á streitu, því lægra sem hlutfallið er, því meiri 

streita. Það gefur tilefni til mikilvægis þessa að mæta þurfi skilning á 

tvöföldu hlutverki deildarstjóra, ekki síst kennarahluta starfsins. Í þessu 

sambandi má vísa til þess að niðurstöðurnar sýna að starfið er 
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umfangsmikið og kröfur og væntingar nokkuð óljósar til deildarstjóra. Þetta 

er í samræmi við niðurstöður Schmidt (2000). 

Þegar kemur að tvöföldu hlutverki deildarstjóra, það er að segja 

kennarahlutverkinu og stjórnendahlutverkinu, kemur í ljós að 50% 

stjórnunarstaða Emils yfirtekur alla hans vinnu í skólanum og hann sinnir 

undirbúningi kennslu eingöngu heima á kvöldin. Auk þess er hann stundum 

truflaður í kennslu til að sinna stjórnunarstörfum. Af þessu má sjá að 

verulega hallar á kennarastarfið hjá Emil. Að hans mati er 50% 

stjórnunarstaða og 50% kennarastaða versti kosturinn. Emil segir álagið 

mikið og ætla má að stöðuhlutfallið og skólamenningin hafi eitthvað með 

það að gera. Hann hefur nýlega tekið að sér stjórnun í ört vaxandi skóla og 

ljóst er að stjórnendastarfið hefur reynst mjög krefjandi. Emil býr aftur á 

móti yfir seiglu og leggur á sig mun meiri vinnu en starfshlutfall hans segir til 
um.  

Hanna hefur svipaða sögu að segja um togstreituna í starfinu og segir að 

kennslan og undirbúningur hennar sitji oft á hakanum og segir að verkin 

sem tilheyra stjórnuninni komi á undan. Hún telur að kennslan sé sitt 

„persónulega“ eins og hún orðar það. Hönnu finnst hún sinna hvorugu 

hlutverkinu nægilega vel og nefnir sérstaklega stjórnunina en er þó áður 

búin að minnast á að undirbúningur kennslu sé ekki alltaf sem skyldi. Segja 

má að viss togstreita endurspeglist í ummælum Hönnu þegar hún segir að 

þegar menningarvökunni er lokið, en hún heldur utan um hana, þá geti hún 

farið að sinna verkunum sínum aftur.  

Hanna og Emil eyða mun meiri tíma og orku í stjórnunarstarfið en 

kennarastarfið. Þau hafa bæði sterka sjálfsmynd sem kennarar en eru bæði 

að reyna að fóta sig sem stjórnendur og velta má fyrir sér hvort það sé 

ástæðan fyrir því að stjórnunarstarfið sé sett í forgang. Þau virðast bæði 

hafa seiglu og úthald til að ná markmiðum sínum í starfi en það er 

mikilvægur þáttur samkvæmt kenningum Bandura um mat á eigin getu til 

að valda verkefnum. Þegar spurningin um hvoru hlutverkinu þau tilheyra 

frekar, stendur ekki á svörum, hvorki hjá deildarstjórunum sjálfum né 
rýnihópnum að stjórnunarhlutverkið sé ríkjandi.  

Því má segja að stjórnunarstarfið hafi yfirhöndina hjá þeim báðum en 

það er öfugt við það sem fram kemur hjá Schmidt (2000) sem segir að ef 

hlutverk eru illa skilgreind þá sé líklegra að kennarar samsami sig við það 
sem þeir þekkja betur, það er kennarahlutverkið. 

Allir þrír deildarstjórarnir sem eru í 75% starfshlutfalli eða meira, líta á 

kennsluna sem nauðsynlegan hluta af starfi sínu þrátt fyrir að geta illa sinnt 

henni og undirbúa sig utan hefðbundins vinnutíma. Anna, Erla og Hanna 
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eiga það einnig sameiginlegt að líta á það sem hvíld frá daglegu amstri 

þegar þær eru að kenna og þær sjá kennsluna í einskonar ljóma. Emil sker 

sig úr hvað þetta varðar en hann kennir til helminga á móti stjórnun og 

virðist sem stjórnunin verði mjög umfangsmikil á kostnað undirbúnings fyrir 

kennslu. Þetta leiðir líkum að því að deildarstjórastarfið er umfangsmikið og 

stjórnunarhluti starfsins virðist hafa tilhneigingu til að verða ráðandi. Þetta 

er í samræmi við Schmidt (2000) sem segir að deildarstjórastarfið sé oft á 

tíðum illa skilgreint og brotakennt. 

