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Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var að skoða hvernig starf skólastjóra hefur 

breyst á 20 ára tímabili. Með því að láta verkefnið ná yfir 20 ár koma inn 

stórir þættir eins og flutningur grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga, nýir 

kjarasamningar kennara þar sem skólastjórar fengu m.a. yfirráð yfir hluta af 

tíma kennara og efnahagskreppan árið 2008. Rannsóknarspurningin sem 

unnið var út frá var: Hvernig hefur starf skólastjóra breyst á 20 ára tímabili? 

Undirspurningarnar voru tvær og hljóðuð þær svona: Hvaða þættir eru það 

sem hafa breyst? og Hver er reynsla skólastjóranna varðandi breytinguna á 

starfinu? 

Rannsóknaraðferðin var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem tekin voru 

viðtöl við sex starfandi skólastjóra á höfuðborgasvæðinu sem allir höfðu 

starfað sem skólastjórar í 20 ár eða lengur og voru enn í starfi þegar 

rannsóknin var gerð.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að starf skólastjóra hafi 

tekið miklum breytingum á 20 ára tímabili. Starfið hefur farið úr því að 

skólastjórar stýrðu skólanum ásamt því að kenna en í dag telja þeir að tími 

þeirra nægi ekki til að ljúka þeim verkefnum sem ætlast er til af þeim. Þeir 

telja hlutverk sitt í dag vera meira framkvæmdarstjórastarf í stað faglegs 

leiðtoga sem þeir helst vildu vera. Allir þættir sem snúa að skólakerfinu hafa 

tekið breytingum og var valið að fjalla um átta þætti í þessari ritgerð, en það 

eru hlutverk skólastjóra, skýrslugerðir, fjármál, starfsmannamál, 

nemendamál, foreldrar, fundir og álag. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja 

við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið sem sýna að starf skólastjóra 

hefur tekið miklum breytingum síðustu ár, staða þeirra sem stjórnenda 

hefur styrkst á sama tíma og álag hefur aukist að mati viðmælenda. 

Skólastjórarnir voru þó flestir sáttir í starfi þrátt fyrir það álag sem fylgir 

starfinu í dag. Í ljósi þessa álags sem fylgir starfinu má spyrja hvort æskilegt 

væri að endurskoða starf skólastjóra bæði af hálfu stjórnendanna sjálfra 

sem og sveitarfélaganna til að styrkja faglega forystu skólastarfs.  
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Abstract 

The subject of this essay was to examine how the vocation of principals has 

changed during a 20 year period. By having the project span 20 years, large 

factors, such as the transfer of grammar schools from the state to 

municipalities, a new wage agreement for teachers where the principal 

gained control over a part of the teachers hours and the economic crisis of 

2008, come into play. The basis of the research was: How has the vocation 

of principal changed during a 20 year time period? The sub questions were 

two and went as so: Which factors have changed? and what is the 

experience of the principals regarding the change within the vocation? 

The research method was a qualitative one. Six practicing principals 

were interviewed. All of them hold positions in the capital area in Iceland.  

The research findings imply that the vocation of principal has changed 

tremendously during the 20 year time period. The vocation has changed 

from principals running the school as well as teaching to where their time is 

insufficient for running the school, that is, to finish the tasks required from 

them as administrators. Their role has become that of a chief executive 

officer instead of the professional leader they long to be. All the factors 

pertaining to the school system have undergone change and eight such 

factors were chosen for this essay, they are: the role of principal, 

paperwork, finances, matters of personnel, matters of students, parents, 

meetings and stress. The research findings support earlier researches that 

show that the vocation of principal has undergone a lot of change over the 

past few years. According to these principals their role as leaders has 

become stronger while the stress of the job has escalated. However, most 

of the principals were content in their vocation despite the stress which 

accompanies it today. In light of the stress accompanied with the vocation it 

would be preferable to reconsider the vocation of principals by both the 

administrators themselves as well as the municipalities. 
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1 Inngangur 

Á tuttugu ára tímabili hafa miklar breytingar orðið á umhverfi 

grunnskólanna. Árið 1996 færðist ábyrgð á rekstri grunnskóla landsins frá 

ríkinu yfir á sveitarfélögin, nýir kjarasamningar voru gerðir árið 2001 þar 

sem starfsheitið deildarstjóri var formlega skilgreint (Launanefnd 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands, 2001) og ný aðalnámskrá kom út 

á tímabilinu (Menntamálaráðuneytið, 2006). Þar að auki varð efnahags-

kreppa árið 2008. Allir þessir þættir hafa áhrif á starfið. Undanfarin ár hefur 

verið talað um að breytingar á starfi þeirra sem í skólakerfinu starfa séu 

mjög miklar. Sjálf er ég stjórnandi í grunnskóla með sjö ára reynslu sem 

slíkur. Í skólanum sem ég starfa við eru margir kennarar með langan 

starfsaldur og tala þeir um hve miklar breytingar hafa orðið síðustu ár og 

tala þeir einnig um að álagið hafi aukist. Með breyttu samfélagi hafa ýmsir 

þættir komið inn í skólana og kröfur til þeirra hafa aukist. Breytingunum 

fylgir aukin vinna og breytt vinnulag, tími kennara fer sífellt meira í að sinna 

öðrum þáttum en kennslunni sjálfri. Samhliða öllum þessum breytingum í 

samfélaginu hefur starf skólastjóra einnig breyst. Því hafði ég áhuga á að 

skoða hvernig starfandi skólastjórar, þeir sem hafa starfað í að minnsta 

kosti 20 ár sem skólastjórnendur, upplifa breytingar á starfi sínu, hvaða 

þættir hafa breyst og hvernig að mati skólastjóranna. Rannsóknir benda til 

að skólastjórar hafi meðal annars tekið á sig aukna rekstrarlega ábyrgð og 

stærra hlutverk í starfsmannastjórnun (Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008).  

Skólastjórar gegna mikilvægu hlutverki og þurfa að hafa góða yfirsýn yfir 

það sem fram fer í skólanum. Mikilvægt er að þeir séu einbeittir og með 

athyglina í lagi. Ef starfið hefur þróast í þá átt að erfitt reynist fyrir 

skólastjóra að sinna því svo vel eigi að vera getur það haft áhrif á starf 

skólanna og á það hvernig þér stýra honum. Una Björk Kristófersdóttir 

(2012) hefur eftir Rollingson að ef einstaklingur hefur ekki getu til að 

standast starfsálag er hann líklegri til að missa áhugann á starfinu og kulna.  

Markmið mitt er að draga upp mynd af þeim breytingum sem hafa átt 

sér stað í starfi skólastjóra síðustu 20 ár. Hvernig upplifa þeir sjálfir 

breytinguna á starfinu? Hvernig eru hlutirnir nú miðað við áður fyrr? Ég 

talaði við sex skólastjóra sem hafa starfað við skólastjórnun í að minnsta 

kosti 20 ár og bað þá um að rifja upp hvernig starfið var þegar þeir hófu 
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störf sem skólastjórnendur og hvernig þeir upplifa starfið í dag. Mér fannst 

forvitanlegt að heyra hvort breytingin á starfinu, að mati skólastjóranna, sé 

þannig að þeir upplifi það að álagið hafi aukist í gegnum árin. Það er von 

mín að niðurstöður rannsóknarinnar megi auðvelda skólastjórum að 

bregðast við auknum kröfum án þess að það bitni á störfum þeirra og 

skólasamfélaginu öllu. Til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar verður 

leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

 Hvernig hefur starf skólastjóra breyst á 20 ára tímabili? 

 Hvaða þættir eru það sem hafa breyst? 

 Hver er reynsla skólastjóranna af breytingunum sem orðið 

hafa á starfinu? 

Ég lagði fram þessar opnu spurningar til að fá sjónarhorn skólastjóranna 

á þeim þáttum sem hafa breyst. Undirspurningarnar sem tóku á því hvaða 

þættir það eru sem hafa breyst og hvernig þeir upplifa breytinguna sem 

orðið hefur á starfinu. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt upp í sex meginkafla. Í inngangi er sagt frá verkefnavali, 

markmiði rannsóknarinnar og uppbyggingu ritgerðarinnar. Í kafla tvö er 

farið í fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar þar sem komið er inn á hlutverk 

skólastjóra og um hvað skólastjórnun snýst. Fjallað er um breytingar á 

ýmsum þáttum sem orðið hafa á starfi skólastjóra síðustu ár. Komið er inn á 

hugtakið streita og sagt frá því hvaða áhrif hún hefur á skólastjórnendur. Í 

þriðja kafla er fjallað um aðferðarfræðina, hvaða aðferðir ég notaði við 

vinnslu rannsóknarinnar, greiningu gagna og komið inn á siðferðisleg atriði. 

Í fjórða kafla er sagt frá helstu niðurstöðum sem fengnar voru með 

rannsókninni. Í fimmta kafla eru svo umræður og rannsóknarspurningu 

svarað. Sjötti kafli inniheldur svo lokaorð og að lokum heimildaskrá og 

fylgiskjöl. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í grunnskólum landsins starfar fólk með ýmis konar verkefni. Hver með sitt 

hlutverk t.d. stjórnendur, kennarar, skólaliðar, stuðningsfulltrúar, nemendur 

og foreldrar. Skólastarf snýst um margt annað en bóklegt nám. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á hinum ýmsu þáttum innan skólans og er 

skólastjórastarfið þar engin undantekning. Skólastjórastarfið hefur verið 

rannsakað bæði hérlendis og erlendis og mun ég vitna í rannsóknir sem 

gerðar hafa verið. Nokkrar af nýjustu rannsóknum fjalla um þær breytingar 

sem orðið hafa síðustu ár á starfi skólastjóra og benda niðurstöður þeirra til 

þess að starfið hafi breyst í gegnum tíðina og verkefnum fjölgað. Ég mun 

skýra það hvað felst í því að vera skólastjóri og út á hvað starfið gengur. 

Fyrri rannsóknir á skólastjórastarfinu verða skoðaðar og þá helst nýjar sem 

fjalla um breytingar á starfinu og skólaumhverfinu. Streita getur fylgt 

auknum kröfum og miklum breytingum og því verður hugtakið streita 

skilgreint og rannsóknir sem gerðar hafa verið á streitu skoðaðar. 

2.1 Skólastjórnun og hlutverk skólastjóra 

Síðastliðna áratugi hefur starf skólastjóra í grunnskólum landsins breyst til 

muna. Starfið hefur farið úr því að vera stjórnandi með mikla kennsluskyldu 

samhliða skólastjórastarfinu (Börkur Hansen og Smári Sigurðsson, 1998) í 

það að vera stjórnandi með enga eða mjög litla kennslu, fer eftir stærð 

skóla. Stjórnunarleg staða skólastjóra í lok síðust aldar var mjög óljós og 

veik (Jón Torfi Jónasson, 1992). Skólastjórar voru ekki með skýra faglega 

ábyrgð á námi nemenda, kennslunni né mati á henni en skýrt kom fram að 

hann átti að sjá um skipulagsatriði, fjárreiður og daglegan rekstur (Jón Torfi 

Jónasson, 1992). Með greinarskrifum Jóns Torfa var kallað eftir skýrari 

útlistun á starfi skólastjóra. Starf skólastjóra hefur síðustu ár orðið flókið og 

kröfur um breytta stjórnunarhætti, mikið starfsmannahald og mikinn 

rekstur hefur tekið við með breyttum þjóðfélagsháttum (Fullan, 2007). 

Hlutverk skólastjóra er fjölbreytt og flókið. Í 7. grein laga um grunnskóla 

(2008) segir: 

Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður 

grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forystu og ber 

ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri 

stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins... Skólastjóri 
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gerir tillögur til sveitastjórnar um fyrirkomulag stjórnunar i 

grunnskóla með tilliti til þarfa viðkomandi skóla. Skólastjóri 

ákveður verksvið annarra stjórnenda skólans og skal einn 

þeirra vera staðgengill skólastjóra.  

Stjórnun skóla snýst að miklu leyti um það að byggja upp menningu sem 

er framsækin og opin. Starfshættir skólastjóra skipta miklu máli í skóla-

samfélaginu eigi það að vera farsælt og framsækið (Sergiovanni, 2006). 

Börkur Hansen (2013) hefur eftir Keyton að nútímaskólastjórnun byggist á 

því að móta framsækna skólamenningu og felur í sér að framtíðarsýn skóla 

byggist á gildum og skoðunum starfsfólks. Hvernig hlutirnir eru gerðir í 

stofnuninni mótar menningu skólans. Þar kemur einnig fram að skólastjórar 

hafa gríðarleg áhrif á allt skólastarf og stjórnast starfið af starfsháttum 

skólans, stofnanamenningu og áherslum í starfi. 

Góðir skólastjórar eru með ákveðnar hugmyndir hvernig þeir vilja stýra 

skólanum og hvernig þeir vilja hafa hann. Mikilvægt er að skólastjórar 

einblíni á þarfir nemenda, geri kröfur til starfsfólks og á sjálfan sig (Louis, 

Leithwood, Wahlstrom og Anderson, 2010; Shakeshaft, 1986). Skólastjórar 

eru þeir sem hafa hvað mestan möguleika á að hafa áhrif í skólastofnuninni, 

bæði hvað snertir starfsemi og starfshætti. Þá hafa nokkrar rannsóknir á 

skólastarfi bent til þess að árangur í skólastarfi ráðist oft að miklu leyti af 

frumkvæði og forystu skólastjóra (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2013; DiPaola og Tschannen- Moran, 2003; 

Louis, Leithwood, Wahlstrom og Anderson, 2010). Störf skólastjóra eru 

umfangsmikil og þurfa að vera í sífelldri endurskoðun. Talsverður tími 

skólastjórnenda fer í verkefni sem snúa að stjórnun, rekstri og almennri 

umsýslu (Börkur Hansen, 2013). Árið 2013 var gerð alþjóðleg 

samanburðarrannsókn, TALIS (Teaching and Learning International Survey) í 

24 OECD löndum. Niðurstöður benda til að 40,5% af tíma íslenskra 

skólastjórnenda hafi verið varið í verkefni og fundi sem lúta meðal annars 

að starfsmannamálum, skýrslugerðum og annarri áætlunargerð, 17,5% af 

tíma þeirra var varið í fundi er lúta meðal annars að námskrárgerð, faglegri 

þróun og leiðsögn kennara, 35,9% af tíma skólastjóra fór í samskipti við 

nemendur, foreldra og aðra sem í samfélaginu eru og 6% af tíma þeirra fóru 

svo í annað sem ekki var tilgreint (Ragnar F. Ólafsson, 2014). 

Stjórnunarhættir eru breytilegir eftir skólum og fer eftir reynslu, kunnáttu 

og vilja stjórnendanna. Leggi stjórnendur áherslu á að byggja upp sterka og 

virka menningu eru þeir að fjárfesta í betra námi nemenda (Sergiovanni, 

2006). 
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Skólastjórar eru þeir sem á endanum bera ábyrgð á því sem fram fer í 

skólanum sem þeir stýra (Lunenburg, 2010). Engu máli skiptir hvort skólinn 

er lítill eða stór því ábyrgðin er alltaf á hendi skólastjóranna. Karl 

Frímannsson (2010) sem greindi lagaumhverfi grunnskólans dregur fram að 

skólastjóri gengst undir allar þær skyldur sem lög kveða á um og honum ber 

að svara fyrir allt það sem að skólanum lýtur. Skólastjóri er sá sem hefur 

ákvörðunarvald yfir öllum þáttum skólastarfsins. Lunenburg (2010) skiptir 

verkefnum skólastjóra í fjóra flokka; áætlanagerð, skipulagning, stjórnun og 

eftirfylgni. Skólastjórar byrja á því með starfsfólki skólanna að gera áætlanir 

um það hvert þeir vilji að skólinn stefni. Í skipulagningunni er lagt á ráðin 

um hver gerir hvað og hverjir bera ábyrgð á ákveðnum verkefnum. 

Skólastjórar sjá um að stýra verkefnum til framkvæmdar ásamt því fólki sem 

þeir fela verkstjórn með verkefnum. Að lokum þarf að hafa eftirlit með að 

allt gangi vel. Lunenburg (2010) leggur ennfremur áherslu á að skólastjórar 

geta ekki gert allt sjálfir og þurfa því að treysta því að fólk hafi sjálft eftirlit 

með því að hlutirnir gangi vel.  

Mikilvægt er að skólastjórar séu sýnilegir öllum, bæði nemendum og 

starfsfólki, hvort sem er á göngum eða í kennslustofum að mati Lunenburg 

(2010). Sergiovanni (2006) er á sama máli og leggur áherslu á að 

skólastjórar nýti tíma með nemendum og heimsæki bekki. Þeir þurfa að 

vera viðstaddir þá atburði sem eru í gangi innan skólans og vera táknmyndir 

skólanna sem þeir stýra. Mikilvægt er að þeir haldi gildum og hefðum 

skólans á lofti og séu fyrirmyndir annarra í skólunum.  

Störf skólastjóra einkennast af því að vera erilsöm og tímafrek. 

Lunenburg (2010) gerði rannsókn sem náði yfir langt tímabil og komst að 

því að skólastjórar vinna langa vinnudaga, fá fjölda tölvupósta, fara á marga 

fundi en reyna þó jafnframt að vera sýnilegir innan skólans. Skólastjórar fá 

tugi verkefna daglega sem þeir leysa flest fljótt en þeir þurfa einnig að taka 

margar ákvarðanir á stuttum tíma. Mestur tími skólastjórnenda eða um 80% 

fer í að eiga persónuleg samskipti við fólk bæði innan skólans og utan. 

Skólastjórar á Íslandi virðast vera mikið í samskiptum við aðra skólastjóra, 

heldur meira en í öðrum löndum, samkvæmt niðurstöðum TALIS 

könnunarinnar (Ragnar F. Ólafsson, 2014).  

Í rannsókn Stronge, Ward og Grant (2011) kemur fram að skólastjórar 

þurfa að huga að mörgum þáttum. Þeir tala um þætti eins og að skapa 

góðan starfsanda, meta starfshætti starfsmanna, samskipti, daglega 

stjórnun og skipulag, kennsluhætti og framför nemenda. Risku og Kanervio 

(2011) hafa dregið saman rannsóknir á skólastjórum í Finnlandi en í einni 

þeirra sem gerð var af Annikki Mäkelä árið 2007 kemur fram að skólastjórar 
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verja 33% af vinnutíma sínum í fjármál og stjórnun skólans, 22% í 

starfsmannamál, 31% í samskipti og 14% í kennslufræðilega forystu. Önnur 

rannsókn sem Annikki Mäkelä gerði tveimur árum síðar eða árið 2009 sýndi 

að skólastjórar verja helming af vinnutíma sínum inni á skrifstofum í 

tengslum við pappírsvinnu. Með kjarasamningnum (2001) og flutningi 

grunnskólans til sveitarfélaganna urðu breytingar á störfum skólastjóra á 

Íslandi. Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn H. Lárusdóttir 

(2008) endurtóku rannsókn sína frá 1991 á því hvaða breytingar höfðu átt 

sér stað á hlutverki skólastjóra. Þau studdust við niðurstöður úr fyrri 

rannsóknum sem þau höfðu gert á störfum skólastjóra og báru saman 

niðurstöður þessara rannsókna til að meta hvaða breytingar hafa orðið á 

störfum þeirra frá 1991 til 2006. Í ljós kom að skólastjórar töldu mestum 

tíma varið í rekstur skólans, fjármál, skýrslugerðir og bréfaskriftir. Einnig 

varð aukning á þeim tíma sem stjórnendur nýttu í starfsmannamál og 

áætlanagerðir. Málefni nemenda bæði hvað varðar hegðun og ráðgjöf 

virðist hafa færst neðar á listann. Með öðrum orðum minni tími fór hjá 

skólastjórnendum í málefni beint tengdum nemendum. Þegar þessar 

niðurstöður eru skoðaðar má segja að á heildina litið hafa störf skólastjóra 

breyst mikið og mun meiri tími stjórnenda árið 2006 fór í bókhaldsstörf en 

áður.  

2.1.1 Dreifð forysta 

Skólastjórar geta með sýn sinni og forystuaðferðum haft mikið um það að 

segja hvernig starf skólans verður. Moos (2011) segir að stjórnun skóla sé 

ekki eins manns verk og mikilvægt sé að fleiri komi að stjórnuninni ef 

árangur eigi að nást. Til eru ýmsar tegundir forystu og hér verður komið inn 

á þá tegund forystu sem kallast dreifð forysta (e. distributed leadership). 

Þeir sem aðhyllast dreifða forystu leggja áherslu á sameiginlega 

ákvörðunartöku og eru opnari fyrir breytingum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2006; Harris, 2013; Sergiovanni, 2006). Dreifð forysta er þegar skólastjórar 

ná að virkja samstarfsfólkið með sér og dreifa ábyrgð á verkefnum þannig 

að samstarfsfólk fær að koma skoðunum sínum á framfæri og fær að taka 

þátt í þeim ákvörðunum sem teknar eru (Harris og Muijs, 2005). Skólastjórar 

verða að treysta starfsfólkinu fyrir ábyrgð á verkefnum og þannig auka gæði 

skólastarfs og ánægju starfsfólks (Sergiovanni, 2006). Harris og Muijs (2005) 

segja einnig að það hafi jákvæði áhrif á skólastofnun þegar öðrum en 

skólastjórum er gefið tækifæri til að vera í forystu. Dreifð forysta verður til í 

skólum þar sem starfsfólk finnur að það skiptir máli í stofnuninni og 

samábyrgð er til staðar sem leiðir til þess að einstaklingar taka af skarið og 

gera þá hluti sem þeir sjá að þurfi að gera (Rodd, 2013). Rodd (2013) segir 



 

17 

einnig að dreifð forysta verði ekki til staðar nema skólastjórar gefi öðrum 

tækifæri til að stýra verkefnum. Fullan (2007) bendir sömuleiðis á að ein leið 

til að komast yfir verkefni sé að dreifa valdi. Með því að treysta starfsfólki 

fyrir verkefnum sem annars væru á borði skólastjóra dreifa þeir valdinu og 

ná þá að fylgjast með því sem fram fer innan skólans frekar en að sitja einir 

uppi með öll verkefnin. 

2.2 Breytingar á skólastjórastarfinu  

Í gegnum árin hafa miklar breytingar orðið í samfélaginu sem hafa haft áhrif 

á skólastarf. Árið 1996 fluttu grunnskólar frá ríki til sveitarfélaga og við það 

breyttust störf skólastjóra, þeir komu meira að rekstrarlegum þáttum og 

starfsmannastjórnun jókst. Breytingar urðu á kjarasamningum kennara árið 

2001 þar sem skólastjórar gátu ráðstafað stærri hluta af vinnutíma kennara 

í önnur verkefni en kennslu (Launanefnd sveitarfélaga og Kennarasambands 

Íslands, 2001). Í samningunum varð starfsheitið deildarstjóri einnig formlega 

skilgreint og því gátu skólastjórar með auknu fjármagni frá sveitarfélögum 

ráðið inn millistjórnendur. Árið 2008 skall á efnahagskreppa sem varð til 

þess að draga þurfti saman í skólakerfinu sem og í öðrum fyrirtækjum. 

Kreppan hafði ýmsar afleiðingar sem þrengdu að skólasamfélaginu 

(Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2012),  

2.2.1 Flutningur skóla frá ríki til sveitarfélaga 

Með lögum um grunnskóla nr. 66 (1995) um flutning skóla frá ríki til 

sveitarfélaga voru gerðar talsverðar breytingar á starfi skólastjóra. 

Breytingarnar voru gerðar til að efla skólastarf í landinu og færa ábyrgð og 

vald sem næst þeim sem skólinn þjónar. Öll ráðningarmál hvers skóla 

fluttust til sveitarfélaganna sem og allar fjárveitingar til skólanna (Skýrsla 

nefndar um mótun menntastefnu, 1994). Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (2002) gerðu rannsókn á 

hlutverkum skólastjóra og fengu þeirra mat á því hvernig yfirfærslu 

grunnskólans til sveitafélaganna hefði tekist. Niðurstöður leiddu í ljós að 

skólastjórar töldu að flutningur skóla frá ríki til sveitafélaga hafi haft jákvæð 

áhrif og gefið skólastjórunum aukið svigrúm til að móta störf skólanna. Það 

kom einnig fram að jákvætt viðhorf til grunnskólans af hálfu 

sveitarstjórnarmanna, almennings og foreldra hafði styrkst við flutninginn.  