Nokkur samhljómur er í því sem kennararnir og deildarstjórar segja um 

hið tvöfalda hlutverk deildarstjórans. Bæði kennarar og deildarstjórar telja 

mikilvægt að deildarstjóri sinni kennslu meðfram stjórnunarstörfum til að 

halda tengslum við nemendur og kennara. Þannig fái þeir aukinn skilning á 

því sem kennarar eru að fást við „á gólfinu“ eins og einn viðmælandi komst 

að orði. Svo virðist sem annað hlutverkið verði alltaf yfirsterkara og þá 

gjarnan stjórnunarhlutverkið þrátt fyrir að kennslan sem deildarstjórarnir 
sinna verði gjarnan þeirra uppáhald í erli dagsins. 

Erla og Anna eru báðar í 85 % stöðu. Þær sjá kennsluna í nokkrum ljóma 

og líta á hana sem hvíld frá daglegu amstri. Þær eru ekki í stóru starfs-

hlutfalli sem kennarar en tala samt um að undirbúningur fyrir kennsluna fari 

fram utan hefðbundins vinnutíma.  

Deildarstjórarnir í þessari rannsókn eiga það sameiginlegt að þeir spretta 

upp úr kennarahópnum og taka að sér stöðu deildarstjóra. Kennslan er 

þeim mikilvæg og allir hafa þeir metnað um árangursríkt skólastarf. Svo 

virðist sem góður vinnuandi ríki í öllum skólunum sem rannsóknin snýr að 

og eflaust eiga stjórnunarhættir deildarstjóra þar einhvern hlut að máli. Í 

skólunum ríkti jákvæðni og virðing milli deildarstjóra og kennara. 

Samkvæmt Harris (2000) er það hluti af starfinu að skapa góðan vinnuanda 
og samstöðu þeirra sem vinna í deildinni.  

Stjórnunarstarfið er umfangsmikið hjá öllum deildarstjórunum og tekur 

mikinn tíma. Í því sambandi má velta fyrir sér hvort deildarstjórarnir séu 

nægilega duglegir að fá starfsmenn til að taka á sig aukna ábyrgð, dreifa 

þannig ábyrgðinni á fleiri hendur og auka um leið fagmennsku kennara. 

Samkvæmt Harris (2000) og Sergiovanni (2009) er mikilvægt að stjórnendur 

efli starfsmenn til forystu og er dreifð forysta eitt af lykilatriðum í 

skólaþróun.  
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6  Lokaorð 

Hér hefur verið varpað ljósi á upplifun deildarstjóra á samstarfi við kennara 

og skólastjórnendur. Áhersla var lögð á að skoða tvöfalt hlutverk þeirra, 
sem kennara annars vegar og stjórnenda hins vegar. 

Helstu niðurstöður sýna að tvöfalt hlutverk deildarstjóra veldur nokkurri 

togstreitu milli kennarastarfsins og stjórnunarstarfsins. Togstreitan virðist 

að einhverju leyti tengd starfshlutfalli. Deildarstjórar í 75%-85% stöðu eru 

ánægðari í starfi en þeir deildarstjórar sem eru í 50% stöðuhlutfalli. Þannig 

virðist ánægjan í starfi tengjast því hversu stórt stjórnunarstarfshlutfallið er. 

Ýmsir þættir virðast hafa áhrif á togstreituna. Í því sambandi má meðal 

annars nefna að stjórnunarstarfið er umfangsmikið og tímafrekt. Mestur 

tími deildarstjóranna fer í stjórnun. Þrátt fyrir það er þáttur kennarastarfsins 

deildarstjórum mikilvægur og styrki tengsl þeirra við kennara og nemendur. 

Kennarahluta starfsins eins og undirbúningur fyrir kennslu sinna deildar-
stjórarnir utan hefðbundins vinnutíma  

Niðurstöður sýna líka að deildarstjórar eru almennt ánægðir í starfi og 

eiga gott samstarf bæði við kennara og skólastjórnendur. Deildarstjórar 

halda gjarnan utan um fagleg verkefni í skólanum og eru mikilvægur hlekkur 

í umbótastarfi skóla. Þeir eru tengiliðir kennara og skólastjórnenda og eru 

því í aðstöðu til að miðla skilningi og þekkingu milli þessara aðila. Í 

rannsókninni kemur í ljós að deildarstjórar eru ekki í miklum samskiptum 

við deildarstjóra í öðrum skólum. Ég tel að það mundi styrkja deildarstjóra í 

starfi ef þeir ættu faglega umræðu við aðra deildarstjóra á formlegum eða 
óformlegum nótum. 

Það er von mín að þessar niðurstöður auki á skilning á stöðu 

deildarstjóra. Þær sýna að huga þarf að líðan þeirra í starfi, sérstaklega 

þegar fyrstu skrefin á hlykkjóttum vegi stjórnunar eru stigin. Í því sambandi 

má nefna að skýrari starfslýsingar gætu aukið öryggi og vellíðan og gert 

götuna greiðfærari. Einnig mætti ætla að mikilvægt sé að skólastjórnendur 

auki skilning sinn á stöðu millistjórnenda svo þekking og reynsla deildar-

stjóra af kennslu fái notið sín í báðum hlutverkum deildarstjórans.  
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Viðauki A 

Viðtalsrammi fyrir deildarstjóra 

Almennar spurningar 

 Starfsferill innan grunnskólans, hve lengi í stjórnunarstöðu?  

Fagleg forysta 

 Hvernig var leið þín í deildarstjórastarfið? 

 Hvernig telur þú þig hafa verið undirbúinn fyrir stjórnunarstarfið, 
fékkstu einhverja starfsþjálfun? 

 Hvað hæfileikum telur þú þig vera búinn til að vera góður 
deildarstjóri? (Seigla, markmið og fylgja þeim eftir). 

 Hver er sýn þín á deildarstjórastarfið, hvað vilt þú helst leggja 
áherslu á? 

 Telur þú þig vinna í samræmi við sýn þína? 

o Markmið og að fylgja eftir verkefnum. 
o Ef ekki – hvað þarf að breytast til að svo verði? 

 Viltu segja mér frá hvernig þú upplifir þig sem kennara í kennslu 
samhliða deildarstjórahlutverkinu? 

 Hvert sækir þú fyrirmynd þín sem stjórnandi? Af hverju? 

Stjórnunarhættir og samstarfið 
 Viltu segja mér frá því hver kjarninn í vinnu þinni er sem 

deildarstjóri? 
o Hver eru helstu viðfangsefnin? 

o Hvernig verðu tímanum sem deildarstjóri? 

o Hvað heldur þú að taki mestan tíma hjá þér núna ef 

þú lítur yfir vikuna? 

 Getur þú sagt mér hvernig þú getur helst stutt kennara í starfi 
þínu? 

 Finnur þú fyrir stuðningi við starf þitt og þá hvaðan kemur sá 
stuðningur og í hverju fellst hann? (Kennari og deildarstjóri) 

 Viltu segja mér hvernig þú upplifir samstarf þitt við kennara? 

 Viltu segja mér hvernig þú upplifir samstarf þitt við stjórnendur? 
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 Hvað leiðir finnst þér bestar til að fá fólk til að gera það sem þú vilt 
að það geri? 

 Hvernig er samstarfi við aðra deildarstjóra háttað? 

o Innan skólans. 

o Milli skóla. 
 

Líðan í starfi 

 Eru starfslýsingar skýrar? 

 Hvenær var grunnur af þeim lagður? 

 Eru þær endurskoðaðar? 

 Finnst þér að kröfur og væntingar sem gerðar eru til þín vera 
skýrar?  

 Samræmast þær kröfur og væntingar sem gerðar eru til þín, þínum 
eigin væntingum gagnvart deildarstjórastarfinu? 

 Ef engar starfslýsingar eru til. 