2.2.2 Kjarasamningar 2001 

Í kjarasamningi grunnskólakennara sem gerður var árið 2001 urðu miklar 

breytingar á starfi skólastjóra. Markmið með samningnum var að gera 
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skólastarf betra og árangursríkara. Dregið var úr miðstýringaráhrifum og 

áhersla lögð á valddreifingu innan skólanna. Skólastjórnendur ásamt starfs-

fólki skólanna fengu vald til að stýra skólastarfinu út frá forsendum hvers 

skóla. Þetta átti að bæta skólastarfið og gera skólana samkeppnisfæra og 

kennarastarfið eftirsóknarvert (Launanefnd sveitarfélaga og Kennara-

sambands Íslands, 2001). 

Svigrúm starfsmanna skólanna var aukið og hlutverk skólastjóra varð 

viðameira. Skólastjórarnir voru eins og áður lykilmenn í skólastarfinu, þeir 

áttu að veita skólunum forstöðu, stjórna skólunum og fara með faglega 

forystu. Með auknu sjálfstæði jókst einnig rekstrarleg ábyrgð 

skólastjóranna. Vinnuskipulagi kennara var breytt og þar með jókst umfang 

starfsmannastjórnunar hjá skólastjórum. Þeir fengu meira ráðrúm til að 

stýra störfum kennara til faglegra starfa og verkefna sem starfsemi 

grunnskólans þarfnaðist. Skólastjórar fengu vald til að ráðstafa vinnu 

kennara til kennslu og annarra starfa umfram það sem áður var. Þeir gátu 

ráðstafað hluta af vinnutíma kennara til annarra starfa en kennslu s.s. til 

fundarhalda, viðtalstíma, foreldrasamstarfs, samstarfs milli starfsfólks 

skólans og ýmissa annarra starfa. Fyrir kennara í fullu starfi með 28 tíma 

kennsluskyldu gat skólastjóri ráðstafað 9,14 klst á viku og meira fyrir þá sem 

komnir voru með afslátt af kennsluskyldu vegna aldurs (Launanefnd sveitar-

félaga og Kennarasambands Íslands, 2001).  

Í kjarasamningi (Launanefnd sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands, 

2001) er ítrekað að skólastjórum beri eins og öðrum stjórnendum í 

opinberum störfum að virða meginreglur stjórnsýslulaga sem eru 

rannsóknarreglan, meðalhófsreglan, jafnræðisreglan og leiðbeiningar-

skyldan. Í rannsóknarreglunni kemur fram að skólastjórum ber að kynna sér 

alla málavexti áður en þeir taka ákvarðanir um málefni. Meðalhófsreglan 

fjallar um að ekki beri að taka meiri íþyngjandi ákvarðanir en nauðsynlegt 

þykir hverju sinni. Jafnræðisreglan vísar til þess að skólastjórum ber skylda 

til að gæta samræmis og mismuna ekki starfsmönnum skólans og 

leiðbeiningarskyldan tekur á því að skólastjórum beri þegar þeir hafa tekið 

ákvörðun í einhverju máli að benda starfsmanni á leiðir sem hann getur 

farið til að kvarta eða kæra ákvörðunina sem tekin hefur verið 

(Launanefndar sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands, 2001). 

Skólastjórum ber því að upplýsa um ákvarðanir sem teknar eru eftir atvikum 

með skriflegum hætti og rökstyðja ákvörðun sína.  
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2.2.3 Deildarstjórar 

Með flutningi á rekstri grunnskóla frá ríki til sveitarfélags fengu skólastjórar 

aukna rekstrarlega ábyrgð og starfsmannastjórnun varð umfangsmeiri 

þáttur í starfinu. Vegna þessa höfðu skólastjórar minni tíma til að sinna 

ýmsum öðrum störfum til dæmis sem tengdust málefnum nemenda. 

Möguleikinn á því að dreifa valdi gafst formlega í kjarasamningnum (2001) 

en þar varð starfsheitið deildarstjóri formlega skilgreint og komu þeir í stað 

árganga- og fagstjóra. Deildarstjóri er millistjórnandi sem fer með 

mannaforráð og stýrir hluta af skólastarfi en skólastjórar eru þeir aðilar sem 

stýra þeim í daglegu starfi (Launanefnd sveitarfélaga og Kennarasambands 

Íslands, 2001). Þarna var skólastjórum gefið aukið svigrúm til að bæta við 

stjórnun skólanna. Með auknum stjórnunarkvóta gátu skólastjórar því bætt 

við stjórnun skólanna. Þessa viðbót við stjórnun var vel þegin af 

skólastjórum þar sem hlutverk þeirra við flutning skólanna frá ríki til 

sveitarfélaga breyttist mikið og þeim gafst lítill tími til að sinna faglegri 

forystu (Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ólafur H. 

Jóhannsson, 2007).  

Blandford (1997) segir að með tilkomu deildarstjóra hafi skólastjórum 

gefist tækifæri til að dreifa valdi og vera með skýrari verkskiptingu en um 

leið hafi einu laginu verið bætt við í samskiptum kennara við skólastjóra og 

þar með hafi bilið á milli þeirra aukist frá því sem áður var. Mörg verkefni 

sem áður voru hjá skólastjórum voru sett í hendur deildarstjóra ásamt 

nýjum verkefnum sem bættust við. 

Hlutverk deildarstjóra geta verið misjöfn eftir því í hvaða skóla þeir 

starfa. Skólastjórar hvers skóla stýra þeim og er útfærsla á störfum þeirra 

því sniðin að þörfum hvers skóla fyrir sig. Verkefnin sem koma inn á þeirra 

borð eru þó með einhverjum hætti svipuð. Sá hluti af starfi skólastjóra sem 

snéri að því að sinna nemendum fór að mestu leyti inn á borð deildarstjóra 

(Sigríður Anna Guðjónsdóttir o.fl., 2007). Í rannsókn Sigríðar Önnu 

Guðjónsdóttur (2004) kom fram að verkefni deildarstjóra reyndust fjölþætt 

en meðal þeirra var umsjón með fundum, samhæfing á stigi, agamál, 

umsjón með skólanámskrá og þróunarverkefnum ásamt ýmsum öðrum 

verkefnum. Starfslýsingar voru sjaldnast til staðar sem gæti meðal annars 

verið orsök þess að störf deildarstjóra reyndust vera annasöm og þung í 

vöfum. Í niðurstöðum rannsóknar Laufeyjar Maríu Hreiðarsdóttur (2002) á 

störfum deildarstjóra kom fram að deildarstjórum gengi illa að sinna starfi 

sínu vegna þess að óskýrar starfslýsingar voru til um störf þeirra, slök 

samskipti væru milli skólastjóra og deildarstjóra og mikil kennsluskylda fylgir 

störfum deildarstjóranna. Sömu niðurstöður komu fram í rannsókn Sigríðar 
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Fjöldi stöðugilda deildarstjóra  

Önnu Guðjónsdóttur (2004) en þar sögðust deildarstjórar hafa áhyggjur af 

því að geta ekki sinnt starfi sínu þar sem verkefnin væru mörg og starfið 

erilsamt. Þrátt fyrir aukningu á stjórnendakvóta sem kom í kjölfar 

kjarasamninga (2001) töldu kennarar sem tóku þátt í rannsókn Sigríðar 

Önnu Guðjónsdóttur o.fl. (2007) að hann væri ekki nægur til að sinna þeim 

auknum verkefnum sem komin voru inn í grunnskólana.  

Ef skoðaðar eru tölur frá Hagstofu Íslands kemur í ljós að breytingar hafa 

verið á stjórnendastöðum í grunnskólum landsins. Ef teknar eru saman 

heildarstjórnendastöður kemur í ljós að árið 2003 voru 332 stjórnendur í 

grunnskólunum en árið 2012 voru þær komnar niður í 287 eða fækkað um 

45 stöður á 9 árum. Ef teknar eru saman tölur einungis um 

deildarstjórastöður þá kemur í ljós að árið 2001 eða árið sem starfsheitið 

varð til eru 45 stöðugildi deildarstjóra í grunnskólum landsins. Fjöldi 

deildarstjóra jókst jafnt og þétt fram til ársins 2009 en þá voru þær orðnar 

276 en upp frá því fór þeim aftur fækkandi (sjá mynd 1). Árið 2013 verður 

þó aukning aftur en stöðugildi jukust um 13 frá 2012 til 2013.  

 

Mynd 1. Fjöldi stöðugilda deildarstjóra (Hagstofa Íslands, 2014). 

Á mynd 1 má sjá að á árunum 2001 til 2009 er jafnt og þétt bætt við 

stjórnunarkvóta grunnskólanna. Gera má ráð fyrir að þessi aukning á 

stjórnun skólanna hafi komið til móts við þær auknu kröfur sem gerðar voru 

til skólastjóranna með flutningi grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga. Eftir 

efnahagskreppu árið 2008 fækkaði stöðugildum deildarstjóra og má ætla að 

það hafi valdið auknu álagi á aðra starfsmenn og þá sérstaklega þá 

stjórnendur sem eftir voru.  
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2.2.4 Efnahagskreppa 2008 

Mikil þensla var í samfélaginu frá árunum 2003 og fram til ársins 2008 þegar 

efnahagskreppan skall á. Efnahagskreppa varð á Íslandi árið 2008 en margir 

telja að við séum enn ekki komin upp úr kreppunni núna árið 2014. Í byrjun 

árs 2008 tóku íslensku hagvísitölur að falla og verðbólga jókst. Stuttu síðar 

sama ár hækkaði gengisvísitala íslensku krónunnar um 6,97 % og var það 

mesta fall krónunnar í sögunni (Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og 

Sigríður Benediktsdóttir, 2010). 

Í efnahagskreppunni þurftu bæði fyrirtæki og einstaklingar að draga 

saman seglin. Þessir aðilar höfðu tekið lán sem standa þurfti í skilum með. 

Tekjur heimilanna dugðu skammt fyrir útgjöldum og sama má segja um 

fyrirtækin en mörg þeirra þurftu að draga saman og uppsagnir á starfsfólki 

voru óhjákvæmilegar.  

Skólakerfið hefur þurft að taka á ýmsum vandamálum í gegnum tíðina. 

Eins og alls staðar koma góðir tímar þar sem hægt er að gera ýmislegt nýtt, 

fara óhefðbundnar leiðir og framboð af starfsfólki er mikið. En svo koma 

tímar þar sem draga þarf saman og ekki er hægt að bjóða upp á miklar 

nýjungar, hugsa þarf vel um hvern eyri sem eytt er og ekki er úr miklu að 

moða. Ávallt þurfa stjórnendur grunnskóla að vanda sig í starfi og takast á 

við margs konar áskoranir. Þegar efnahagskeppan skall á árið 2008 þurftu 

stjórnendur heldur betur að taka sig taki og reka skóla með mun minna 

fjármagn en áður hafði verið. 

Efnahagskreppur geta haft áhrif á skólastarf með ýmsum hætti. Pepper, 

London, Dishman og Lewis (2010) segja að kreppur geti verið þrenns konar, 

fer eftir eðli þeirra. Fyrst tala þeir um skólakreppur þar sem röð atburða 

ógna rekstri stofnunarinnar og þar með grundvallargildum skólans. Innan 

þessa flokks tala þeir um kreppur sem myndast þegar kennari hringir sig inn 

veikan eða þegar starfsmannavelta er mikil milli ára sem veldur 

óstöðugleika í skólastarfinu. Kreppan ógnar þannig grundvelli skólastarfsins 

og getur skyndilega skollið á. Í þess háttar kreppum er skólinn ófær um að 

sinna hlutverki sínu. Annar hluti skólakreppu telja þeir félagar vera augljósa 

en getur verið tilkomin af ólíkum aðstæðum til dæmis af verkföllum 

starfsmanna, ólíkum kröfum frá pólitíkinni eða samfélaginu sem skólinn 

starfar í. Þetta flokka þeir sem ytri aðstæður og erfitt er að eiga við. Þeir tala 

um þriðja hluta skólakreppu þegar atburðir kalla á ákvarðanir sem þarf að 

taka strax. Þá þurfa stjórnendur að bregðast fljótt og örugglega við þeim 

málum sem þeir standa frammi fyrir jafnvel þó þeir hafi ekki nægilegar 

upplýsingar í hendi um hvað málin snúast. Þá tala þeir félagar um að algeng 

viðbrögð við kreppu sé skelfing, óvissa og uppgjöf.  
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Þegar kreppa skellur á er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvort um er að 

ræða svokallaða innri eða ytri kreppu og hvort þær séu fyrirsjáanlegar eða 

ekki (Pepper o.fl. 2010). Talað er um innri kreppu þegar upptökin eiga sér 

stað innan skólans og ná til starfsmanna, nemenda eða foreldra og 

fyrirsjáanlega kreppu þegar skólastjóri getur gert sér grein fyrir því hvert 

stefnir og getur þar af leiðandi haft áhrif á útkomuna. Til dæmis væri 

nemendafækkun í hverfinu dæmi um fyrirsjáanlega kreppu þar sem 

skólastjórar geta haft áhrif á viðbrögð við þessum þætti. Ófyrirsjáanleg innri 

kreppa væri til dæmis nemendaóeirðir. Ytri kreppa í skólasamfélagi væri til 

dæmis fjárhagur skólans þar sem fjármagn kemur inn í skólana utan frá og 

hefur þannig áhrif á það starfs sem á sér stað þar. Versnandi fjárhagur er þá 

dæmi um ytri fyrirsjánlega kreppu sem skólinn verður að takast á við. 

Ófyrirsjánaleg kreppa væri þá til dæmis hryðjuverk eða nátturúhamfarir 

(Eygló Illugadóttir, 2011). 

Kreppan árið 2008 olli í grunnskólum landsins svokallaðri ytri fyrir-

sjáanlegri kreppu samkvæmt skilgreiningu Pepper o.fl. (2010) og varð hún til 

þess að mikið þurfti að draga saman í skólum landsins. Fjármagn var skorið 

niður og þurftu skólastjórar að reka sömu stofnun og áður á mun minna 

fjármagni (Samband íslenskra sveitarfélaga , 2013). Árin áður en kreppan 

skall á var skólastarf orðið fjölbreyttara en áður með ólíkum 

nemendahópum og fjölbreyttari kennslufyrirkomulagi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006). Skólarnir höfðu verið fluttir frá ríki til sveitarfélaga og 

störf skólastjóra voru orðin mun umfangsmeiri en áður, þeir voru orðnir 

fjármálastjórar, faglegir leiðtogar, starfsmannastjórar, urðu að vera góðir í 

mannlegum samskiptum sem og að halda utan um öll samskipti við yfirvöld 

(Launanefnd sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands, 2001). Grunnskólinn 

skyldi taka við öllum börnum óháð því hvaða þarfir þau höfðu, hvort sem 

um var að ræða mismunandi atgervi þeirra, fatlanir, greindarskerta eða 

afburðargreinda eða börn af erlendum uppruna (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2006). Með tilkomu deildarstjóra inn í skólakerfið gátu skólastjórar dreift 

betur verkefnum til að skólinn gæti veitt þá faglegu þjónustu sem honum er 

ætlað að veita. Eins og sjá má í mynd 1 á blaðsíðu 20 fór stöðugildum 

deildarstjóra fækkandi eftir árið 2008 við efnahagshrunið og skólastjórar 

þurftu að draga saman. Þau auknu verkefni sem komu inn á borð 

stjórnenda við flutninginn voru þó enn inni, þeim hafði ekki fækkað þrátt 

fyrir að úthlutun til skólanna hafi minnkað (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2013).  

Þegar kreppur verða í skólasamfélagi þarf að bregðast við og mæta 

verkefnum eins og best hentar hverju sinni. Sigurlína Davíðsdóttir o.fl. 

(2012) gerðu rannsókn á áhrifum efnahagskreppunnar á skólastarf í tveimur 
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sveitarfélögum á Íslandi. Annað sveitarfélagið var landbúnaðarhérað en hitt 

fiskveiði- og þjónustusamfélag. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að í 

landbúnaðarhéraðinu fækkaði stjórnendum um 2,7 stöðugildi, kennurum 

um 5,1 stöðugildi og stuðningsfulltrúum um 4,6 stöðugildi á tímabilinu 

2007/2008 til 2010. Á sama tímabili voru aftur á móti aðrar niðurstöður í 

fiskveiði- og þjónustusamfélaginu. Þar fjölgaði stöðugildum stjórnenda um 

1, stöðugildi kennara stóð í stað og stöðugildi stuðningsfulltrúa jókst um 

3,8. Í landbúnaðarhéraðinu var deildarstjórastaða lögð niður og aðrir 

stjórnendur þurftu að taka við þeim verkefnum sem henni hafði fylgt. Þörfin 

fyrir stjórnendur minnkaði ekki en þeir sem fyrir voru þurftu að bæta á sig 

verkefnum. Reynt var að halda grunnstarfsemi skólanna í réttu horfi þrátt 

fyrir samdrátt. Þær breytingar sem farið var í á þessum árum voru meðal 

annars að almenn yfirvinna var ekki lengur í boði, nemendafjöldi í bekkjum 

jókst, skólastjórnendur sinntu forfallakennslu, minna fjármagn var veitt til 

sérkennslu og annarra faglegra starfa og dregið var úr fjármagni til kaupa á 

búnaði og námsgagna. Steinunn Helga Lárusdóttir, Arna Hólmfríður 

Jónsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen og Guðný 

Guðbjörnsdóttir (2014) gerðu aðra rannsókn þar sem þau könnuðu hvaða 

áhrif kreppan hafði í leik-, grunn- og framhaldsskólum en þar kemur fram að 

umtalsverður niðurskurður var í grunnskólum landsins. Starfshlutföll náms-

ráðgjafa, sérkennslustjóra, skólaliða, umsjónarmanns fasteigna og 

skrifstofustjóra voru skert, starf tölvumsjónarmanns fellt niður, stöðugildi 

stjórnenda skert umtalsvert ásamt því að fjölgað var í bekkjardeildum. Það 

koma einnig jákvæðir punktar fram í rannsókn Sigurlínu Davíðsdóttur o.fl. 

(2012) en þar segir að foreldrar virtust hafa meiri tíma aflögu bæði til að 

hjálpa börnum sínum og aðstoða við skólastarf. Þeir hjálpuðu til dæmis við 

að hafa ofan af fyrir nemendum á skemmtunum frekar en að kaupa 

skemmtikrafta og þeir fóru með nemendum í skólaferðalög. Samkvæmt 

skýrslu OECD árið 2013 á foreldraþættinum kemur í ljós að á Íslandi eru 

tengsl við foreldra og stuðningur við þá í skólastarfi meiri en í 

samanburðarlöndum TALIS. 

2.2.5 Upplifun og reynsla skólastjóra á breytingum 

Einstaklingar upplifa hluti á mismunandi hátt það sem einum finnst flókið 

getur öðrum fundist einfalt. Íslenskar og erlendar rannsóknir hafa verið 

gerðar á því hvernig skólastjórar upplifa þær breytingar sem orðið hafa á 

starfi þeirra í gegnum árin meðal annars með flutningi skólanna frá ríki til 

sveitarfélaga. 
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Skólastjórar voru almennt sáttir við flutning skóla frá ríki til sveitarfélaga 

(Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn H. Lárusdóttir, 2004). 

Þeir voru sammála um að svigrúm þeirra til að hafa áhrif hafi aukist. 

Skólastjórar sem störfuðu í þéttbýli voru ekki eins ánægðir og þeir sem 

störfuðu í dreifbýli en þó voru þeir allir sammála um að þeir höfðu öðlast 

aukin völd við flutninginn. Millistjórnendur voru sammála um að 

flutningurinn hafi valdið því að sjálfstæði skólanna hafi aukist og viðhorfi 

fræðsluyfirvalda hafi breyst sem olli því að metnaður skólastjóra til að 

standa sig hafi aukist. Þeir voru sammála um að stýring frá 

fræðsluyfirvöldum væri meiri en áður (Börkur Hansen o.fl., 2004). Moos, 

Krejsler, Kofod og Jensen (2005) gerðu rannsókn í Danmörku um breytingu 

á starfi skólastjóra. En þar í landi hafa einnig verið miklar breytingar gerðar 

á skólakerfinu. Breytingarnar á danska skólakerfinu eru með svipuðu sniði 

og þær sem gerðar voru hér á landi 1996 þegar skólarnir fluttu frá ríki til 

sveitarfélaga. Sjálfstæði dönsku skólanna jókst og skólastjórar sinna nú 

fjölþættara starfi en áður. 

Upplifun skólastjóra á hlutverki sínu hefur einnig breyst í gegnum tíðina 

og fór starf hans úr því að vera faglegur leiðtogi yfir í að verða fram-

kvæmdastjóri (Börkur Hansen o.fl., 2002; Börkur Hansen o.fl., 2004). 

Samkvæmt rannsókn Barkar o.fl. (2002) finnst skólastjórum þeir ekki ná að 

sinna starfi sínu sem faglegir leiðtogar þar sem sá þáttur starfsins hefur 

þurft að víkja fyrir daglegum önnum. Þegar skólastjórar voru beðnir um að 

raða ákveðnum verkefnum eftir mikilvægi þeirra kom í ljós að þeir vildu 

helst vinna í málefnum er varða framtíð skólans og settu því námskrárvinnu 

og áætlanagerð í fyrstu tvö sætin en í raun vildu þeir meina að þessi 

verkefni væru í fimmta og sjötta sæti. En þar kom einnig fram að 

skólastjórar töldu sig eiga erfiðara með að forgangsraða viðfangsefnum eins 

og þeir helst hefðu viljað. Kennarar telja skólastjóra vera önnum kafna, 

mikið upptekna á fundum og við að stýra innri málefnum skólanna (Börkur 

Hansen o.fl. 2004). Guðrún G. Halldórsdóttir (2011) gerði rannsókn á því 

hver upplifun kennara væri af fundum. Þar kemur fram að flestir kennarar 

telja fundi vera mikilvæga til að vera í samskiptum við aðra og til að taka 

sameiginlegar ákvarðanir um skólastarfið. Þar kemur líka fram að mikill tími 

fer í fundarhöld og finnst þeim sem þátt tóku í rannsókninni of mikill tími 

fara í fundi. Samkvæmt rannsókn DiPaola og Tschannen-Morgan (2003) sem 

gerð var í Virginíufylki í Bandaríkjunum fannst skólastjórum þar þeir eyða of 

miklum tíma í skýrslugerðir, tölvupósta og fundarhöld. Einnig fannst þeim 

mun meiri tími fara í nemendamál í dag heldur en áður. Moos og félagar 

(2005) skoðuðu tvo skóla í rannsókn sinni og kom í ljós að skólastjórar í 

báðum skólunum töldu sig hafa alltof mikið á sinni könnu og mun meira en 
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þeir höfðu áður. Þeir töldu sig ná að sinna starfi sínu ágætlega í dag með því 

að vera í góðu samstarfi við aðstoðarskólastjóra og kennara.  

Samkvæmt rannsókn DiPaola og Tschannen-Morgan (2003) eru störf 

skólastjóra að breytast mikið og vinnudagurinn að lengjast. Skólastjórarnir 

sem tóku þátt í rannsókninni höfðu allir mikla reynslu af skólastjórastarfinu 

og sögðust þeir finna miklar breytingar á starfinu. Meðal þeirra voru að 

vinnudagurinn er orðinn alltof langur mun lengri en þeir voru fyrir nokkrum 

árum, álag í starfinu hefur aukist gríðarlega, launin lág og lítinn stuðning að 

fá. Meirihluti þeirra sem tóku þátt í rannsókninni sögðust ekki ná að sinna 

starfi sínu sem skyldi þó þeir vinni langt umfram þann vinnutíma sem 

æskilegt er.  

2.3 Streita 

Streita kallast það þegar starfað er undir miklu álagi í langan tíma og 

einstaklingurinn finnur fyrir óþægindum sem koma róti á líf hans. Ýmislegt 

getur gerst sem raskar einbeitingu einstaklingsins, hann verður orkulaus, 

finnst hann vera undir mikilli pressu og verður óstyrkur (Háskólinn í 

Reykjavík, 2008). Þegar einstaklingar hafa starfað undir miklu álagi í langan 

tíma finna þeir oft fyrir einkennum eins og höfuðverk, hjartsláttartruflunum, 

blóðþrýstingur hækkar, svefnvandamálum, svima, kvíða og þunglyndi 

(Wells, 2013). Viðvarandi streita getur valdið því að einstaklingar kulna í 

starfi og eiga erfitt með að sinna vinnu sinni. Í kringum 80-90% 

skólastjórnenda í Reykjavík töldu sig vera undir miklu eða frekar miklu álagi í 

vinnunni og vinnudagur þeirra dugði ekki til að ljúka verkefnum og þurfa því 

stjórnendur að vinna um helgar til að ljúka aðkallandi verkefnum (Hreiðar 

Sigtryggsson, 2002).  