 Að hve miklu leiti telur þú að starfslýsingar deildarstjóra hafi áhrif 
á líðan deildarstjóra í starfi?  

 Hverjir eru helstu erfiðleikarnir sem þú tekst á við í starfi þínu sem 
deildarstjóri? 

 Hver finnst þér viðmót starfsmanna til þín vera eftir að þú stígur út 
úr kennarahópnum að hluta til og inn í stjórnendahópinn? 

Hið tvöfalt hlutverk deildarstjóra  

 Viltu segja mér hvernig þér gengur að sameina kennsluna og 
stjórnunina? 

o Undirbúningur fyrir kennslu. 

o Fylgja eftir verkefnum. 

 Hvorum hópnum finnst þér þú tilheyra frekar, stjórnendum eða 
kennurum og hvers vegna? 

 Hvað er það sem hvetur þig áfram í tvíþættu starfi þínu sem 
deildarstjóri og kennari? 

 Hvernig finnst þér þessi tvö störf samræmast? 

 Er eitthvað sem að þú vilt segja að lokum? 
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Viðauki B 

Drög að viðtalsramma fyrir 
rýnihópaviðtöl 

 Hver telið þið að séu helstu störf deildarstjóra? 

 Teljið þið að deildarstjórar sinni faglegu hlutverki innan skóla? 

o Tími til faglegra starfa.  

o Vilji faglegra starfa. 

 Hvernig er samstarfi ykkar við deildarstjóra háttað? 

o Sækið þið stuðning til deildarstjóra? 

o Sækir deildarstjórinn stuðning til ykkar? 

o Hvenær leitið þið helst til deildarstjórans? 

o Hvað með hrós og hvatningu, finnið þið hvatningu 

frá deildarstjórum við störf ykkar? 

 Finnst ykkur sýn deildarstjórans vera skýr? 

o Leiðir deildarstjórinn faglegt starf innan skólans? 

o Reynir hann að deilda ábyrgð meðal starfsmanna? 

o Hvernig tekst honum að hlú að samvinnu? 

 Hvað hæfileikum þarf góður deildarstjóri að vera búinn? 

 Hvað finnst ykkur um kennsluskyldu deildarstjórans? 

o Kennir hann of mikið/of lítið – hvers vegna? 

 Formleg stjórnun – bein fyriræli/óformleg stjórnun – samvinna. 

o Hvað tilfinningu hafið þið fyrir þessu í ykkar deild? 

o Eru einhverja aðstæður sem kalla á formlegri 

stjórnunarhætti? 

 Lítið þið á deildarstjórann sem kennara fyrst og fremst eða sem 
stjórnanda? 

o Hvoru hlutverkinu finnst ykkur deildarstjórinn sinna 

frekar –kennslu eða stjórnun? 

 

 





 

59 

 

Viðauki C 

Kynning á rannsókn fyrir skólastjóra 

Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed. prófi 

Menntavísindasvið HÍ 

Kæri skólastjóri 

Ég undirrituð er í meistaranámi við Menntavísindasvið HÍ og er nú að vinna 

að lokaritgerð. Ég leita til þín og nokkurra starfsmanna þinna vegna 

samstarfs við framkvæmd rannsóknar sem ég vinn að vegna 
lokaritgerðarinnar. 

Tilgangur rannsóknarverkefnisins er að fá innsýn í störf og viðhorf 

deildarstjóra sem starfa á ólíkum stigum grunnskólans og stýra almennum 

deildum. Áhersla er lögð á að skoða hvernig deildarstjórar upplifa hið 

tvöfalda hlutverk sitt sem kennari og stjórnandi og hvernig samvinnu 

deildarstjóra er háttað við kennara og aðra stjórnendur. Rannsóknin byggir 

á einstaklingsviðtölum við deildarstjóra og hópviðtölum við þrjá kennara 
sem starfa í innan sömu deildar og deildarstjórinn.  

Rannsóknin er eigindleg og felst í viðtölum sem geta tekið 30-60 

mínútur. Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann 

kýs svo af einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum spurningum.  