Ýmsir þættir valda streitu í störfum skólastjóra. Friedman (2002) gerði 

rannsókn í Ísrael sem náði til 821 skólastjóra og kom í ljós að skólastjórar 

töldu að þegar þeir tóku við stöðum sínum áttu þeir von á því að allir innan 

skólasamfélagsins myndu bera virðingu fyrir skólastjóranum og hans 

hugmyndum og leiðum. Raunveruleikinn varð annar en þeir áttu von á, 

kennarar fóru illa eftir fyrirmælum sem þeir fengu og sama átti við um 

foreldra. Samkvæmt rannsókninni voru fjórir þættir sem ollu mestri streitu í 

störfum skólastjóra en það voru foreldrar, kennarar sem valda illa starfi 

sínu, of mörg verkefni sem koma inn á borð skólastjóra úr hinum ýmsu 

áttum og aðrir þættir sem snúa að skólastarfinu s.s. skólaliðar, ritarar og 

húsvörður. Af þessum fjórum þáttum vó þáttur kennarana hæst í því að 

valda skólastjórum streitu í starfi. Whitaker (1996) og Friedman (2002) eru á 

sama máli en þeir segja að skólastjórnendur verða fyrir stanslausu áreiti 
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allan daginn frá starfsfólki, foreldrum og nemendum. Verkefni eins og 

skýrslugerðir, fundahöld, tölvupóstur og tilfallandi verkefni eins og þátttaka 

í rannsóknum eru einnig þættir sem hafa mikil áhrif. Í rannsókn DiPaola og 

Tschannen-Morgan (2003) kemur fram að helstu ástæður þess að kennarar 

í Bandaríkjunum sækjast ekki eftir stjórnendastöðum eru vegna langrar 

vinnuviku en samkvæmt rannsókn þeirra vinna 84% skólastjóra meira en 50 

tíma á viku. Úr rannsókn Wells (2013) sem framkvæmd var í Bandaríkjunum 

á álagi sem fylgir starfi skólastjóra kom í ljós að skólastjórar hafa alltaf færri 

og færri bjargir og kröfur til starfsins eru sífellt að aukast sem verða til þess 

að skólastjórar ná ekki að sinna vinnu sinni. Skólastjórar finna fyrir miklu 

álagi í starfi og þeir upplifa starf sitt þannig að aðgangur þurfi að vera að 

þeim allan sólarhringinn (Wells, 2013).  

Samkvæmt TALIS könnun (Ragnar F. Ólafsson, 2014) sem gerð var árið 

2013 kom í ljós að íslenskir skólastjórar kvörtuðu undan vinnuálagi og of 

mikilli ábyrgð í starfi en þar kemur fram að 74,3% skólastjóra á Íslandi segja 

að vinnuálagið sé mikið eða nokkuð mikið. Þar kom einnig fram að þó 

nokkur skortur er á fjármagni og öðrum úrræðum í skólakerfinu á Íslandi. 

Rannsóknir hafa sýnt að skólastjórastarfið hefur undanfarin ár orðið minna 

og minna aðlaðandi og eru fáir sem sækja í þessar stöður. Í Bandaríkjunum 

eru sífellt fleiri skólastjórar að kikna undan álagi og hefur þróunin verið sú 

að skólastjórar eru sífellt yngri þegar þeir hætta störfum (DiPaola og 

Tschannen-Morgan, 2003). Skólastjórar vilja hætta fyrr að starfa sem 

stjórnendur og snúa sér að öðrum verkefnum, þeir eru ekki að hætta á 

vinnumarkaði heldur geta þeir ekki hugsað sér að vinna undir því álagi sem 

fylgir því að vera skólastjórnandi. Skólastjórnendur verða að gera sér grein 

fyrir því að tengsl eru á milli álags/streitu og kulnunar og ef þeir finna fyrir 

einkennum álags verða þeir að bregðast við og gera eitthvað í sínum málum 

til þess að brenna ekki út í starfi (Freidman, 2002; Wells, 2013).  

2.4 Samantekt 

Skólastjórnun er fjölbreytilegt starf þar sem að mörgu er að hyggja. 

Stjórnun skóla snýst að miklu leyti um að byggja upp menningu sem er 

framsækin og opin og gegna skólastjórar þar lykilhlutverki. Þeir hafa 

ákveðnar hugmyndir um það hvernig þeir vilja að skólinn sé og þurfa að 

einblína á þarfir nemenda, gera kröfur til starfsfólksins og til sjálfra sín 

(Fullan, 2014; Shakeshaft, 1986). Skólastjórar eru þeir sem bera á endanum 

ábyrgð á því sem fram fer í skólanum. Til eru nokkrar tegundir forystu og er 

ein þeirra dreifð forysta. Dreifð forysta er þegar skólastjórar ná að virkja 

samstarfsfólkið með sér og dreifa ábyrgð á verkefnum þannig að 
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samstarfsfólk fær að koma skoðunum sínum á framfæri og að taka þátt í 

þeim ákvörðunum sem teknar eru (Harris og Muijs, 2005). 

Í gegnum árin hafa miklar breytingar orðið á því samfélagi sem við búum 

í, ein breytingin var sú að grunnskólar voru fluttir frá ríki til sveitarfélaga 

árið 1996 og við það breyttust störf skólastjóra. Þessi flutningur var gerður 

til að efla skólastarfið í landinu og flytja ábyrgð og vald nær þeim sem 

skólinn þjónar. Skólastjórar eru sammála um það að þessi flutningur hafi 

haft jákvæð áhrif og gefið skólastjórum aukið svigrúm til að móta starf 

skólanna.  

Með nýjum kjarasamningum grunnskólakennara árið 2001 urðu einnig 

breytingar á störfum skólastjóra en þá fengu þeir meira að stjórna sínum 

skóla út frá forsendum skólans sem þeir störfuðu við. Þeir fengu til umráða 

hluta af tíma kennara og jókst því starfsmannastjórnun skólastjóranna. 

Einnig fór meiri tími stjórnenda í að sinna rekstri og skýrslugerðum heldur 

en áður hafði verið. Mikilvægt er að skólastjórar dreifi valdi og nýti vel það 

starfsfólk sem þeir hafa í skólanum. Í kjarasamningnum (2001) var einnig 

samið um starfsheitið deildarstjóri og gátu því skólastjórar með auknu 

fjármagni frá sveitarfélögum bætt við stjórnun skólans. Hlutverk 

deildarstjóra voru fjölþætt og flókin þar sem flestir voru með kennsluskyldu 

og þurftu að sinna bæði kennslu og stjórnun. Undanfarin ár hafa breytingar 

orðið á stjórnendastöðum í grunnskólum landsins en fram til ársins 2009 

fjölgaði stöðum stjórnenda jafnt og þétt en þeim hefur fækkað aftur 

undanfarin ár. 

Efnahagskreppan árið 2008 hafði mikil áhrif á samfélagið og þar á meðal 

á skóla landsins. Rannsóknir sýna að skólastjórar þurftu að reka skólana 

með mun minna fjármagni en þeir höfðu áður fengið. Vegna þessa þurfti að 

draga úr útgjöldum og uppsagnir á fólki voru óhjákvæmilegar (Sigurlína 

Davíðsdóttir o.fl. 2012; Eygló Illugadóttir, 2011). Einn þáttur sem skorinn var 

niður var úthlutun stjórnunarkvóta til skólanna og þar með voru 

deildarstjórar teknir út í mörgum skólum en þau verkefni sem komin voru 

inn í skólana og deildarstjórar höfðu sinnt urðu eftir, þeir stjórnendur sem 

urði eftir í skólunum þurftu því að bæta á sig verkefnum.  

Nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að reynsla skólastjóra af þeim 

breytingum sem átt hafa sér stað á starfi þeirra síðustu ár eru misjafnar en 

almennt voru skólastjórar sáttir við flutning skóla frá ríki til sveitarfélaga. 

Þeir töldu að svigrúm þeirra hefði aukist og að þeir hefðu öðlast aukin völd 

eftir flutning. Skólastjórar upplifðu þó að störf þeirra hefðu síðustu ár 

þróast úr því að vera faglegir leiðtogar yfir í að vera framkvæmdarstjórar. 

Vinnuálag hefði aukist og vinnudagurinn dugði ekki til að ljúka verkefnum. 
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er farið yfir hvaða aðferðir voru notaðar í rannsókninni til að 

varpa ljósi á þá breytingu sem orðið hefur á starfi skólastjóra á 20 ára 

tímabili. Farið er í það hvaða rannsóknaraðferðir voru notaðar en 

rannsóknin er eigindleg rannsókn og rannsóknarsniðið var viðtalsrannsókn. 

Þá er útskýrt hvernig viðmælendur voru valdir í rannsóknina og upplýsingar 

gefnar um þá. Viðmælendum hefur verið gefin gervinöfn til að gætt sé 

trúnaðar við þátttakendur. Farið er yfir hvernig gagnaöflun fór fram og 

hvernig unnið var úr þeim gögnum sem aflað var. Að lokum er svo fjallað 

um réttmæti niðurstaðna og ýmis siðferðisleg atriði sem tengjast 

rannsókninni.  

3.1 Aðferð  

Rannsóknaraðferðir eru leiðir til að lýsa veruleikanum kerfisbundið. Val á 

rannsóknaraðferð fer eftir eðli viðfangsefnis. Þessi rannsókn er viðtals-

rannsókn, sem telst til eigindlegrar rannsóknaraðferðar, en þar er lögð 

áhersla á að rannsakandi setji sig inn í umhverfi og hugarheim viðmælanda 

og reyni að skilja þeirra upplifun á veruleikanum (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Einstaklingar hafa mismunandi skoðanir á hlutum og túlka þá á 

mismunandi hátt en rannsakandi reynir að draga fram skoðanir viðmælenda 

og varpa ljósi á túlkun þeirra á veruleikanum (Silverman, 2013). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru þannig að rannsakandi safnar gögnum með því að 

vera á staðnum og upplifa hlutina og er góð aðferð til að skoða hluti á 

dýptina (Lichtmann, 2009; Silverman, 2013).  

Vegna eðlis rannsóknar voru viðtöl valin sem gagnaöflunaraðferð. Viðtöl 

eru ein af mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðum í rannsóknum þegar skoða 

á reynslu fólks. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl sem einkennast af því að 

umræðuefnið er ákveðið en aðstæðurnar móta samræðurnar (Helga 

Jónsdóttir, 2003; Silverman, 2013). Gengið var út frá viðtalsramma í 

viðtölunum en gætt var þess að skapa svigrúm fyrir alla þá þætti sem óskað 

var eftir að fræðast um en mikilvægt er að leitast við að skilja reynslu 

viðmælenda frá þeirra eigin sjónarhóli. 

Í úrtaki voru skólastjórar sem starfað höfðu við skólastjórn í að minnsta 

kosti 20 ár og kallast markmiðsúrtak því valdir voru einstaklinga til þátttöku 

sem hæfðu markmiðum rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 
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Karlsson, 2003). Þessi aðferð gefur einnig möguleika á því að fá breiðan 

grunn af upplýsingum og víða innsýn í upplifun og reynslu viðmælenda 

(Silverman, 2013).  

3.2 Viðmælendur 

Í rannsóknina voru valdir skólastjórar sem starfað hafa sem 

skólastjórnendur í 20 ára eða lengur til að fá þeirra sýn og upplifun á þá 

breytingu sem átt hefur sér stað á starfi skólastjóra síðustu 20 ár. Leitað var 

til formanns Skólastjórafélags Íslands til að fá upplýsingar um skólastjóra 

sem komu til greina, en skilyrðin voru að skólastjórarnir hefðu allir verið 

starfandi í að minnsta kosti 20 ár sem skólastjórnendur og væru í starfi 

þegar viðtöl voru tekin. Ég ákvað að afmarka mig við höfuðborgarsvæðið, 

bæði af hagkvæmisástæðum og til að fá viðmælendur frá svipuðum skólum 

hvað varðar stærð og umhverfi. Sautján nöfn voru á listanum en þar af voru 

þrír sem ekki komu til greina þar sem þeir störfuðu í sérskólum eða í skólum 

sem höfðu nýlega verið sameinaðir öðrum skólum, sem var líklegt til að hafa 

áhrif á svörin. Eftir stóðu fjórtán einstaklingar sem komu til greina í 

rannsóknina og þar af var ein kona sem ég valdi strax í úrtakið. Ég var ekki 

persónulega kunnug neinu þeirra sem voru á listanum og valdi af handahófi 

sex karlmenn. Haft var samband við sjö skólastjóra en einn af þeim svaraði 

aldrei síma né tölvupósti svo viðkomandi varð ekki þátttakandi í 

rannsókninni. Þátttakendur voru fimm karlar og ein kona og eru þau öll á 

aldrinum 60-65 ára. Þau eru öll með svipaða reynslu í stjórnun en menntun 

þeirra var misjöfn (sjá töflu 1). Allir þátttakendurnir eru starfandi á 

höfuðborgarsvæðinu og nemendafjöldi skólanna sem þeir starfa við eru frá 

300-600. Viðmælendum hefur verið gefin gervinöfn í rannsókninni til að 

gæta nafnleyndar.  
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Tafla 1. Upplýsingar um viðmælendur í rannsókn. 

Viðmælandi: Starfsaldur: Fjöldi ára sem 
stjórnandi: 

Menntun: 

Alda 32 ár 30 ár 

B.ed. próf  

Diplóma í stjórnun 

Ýmis námskeið 

Bergur  31 ár 29 ár 

BA próf 

Uppeldisfræði til 
kennsluréttinda 

Diplóma í stjórnun 

Daníel 41 ár 30 ár Kennarapróf 

Elvar  28 ár 21 ár 

B.Ed próf 

Kerfisfræðinám 

Diplóma í viðskiptafræði 

Diplóma í stjórnun 

Finnur 35 ár 21 ár 
Kennarapróf 

Ýmis námskeið 

Gunnar 38 ár 30 ár 

B.Ed próf 

Diplóma í stjórnun 

Ýmis námskeið 

3.3 Gagnaöflun 

Skólastjórnendur eru mjög uppteknir í stöfum sínum og erfitt var að ná 

sambandi við þá en það hafðist allt að lokum nema hjá einum eins og áður 

sagði. Þrátt fyrir mikið annríki gáfu þeir sér tíma til að taka þátt í 

rannsókninni. 

Tekin voru einstaklingsviðtöl og fóru þau fram á skrifstofum skóla-

stjóranna því þar taldi rannsakandi að best væri fyrir þá að vera og minnst 

rask yrði fyrir þá. Skrifstofurnar voru mjög misjafnar, sumar gamlar líkt og 

þær hafi verið eins í öll þau 20 ár sem skólastjórinn hefur starfað og aðrar 

nýlegri. Á öllum stöðum náðist gott samband við skólastjórana en viðtölin 

voru samt hvert með sínu sniði. Mjög auðvelt var að slá á létta strengi og ná 

sambandi við viðmælendur og þar af leiðandi var andrúmsloftið mjög gott 

áður en viðtölin hófust formlega, en mikilvægt er að ná góðu sambandi við 

viðmælendur áður en viðtöl hefjast til að útkoman verði sem best (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Greinilegt var að allir viðmælendurnir höfðu mjög gaman 

af því að ræða þessa hluti og voru þeir flestir mjög glaðir og afslappaðir á 
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meðan á viðtölunum stóð. Rannsakandi passaði sig á því að brosa og nikka 

reglulega sem er mjög mikilvægt í svona viðtölum því mikilvægt er að ná 

góðum tengslum við viðmælendur og beita virkri hlustun (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Farið var með hálfstaðlaðan viðtalsramma (fylgiskjal 1) í 

viðtölin til að passa upp á það að allir þeir þættir sem rannsakandi vildi að 

kæmu fram yrðu ræddir. Við gerð viðtalsrammans voru rannsóknar-

spurningar hafðar til hliðsjónar. Spurt var meðal annars um hvernig 

skólastjórarnir upplifðu breytingu á ákveðnum þáttum í starfi sínu eins og 

fundarhöldum, fjármálum, skýrslugerðum, nemendamálum, starfsmanna-

málum og samskiptum við foreldra. Þeir voru einnig spurðir að því hvort eðli 

starfsins hafi breyst í gegnum árin að þeirra mati, hvernig þeim líður í starfi 

og hvort þeir myndu velja starfið í dag svo eitthvað sé nefnt. Einnig var 

stuðst við fræðilega hluta ritgerðarinnar þar sem fjallað er um breytingar á 

ákveðnum þáttum í starfi skólastjóra meðal annars með tilkomu flutnings 

skóla frá ríki til sveitarfélags, kjarasamningum og efnahagskreppunni sem 

varð í samfélaginu 2008.  

3.4 Úrvinnsla 

Gagnagreining var gerð með hefðbundnum hætti þegar unnið er með 

eigindleg gögn. Viðtölin voru afrituð orðrétt, lesin yfir og fundin þemu í 

textanum. Eftir afritun voru lykilþemu fundin sem urðu svo þeir flokkar sem 

niðurstöður voru skrifaðar um.  

Gagnagreining hófst strax í hverju og einu viðtali um leið og hlustað var á 

viðmælendur. Þegar viðtölum lauk voru þau afrituð því mikilvægt er að 

hefjast strax handa við úrvinnslu en ekki bíða eftir að öllum viðtölum er 

lokið (Lichtmann, 2009). Við afritunina var notað forritið Express Scribe. 

Viðtölin voru frá 4407 orðum (44 mínútur) það sem var styst og 9066 orð 

(89 mínútur) það sem var lengst. Ákveðið var að afrita hvert viðtal um leið 

og því lauk og áður en farið var í næsta viðtal til að ná meiri tengingu við 

hvert og eitt viðfangsefni. Það fyrirkomulag telur rannsakandi að hafi verið 

mjög gott og nauðsynlegt að hlusta á viðtölin strax. Telur rannsakandi það 

hafa hjálpað til við að fá yfirsýn og ná inntaki hvers viðtals fyrir sig. Ákveðið 

var að láta smá tíma líða áður en lagst var yfir viðtölin til að greina þau. Það 

var mjög gott þar sem rannsakandi var alltaf að hugsa um ýmsa þætti sem 

komu fram í viðtölunum en eins og kemur fram hjá Braun og Clark (2006) þá 

hefst gagnagreiningin strax við söfnun gagna. 

Að afritun lokinni var hvert og eitt viðtal lesið nokkrum sinnum yfir til að 

ná innihaldi hvers eins vel og auðið var. Í framhaldinu var hvert viðtal 

skoðað með tilliti til þeirra þátta sem rannsakandi vildi fá út úr þeim og 
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skrifaðir ákveðnir kóðar á spássíurnar. Notast var við þemagreiningu þar 

sem hvert viðtal var flokkað í ákveðin þemu og unnið út frá þeim (Braun og 

Clarke, 2006). Þemun voru ákveðin út frá þeim þáttum sem komu fram í 

viðtölunum. Þegar þemun voru ákveðin var textinn smættaður og gerð var 

tafla í exel þar sem skólastjórunum var raðað lárétt og þemunum raðað 

lóðrétt. Upplýsingarnar um hvert þema frá hverjum og einum skólastjóra 

voru svo sett inn í töfluna. Með því að búa til töflu þar sem niðurstöður frá 

hverjum og einum skólastjóra voru teknar saman fékkst góð yfirsýn yfir það 

hvað var líkt og hvað var ólíkt með því sem þeir sögðu.  

3.5 Réttmæti 

Mikilvægt er að tryggja gæði í eigindlegum rannsóknum og skiptir því 

framsetning niðurstaðna miklu máli. Til að tryggja gæði rannsóknar er 

mikilvægt að fylgja vel eftir því sem viðmælandi segir til að vera viss um að 

skilja hlutina rétt, dragi rannsakandi saman það sem viðmælandi segir eykur 

hann réttmæti rannsóknar (Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale, 1996). 

Rannsakandi þarf þó að gæta þess eftir fremsta megni að hafa ekki áhrif á 

rannsóknina með sínum eigin skoðunum (Lichtman, 2009). Viðmælendum 

ber að fá þann tíma sem þeir þurfa til frásagnar til að geta komið öllu að 

sem þeir telja skipta máli varðandi rannsóknina. Reynt var að tryggja að allt 

það sem viðmælendur vildu koma á framfæri kæmi fram með því að bjóða 

þeim í lok viðtala að bæta einhverju við ef þeir töldu eitthvað vanta sem 

ekki hefði komið fram í umræðunni. 

Því má velta fyrir sér hvort aðrar niðurstöður hefðu fengist úr 

rannsókninni ef kynjahlutföllin hefðu verið önnur en raun bar vitni en 

einungis ein kona var þátttakandi í rannsókninni en fimm karlar. Því miður 

var ekki úr mörgum konum að velja sem féllu að skilgreiningu þátttakanda í 

rannsókninni og því er þessi skekkja í kynjahlutföllum. Einnig hefði verið 

möguleiki á að fá sjónarhorn fleiri einstaklinga jafnvel allra sem að 

skilgreiningu þessarar rannsóknar falla ef sendir hefðu verið út spurninga-

listar og gerð megindleg rannsókn en vert er að taka fram að eftir viðtöl við 

sex viðmælendur var kominn mikill samhljómur í svörum þeirra sem rætt 

var við.  

Hafa ber í huga að rannsókn þessi nær einungis til sex viðmælenda á 

höfðuborgarsvæðinu og því er ekki hægt að alhæfa eða draga víðtækar 

ályktanir út frá henni. Með rannsókninni lýsa viðmælendur þeirra reynslu og 

innsýn í breytingar á starfi skólastjóra yfir 20 ára tímabil og gefur mögulega 

hugmyndir til frekari rannsókna í málaflokknum.  
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3.6 Siðferðisleg atriði 

Haft var samband símleiðis við þá skólastjóra sem valdir voru til þátttöku í 

rannsókninni. Þegar búið var að kynna fyrir þeim rannsóknarefnið og þeir 

samþykkir því að taka þátt ákváðum við tíma sem hentað báðum aðilum til 

að hittast. Að því loknu voru viðmælendum send kynningarbréf (fylgiskjal 2) 

í tölvupósti þar sem meðal annars komu fram upplýsingar um rannsóknina, 

að trúnaðar yrði gætt, nöfn kæmu hvergi fram í rannsókninni, viðtölin yrðu 

tekin upp, unnið úr þeim og þeim svo eytt (Silvermann, 2013). Þegar 

rannsakandi mætti í viðtölin var ítrekað við viðmælendur að trúnaðar yrði 

gætt og þeir beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki (fylgiskjal 3). 

Rannsakandi er sjálfur grunnskólakennari og hefur starfað við grunnskóla 

í tæp 20 ár, fyrst sem kennari en síðustu sjö ár sem stjórnandi og er því ekki 

ókunngur störfum skólastjóra í dag. Rannsakandi er meðvitaður um að láta 

ekki sínar eigin skoðanir og hugmyndir hafa áhrif á rannsóknina og leitast 

því við að túlka upplifanir viðmælenda út frá þeirra sjónahorni og varast 

hlutdrægni. Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir því að hann 

getur aldrei túlkað reynslu viðmælenda eins og þeir upplifðu hana í raun. 

Reynt verður að lýsa upplifun þeirra viðmælenda sem talað var við. 

 



 

35 

4 Niðurstöður  

Hér verður gert grein fyrir þeim niðurstöðum sem greining á viðtölunum 

leiddi í ljós. Greint verður frá átta þáttum sem fram komu í umfjöllun um 

helstu breytingar sem orðið hafa á störfum skólastjóra á tuttugu ára 

tímabili. Þessir átta þættir eru: hlutverk skólastjóra, skýrslugerðir, fjármál, 

starfsmannamál, nemendamál, foreldrar, fundir og álag. Að lokum verður 

svo samantekt úr niðurstöðukaflanum.  

4.1 Hlutverk skólastjóra 

Skólastjórarnir áttu allir í svolitlum erfiðleikum með að svara á einfaldan 

hátt þeirri spurningu hvert hlutverk þeirra er innan skólans. Störf þeirra eru 

flókin og það er ekki einfalt að stýra skóla, þeir tala um að kröfurnar hafi 

aukist í gegnum árin. Fyrir tuttugu árum voru skólastjórar kennarar sem 

stýrðu skólanum en voru jafnframt með kennsluskyldu. Þeir voru í upphafi 

stjórnunarferilsins með sömu menntun og aðrir kennarar. Skólastjórarnir 

töldu flestir að hlutverk þeirra nú væri mun meira og kröfuharðara en svo 

að kennsla kæmist fyrir með stjórnuninni. Þeir voru flestir sammála því að 

ætlast er til að þeir séu faglegir leiðtogar en það sé því miður ekki raunin 

þar sem þeir hafa engan tíma til að sinna því starfi. Fimm af þeim töldu að 

sennilega ætti best við að kalla þá framkvæmdastjóra en einn sagði að hann 

væri upplýstur leiðtogi. Þeir voru allir sammála því að mikill tími færi í 

fjármálagerðir, rekstur, bókhald og starfsmannastjórn. Elvar sagði meðal 

annars: 

Við þurfum náttúrulega að reka þetta fyrirtæki, ef við getum 

kallað það, það kostar einhverjar hundruði milljóna að reka 

þessa stofnun og það er bara það sem ég fæ og með aðstoð 

þarf ég að láta þetta duga. Ég þarf að halda úti starfsmanna-

stefnu, vera starfsmannastjóri og faglegur leiðtogi. Svo þarf ég 

auðvitað að vera fyrirmynd fyrir það ástand sem ég vil að ríki 

hér... stjórnandinn skiptir alveg gríðarlegu máli.  