Viðtalið verður hljóðritað og afritað orðrétt. Að því loknu verður 

hljóðupptökunni eytt. Við skil á lokaritgerð verður öllum rannsóknargögnum 

eytt. Trúnaði er heitið við viðmælendur og hvergi koma fram nöfn á fólki 
eða staðháttum. 

 

Með bestu kveðju, 

Júlíana Hauksdóttir  
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Viðauki D 

Kynning á rannsókn fyrir deildarstjóra 

Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed. prófi 

Menntavísindasvið HÍ 

 

Kæri deildarstjóri 

Ég undirrituð er í meistaranámi við Menntavísindasvið HÍ og er nú að vinna 

að lokaritgerð. Ég leita til þín varðandi þátttöku í rannsókn sem ég vinn að 
vegna lokaritgerðarinnar. 

Tilgangur rannsóknarverkefnisins er að fá innsýn í störf og viðhorf 

deildarstjóra sem starfa á ólíkum stigum grunnskólans og stýra almennum 

deildum. Áhersla er lögð á að skoða hvernig deildarstjórar upplifa hið 

tvöfalda hlutverk sitt sem kennari og stjórnandi og hvernig samvinnu 

deildarstjóra er háttað við kennara og aðra stjórnendur. Rannsóknin byggir 

á einstaklingsviðtölum við deildarstjóra og hópviðtölum við þrjá kennara 
sem starfa innan sömu deildar og deildarstjórinn.  

Rannsóknin er eigindleg og felst í vitölum sem geta tekið 30-60 mínútur. 

Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs svo 

af einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum spurningum.  

Viðtalið verður hljóðritað og afritað orðrétt. Að því loknu verður 

hljóðupptökunni eytt. Við skil á lokaritgerð verður öllum rannsóknargögnum 

eytt. Trúnaði er heitið við viðmælendur og hvergi koma fram nöfn á fólki 

eða staðháttum. Ég mun hafa samband við þig innan fárra daga til að fá 
staðfest hvort þú er tilbúin til þátttöku.  

 

Með bestu kveðju, 

Júlíana Hauksdóttir  
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Viðauki E 

Kynning á rannsókn fyrir kennara 

Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed. prófi 

Menntavísindasvið HÍ 

 

Kæri kennari 

Ég undirrituð er í meistaranámi við Menntavísindasvið HÍ og er nú að vinna 

að lokaritgerð. Ég leita til þín varðandi þátttöku í rannsókn sem ég vinn að 
vegna lokaritgerðarinnar. 

Tilgangur rannsóknarverkefnisins er að fá innsýn í störf og viðhorf 

deildarstjóra sem starfa á ólíkum stigum grunnskólans og stýra almennum 

deildum. Áhersla er lögð á að skoða hvernig deildarstjórar upplifa hið 

tvöfalda hlutverk sitt sem kennari og stjórnandi og hvernig samvinnu 

deildarstjóra er háttað við kennara og aðra stjórnendur. Rannsóknin byggir 

á einstaklingsviðtölum við deildarstjóra og hópviðtölum við þrjá kennara 

sem starfa innan sömu deildar og deildarstjórinn og því leita ég til þín 

varðandi þátttöku í hópviðtali. 

Rannsóknin er eigindleg og felst í viðölum sem geta tekið 30-60 mínútur. 

Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs svo 
af einhverjum ástæðum og er ekki skylt að svara öllum spurningum.  

Viðtalið verður hljóðritað og afritað orðrétt. Að því loknu verður 

hljóðupptökunni eytt. Við skil á lokaritgerð verður öllum rannsóknargögnum 

eytt. Trúnaði er heitið við viðmælendur og hvergi koma fram nöfn á fólki 

eða staðháttum. Ég mun hafa samband við þig innan fárra daga til að fá 
staðfest hvort þú er tilbúin til þátttöku.  

 

Með bestu kveðju, 

Júlíana Hauksdóttir  
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Viðauki F 

 Upplýst samþykki 

 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla þá skilmála sem settir 

eru fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verði meðhöndluð sem 

trúnaðarmál. Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og staðfesti 
það með undirskrift minni.  

 

 

 

 

        

 __________________________________ 

      Staður og dagsetning 

 

 

 

      
 __________________________________ 

      Undirskrift þátttakanda  