Mikill munur er á því að stjórna skóla í dag miðað við hvernig það var fyrir 

20 árum að mati viðmælenda. Skólastjórar eru grunnskólakennarar sem 

áður þurftu að sinna kennslu meðfram stjórnuninni, en að mati viðmælenda 

væri það ógerningur í dag. Þeir segja að áður hafi þeir verið meiri félagar 
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hinna kennaranna en í dag. Finnur talaði um þessar breytingu sem orðið 

hefur á starfinu og þá einnig um fjarlægðina sem hefur myndast á milli 

skólastjóra og kennara.  

Skólastjóri árið 2014 er meiri framkvæmdarstjóri og fjár-

málastjóri og kannski minni félagi en maður var áður það er 

orðin meiri fjarlægð á milli mín og starfsmanna heldur en var 

áður, ég er orðinn meiri toppur.  

Viðmælendur mínir voru allir sammála því að starfið er mjög fjölbreytt og 

margt sem þarf að halda reiður á. Til að ná að sinna öllum þessum 

verkefnum sem skólastjórum er falið er mikilvægt að þeir hafi með sér aðra 

stjórnendur og þeir nái að skipta verkum á milli sín. Viðmælendur mínir 

voru sammála því að stjórnendur verða að skipta með sér verkum til að 

komast yfir þau verkefni sem ætlast er til og talaði Bergur um mikilvægi 

þess. 

Það er náttúrulega sú krafa gerð að ég sé rekstrastjóri, 

framkvæmdarstjóri, ég á að gera ýmsar áætlanir og ég á líka að 

vera faglegur leiðtogi... það finnst mér eðlilegar kröfur og ég 

reyni að standa undir þeim. Það sem skiptir miklu máli í rekstri 

skóla er að eiga samstarfsmenn eins og aðstoðarskólastjóra og 

það er skýr verkaskipting á milli okkar.  

Skólastjórar geta ekki einir sinnt öllum þeim störfum sem ætlast er til að 

skólastjórar sinni. Það að hafa teymi í skólanum sem sinna 

stjórnunarstörfum er mjög mikilvægt að mati viðmælenda. Þar sem mikil 

aukning hefur orðið á verkefnum og öllum þeim hlutum sem að skólakerfinu 

snýr talar Finnur um mikilvægi þess að dreifa verkefnum ef stjórnendur ætli 

að ná að ljúka þeim. En hann talaði einnig um að ef hann hefði ekki þessa 

aðila sem starfa með honum í teymi væri ekki möguleiki fyrir hann að ná að 

sinna þessum hlutum. 

Það er leitað til manns með flesta þætti, ég hef þó eins og aðrir 

skólastjórar reynt að dreifa verkefnum. Ég er með skrif-

stofustjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra verkefna, náms-

ráðgjafa og tölvuumsjónarmann og þessir aðilar koma allir 

svolítið að stjórnunarteyminu. Ég er búinn að koma einhverjum 

verkefnum frá mér þannig að mér finnst kannski auðveldara að 

tímasetja hluti og standa við þá. Áður en þetta var þurfti ég 

alltof oft að sætta mig við að komst ekki yfir neitt sem ég 

ætlaði mér. 
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Skólastjórarnir eru sammála því að mikilvægt sé að dreifa verkefnum til að 

komast yfir að sinna þeim verkefnum sem þeir eiga að sinna. Þeir töluðu um 

að ein leið til að ná því væri að hafa millistjórnendur sem starfa með þeim. 

Með auknu fjármagni sem kom inn í skólana í kringum síðustu aldarmót 

opnaðist sá möguleiki að bæta við deildarstjórum sem gátu létt af 

skólastjórunum verkefnum. En þegar efnahagskreppan skall á urðu skólarnir 

fyrir miklum niðurskurði að mati viðmælenda og bitnaði niðurskurðurinn 

meðal annars á stjórnunarkvóta skólanna sem þýddi það að deildar-

stjórastöðum fækkaði mikið eða jafnvel hurfu. Alda talar um að verkefni 

sem hafa komið smá saman inn í skólana í gegnum árin hafa ekki farið út á 

sama tíma og stjórnunarkvóti var dreginn saman. Verkefnin sitja eftir og eru 

á herðum skólastjóranna.  

Allar þessar áætlanir voru settar inn og þurfa að vera til staðar. 

Kröfur um þær komu á sama tíma og við fengum 

millistjórnendur inn í skólana, þá var þetta gaman. Nú er 

auðvitað búið að klípa af þessa millistjórnendur, allverulega... 

svo maður er bara í þessu sjálfur. 

Skólastjórarnir voru sammála því að mikil þörf hafi verið á að fá 

deildarstjórana inn eftir að skólinn var fluttur frá ríki til sveitarfélaga. 

Verkefnin komu inn hvert af öðru og héldu áfram að koma inn nokkur ár 

eftir að flutningurinn átti sér stað. Eftir efnahagskreppuna árið 2008 varð 

mikill niðurskurður og urðu skólastjórar að fara í harðar aðgerðir sem þeir 

voru ekki sáttir við. Daníel talar um þessar hörðu aðgerðir þegar segja þurfti 

upp deildarstjórum vegna niðurskurðar á stjórnendakvóta. 

Ég fékk aukinn stjórnendakvóta til að búa til 

deildarstjórastöður. Svo fóru alls konar ný verkefni og önnur 

störf að koma inn sem höfðu ekki verið skilgreind áður... svo 

fer að herða að, kemur þessi meinta kreppa. Þetta þýddi að 

það kom að því að ég þurfti að losa mig við deildarstjórana það 

var bara ekkert annað.  

Þegar stjórnendakvóti frá sveitarfélögunum var minnkaður til 

skólanna var ekkert annað að gera fyrir skólastjóra en að segja upp 

þeim millistjórnendum sem þeir höfðu ráðið þegar fjármagn leyfði. 
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4.2 Skýrslugerðir 

Allir viðmælendur mínir voru sammála um það að skýrslugerðir hafa tekið 

miklum breytingum á síðastliðnum árum. Þeir nefndu að áður var einungis 

um eina eiginlega skýrslu að ræða eða svokallaða skólahaldsskýrslu sem 

skólastjórar þurftu að standa skil á. En þó hafi verið ýmislegt annað sem þeir 

þurftu að gera sem gæti flokkast til skýrslumála eins og að sjá til þess að 

skráð yrði í spjaldskrár nemenda en áður voru upplýsingar og einkunnir 

nemenda settar inn á spjald sem fylgdi svo nemandanum upp allan 

grunnskólann. Stundatöflur þurftu þeir að gera og vinnuskýrslur. Þegar talað 

var um skólahaldsskýrsluna sagði Daníel að það hefði ekki verið nokkurt mál 

að gera skólahaldsskýrsluna. 

Áður þurfti maður að fylla út eina skýrslu svokallaða 

skólahaldsskýrslu sem var nú nánast copy/paste frá síðasta ári 

því ekki voru miklar breytingar á milli ára, það tók svona 

dagstund að klára hana. 

Elvar sagði að skólahaldsskýrslurnar hefðu verið einhvers konar yfirlit yfir 

skólaárið og þær hefðu verið gefnar út innbundnar í bók. Það hefði ekki 

tekið langan tíma að gera hana og svo var því verkefni lokið. Alda sagði að 

jafnframt því að skila skólahaldsskýrslunni þá voru skólastjórar hér áður fyrr 

mikið spurðir út í hlutina munnlega. Ef það vantaði einhverjar upplýsingar 

þá var bara hringt í þá eða þeir boðaðir á fund og spurðir út í málin sem 

varð oft að ,,notalegu spjalli“. 

Skýrslugerðir voru á allt öðru plani, maður fór í viðtal og greindi 

frá hlutunum munnlega. 

Umfang skýrslugerða hefur aukist og segja skólastjórarnir að í dag sé 

þeim ætlað að skila margs konar skýrslum. Fram kom að skólastjórar eru 

einnig að svara ýmsum erindum bæði hvað varðar innra og ytra eftirlit. Í 

nútíma samfélagi er mikið verið að rannsaka hluti, t.d. er verið að skoða 

hvaða þjónustu skólarnir eru að veita og hvernig þeir veita hana. Hjá einum 

viðmælanda kom fram að skólarnir þurfa að vera tilbúnir til að taka þátt í 

þeim rannsóknum sem snúa að skólakerfinu til að get bætt samfélagið 

okkar. Mikil aukning hefur orðið á þessum þætti í skólunum. Viðmælendur 

sögðu að áður fyrr hefðu þessar rannsóknir nánast ekki verið til eða þá að 

þær voru mjög sjaldgæfar en í dag fer gríðarlegur tími hjá skólastjórum í að 

svara erindum frá utanaðkomandi aðilum. Skólastjórar hafa þó ekkert á 

móti því að taka þátt í þeim rannsóknum sem óskað er eftir að þeir taki þátt 
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í og stuðla þannig að bættu skólastarfi. Í kjölfar rannsókna verða oft 

umbætur sem eru góðar fyrir samfélagið. En til að hægt sé að taka þátt í 

þessum rannsóknum sem taka oft langan tíma er miklvægt að til sé 

mannskapur til að sinna þessari vinnu. Elvar segir að með breyttri 

samfélagsmynd breytast skólarnir. 

Í dag er skólinn meira þátttakandi í alls konar rannsóknum sem 

eru í gangi bæði hvað varðar nemendur, kennsluna, aðstæðum 

foreldra og svona fram eftir götunum. Það er orðið miklu, miklu 

meira í gangi heldur en áður fyrr. Það þýðir ekkert að væla yfir 

þessu þetta er eitthvað sem við þurfum að gera en það er helst 

að við þurfum að hafa mannskap til að gera þetta. 

Fram kom hjá viðmælendum að það séu margar áætlanir sem skólarnir 

þurfa að skila í dag svo einhver dæmi séu tekin þá er um að ræða 

jafnréttisáætlun, starfsáætlun, rekstraráætlun, áhættumat, ásamt skóla-

námskrám og kennsluáætlunum en þetta auk annarra áætlana sem hafa 

komið smátt og smátt síðustu ár. Þegar ég var í viðtali við einn viðmælanda 

minn hringdi hjá honum síminn og þá var það starfsmaður af fræðslu-

skrifstofu að reka á eftir áætlun sem hann átti að vera búinn að skila. Þessi 

símhringing undirstrikaði það sem við vorum að ræða um skýrslugerðir. Í 

viðtölunum kom fram að það er verið að reka á eftir því að skólastjórarnir 

skili þessum áætlunum úr öllum áttum. Fræðsluskrifstofa vill fá sína 

pappíra, jafnréttisstofa sína pappíra o.s.frv. og þessa aðila eru 

skólastjórarnir með á bakinu þangað til að þeir skila. Viðmælendur mínir 

voru alveg sammála um mikilvægi þess að hafa áætlanir og ferla sem hægt 

er að vitna í og starfa eftir. En þeir kvörtuðu undan þeim tíma sem tekur að 

vinna allar þessar áætlanir ef gera á þær vel og velta oft fyrir sér af hverju 

verið sé að gera allan þennan fjölda af áætlunum. Daníel fannst þetta orðið 

aðeins of mikið af skriffinnsku. 

Já veistu það ég hef alvarlega velt því fyrir mér... sko auðvitað 

þurfum við að hafa eitthvað á blaði en erum við ekki svolítið að 

ganga nærri okkur í öllum þessum skýrslum. Skýrslurnar eru 

mjög krefjandi ef þú ætlar að gera þetta vel og mér finnst 

einhvern veginn... uuu... ég vera farinn að fjarlægast 

nemandann, þann sem ég ætlaði mér alltaf að sinna og mér 

ber skylda til að sinna. Ég tek börnin fram yfir skýrslur.  
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Skólastjórum finnst alltof mikill tími fara í aðra þætti en það sem þeir telja 

skipta mestu máli en það eru nemendurnir og þeir voru sammála um það að 

eitthvað verður að víkja og þá verður það oft einhverjar af þessum skýrslum 

sem þeim finnst ekki vera aðalatriðið.  

4.3 Fjármál 

Mikil breyting hefur orðið á þeirri hlið sem snýr að fjármálum í starfi 

skólastjóra og kannski ein sú stærsta af þeim þáttum sem rannsakaðir voru í 

þessari rannsókn. Nokkrir viðmælenda minna nefndu að áður en flutningur 

skóla frá ríki til sveitarfélaga átti sér stað var fjárhagsáætlun gerð miðlægt 

fyrir alla skólana og skólastjórarnir ,,ekkert hafðir með í ráðum“ við gerð 

hennar. Þeir fengu úthlutunina í hendurnar eins og áætlun gerði ráð fyrir. 

Fjárhagsáætlun var gerð þannig að hver einasti gjaldaliður var tekinn í 

sundur og urðu skólastjórar að fylgja henni í einu og öllu. Sjálfstæði 

skólanna var ekkert og skólastjórar höfðu ekkert um það fjármagn að segja 

sem þeir fengu úthlutað í hvern gjaldalið. Viðmælendur mínir voru allir 

sammála um það að ekkert frjálsræði hefði verið í fjármálum og þeir fengu 

engu um þessi mál ráðið. Áætlun fyrir skólana var gerð miðlægt og allir 

skólar fengu úthlutað eftir fyrirfram gefnum forsendum, sem voru miðaðar 

við kennslumagn og nemendafjölda. Fjárhagsáætlun var síðan skipt niður í 

nokkra gjaldaliði þar sem ekki mátti færa fjármagn á milli liða. Það fjármagn 

sem var ætlað til tækjakaupa mátti alls ekki nota til kaupa á klósettpappír 

svo dæmi sé tekið. Elvari var mjög skemmt yfir því að rifja upp þessa tíma.  

Áætlanir voru alveg sundurliðaðar á hvern einasta gjaldalið. 

Það mátti eyða x miklu í klósettpappír og þegar sá peningur var 

búinn þá var hann búinn. 

Ef stjórnandi þurfti að kaupa meira úr þeim lið þar sem peningarnir voru 

búnir þurfti hann að sækja um aukafjármagn í þann lið þrátt fyrir að eiga 

nóg af peningum í öðrum liðum sem hæglega var hægt að færa yfir. Daníel 

var mjög upprifinn þegar hann rifjaði upp þessa tíma. 

Á þessum tíma voru gefnir út svona kvótar... pappírskvótar, sér 

fyrir ræstingu og þess háttar og ef ég var búinn með 

pappírskvótann þá þurfti ég að sækja um leyfi til að kaupa 

meiri pappír jafnvel þó ég gæti sýnt fram á að ég ætti næga 

peninga á öðrum liðum... það voru múrar á milli gjaldaliða... 

ótrúlegt. 
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Alda og Gunnar höfðu alveg sömu sögu að segja en það er greinilegt að það 

var mikið mál að fá að kaupa þá hluti sem þurfti til skólahalds ef búið var að 

tæma út af einhverjum gjaldalið. Í einhverjum tilfellum þurfti að skrifa bréf 

til að fá leyfi til að kaupa einföldustu hluti, en Gunnar sagði: 

Það var mikið vesen að fá einfalda hluti og þurfti að skrifa bréf 

ef blýantur var keyptur. 

Áður var allt mjög formlegt og sækja þurfti sérstaklega um skriflega eða 

munnlega til að fá hluti sem okkur finnst sjálfsagðir í dag. Alda talaði einnig 

um bréfaskriftir en hún sagði: 

Maður var endalaust í bréfaskriftum hvort maður mætti hitt og 

þetta, ég hafði ekkert sjálf um það að segja og þurfti alltaf að fá 

grænt ljós. 

Alda segir að hún hafði ekkert frelsi sem skólastjóri til að gera það sem hún 

taldi sig þurfa að gera fyrir skólastofnunina. Hún þurfti alltaf að fá leyfi fyrir 

því sem hún vildi gera. Sjálfstæði skólanna var mjög lítið og mikil miðstýring 

var í gangi. Ef skólastjórar þurftu að kaupa nýjan búnað til kennslunnar sem 

ekki þekktist áður þurftu þeir sérstakt leyfi til að kaupa hann. Þá þurftu þeir 

að fara á fund fjármálastjóra og óska sérstaklega eftir því að fá að kaupa 

búnaðinn og skýra nákvæmlega út hvað þeir ætluðu að gera við hann og 

fyrir hvern hann væri. Daníel sagði frá því þegar hann ætlaði að kaupa 

vasareikna til að nota í kennslu. 

Þegar vasareiknar voru að koma inn ætlaði ég að fá leyfi til að 

kaupa hálft bekkjarsett. Ég mætti á fund hjá þeim sem réði öllu 

og þurfti að svara því hvað ég ætlaði eiginlega að gera við 

þessa vasareikna. Ég útskýrði það að 9 ára börn áttu að læra að 

nota vasareikna, en það var bara sagt nei og við fengum aldrei 

vasareiknana. 

Annað dæmi sem Daníel nefndi var þegar hann keypti myndbandstæki. 

Hann hafði valið gott myndbandstæki sem hann taldi að myndi endast 

skólanum í langan tíma. Hann hefði getað keypt tæki sem var ódýrara en 

hann taldi að það tæki væri ekki eins gott og myndi ekki henta nógu vel til 

að nota í skólastofnun þar sem notkunin yrði töluverð. Stuttu eftir að hann 

hafði keypt tækið var hann kallaður á skrifstofu fjármála- og fræðslustjóra 
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og standa skil á því til hvers hann hefði keypt þetta tæki og hvort hann hefði 

ekki getað keypt eitthvað ódýrara. 

Ég fékk sæti á lágum stól þar sem litið var kuldalega á mig og ég 

beðinn um að gera grein fyrir kaupum mínum á 

myndbandstækinu. Ég var svona eins og sjö ára óþekkur krakki 

og varð að horfa upp til hans á meðan hann talaði. 

Eftir flutning skólanna frá ríki til sveitarfélagana varð staðan allt önnur hvað 

varðar fjármálahliðina og kannski má segja að öfgarnar séu alveg í hina 

áttina. Það varð algert frelsi í peningamálum, innan þess ramma sem lög og 

reglur gera ráð fyrir. Viðmælendur mínir voru allir sammála um það að þeir 

fengu algert fjárhagslegt sjálfstæði fljótlega eftir flutninginn og var það 

viðbrigði fyrir þá flesta þar sem þeir voru ekki með neina sérstaka menntun 

í fjármálum. Skólastjórar grunnskóla í dag gera sjálfir fjárhagsáætlanir fyrir 

sína skóla og fá úthlutað í samræmi við hana. Oft fá þeir ekki allt sem þeir 

óska eftir en þó er tekið mið af þeirri áætlun sem þeir útbúa sjálfir. Það er 

úthlutað einni upphæð til skólans og skólastjórarnir sjá um að reka skólana 

á þeirri upphæð og er það algerlega í þeirra höndum hvernig þeir gera 

hlutina. Eins og Alda segir: 

Við fengum alltaf meira og meira frjálsræði með peningamálin 

og þá fannst mér líka mjög skemmtilegt og krefjandi fyrst... eða 

maður hafði meiri möguleika að marka sína áherslu á skólann... 

gat ráðið aðeins í hvað peningarnir fóru og mér fannst þetta 

gaman, en ég hef á tilfinningunni að... sko af því mér finnst 

þetta ekki eins gaman núna að það sé vegna þess að það eru 

miklu minni peningar í umferð núna. 

Öldu fannst greinilega mjög gaman að vera skólastjóri þegar þessar 

breytingar með fjármálin voru gerðar og skólastjórarnir fengu að ráða í hvað 

þeir settu peningana. Aftur á móti talar hún um að eftir efnahagskreppuna 

finnur hún fyrir því að úthlutun fjármagns til skólanna hefur minnkað og því 

mun erfiðara að ná endum saman í dag heldur en fyrst eftir flutninginn. Hún 

talar um að það sé mjög erfitt að forgangsraða verkefnum, peningarnir dugi 

einfaldlega ekki. Bergur talaði einnig um þessar breytingar sem hann vildi 

meina að hann og skólastjórar almennt hefðu í fyrstu ekki almennilega skilið 

hvað átt var við þegar talað var um að auka sjálfstæði skólana, hann sagði: 
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Þegar byrjað var að tala um sjálfstæði skóla, við föttuðum fyrst 

ekki hvað það merkti, en það merkti eiginlega það að hérna 

færðu peninga og þú skalt reka skólann og ég mun ekki skipta 

mér meira af því sem þú ert að gera... og ég mun ekki svara 

fyrirspurnum um skólann. 

Bergur er líka á því að frjálsræðið sem fékkst með þessum breytingum á 

fjárhagsmálum hafi verið spennandi í fyrstu en þegar fram liðu stundir hafi 

þetta alls ekki verið svo skemmtilegt þar sem peningarnir eru ekki miklir í 

dag og erfitt sé að ná endum saman. Sama segir Daníel en hann vill meina 

það að skólastjórar hafi aldrei orðið varir við neitt góðæri í peningamálum 

og þegar ,,kreppan skall á“ eins og hann orðar það þá hafi greinilega verið 

mikill misskilningur í samfélaginu að skólarnir hafi notið þess góðæris sem 

var í samfélaginu. Hann segir að erfitt sé að ná endum saman og miklar 

fórnir séu færðar til þess að það takist. Gunnar talaði einnig um að 

breytingin í fjármálum er ein sú mesta sem hefur orðið í skólamálum á þeim 

tíma sem hann hefur verið skólastjóri. Hann talaði um að breytingin hafi 

farið úr því að þurfa að ,,betla“ um alla hluti í það að vera með algert 

sjálfstæði þar sem fjármagnið sem skólarnir fengu úthlutað þurfti að duga 

fyrir rekstri skólans. Ef skólarnir skiluðu hagnaði um áramót fluttist það 

fjármagn sem þeir höfðu ekki eytt yfir áramótin og héldu þeir þeim 

peningum. Hann talaði um að fjárhagsárið væri á skjön við skólaárið sem 

flækir aðeins hlutina þar sem skólastjórarnir þurfa að áætla yfir á næsta 

skólaár. Eftir kreppuna var hagnaðurinn tekinn af skólunum og ef þeir áttu 

afgang um áramót fluttist sá peningur ekki með þeim yfir á næsta 

fjárhagsár. En hann talaði jafnframt um það að það sé aðeins að slakna á 

þessu aftur og í dag mega þeir halda hluta af þeim hagnaði sem þeir skila.  

4.4 Starfsmannamál 

Viðmælendur mínir voru allir sammála um að mikil breyting hefur orðið á 

starfsmannahaldi á 20 ára tímabili. Aðalbreytingin felst í því að fjöldi 

starfsmanna hefur aukist sem og fjölbreytni starfsmannahópsins. Hér áður 

fyrr voru grunnskólarnir yfirleitt með einn gangavörð sem var á göngum 

skólans og fylgdist með nemendum og svo kennara sem sáu um að kenna 

nemendum námsefnið. Í skólunum voru því einungis um að ræða einn 

kjarasamning sem kennarar voru á og svo samningur við þann aðila sem 

starfaði sem gangavörður. Bergur sagði þetta vera mjög mikla breytingu og 

fjöldi annarra starfsmanna en kennara hafa aukist gríðarlega. 
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Það var kona sem var gangavörður hér áður fyrr, hún var bara 

ein þá. Skólinn var samt af sömu stærð og hann er í dag en nú 

erum við með 20 aðra starfsmenn, skólaliða og 

stuðningsfulltrúa. Þessi mannskapur var ekki til á þessum tíma 

nema jú með einum mjög fötluðum dreng... þannig að þetta er 

mjög mikil breyting... það eru miklu fleiri augu á verkefnunum 

heldur en voru á þessum tíma sem er gott þá finna nemendur 

fyrir öryggi.  

Fyrir 20 árum voru skólarnir tvísetnir og þá var kennt bæði fyrir og eftir 

hádegi. Nemendur voru skemmri tíma í skólanum og starfsfólk var með 

öðruvísi vinnutíma en það er með í dag. Finnur tekur í sama streng og 

Bergur þegar hann talar um fjölda starfsmanna, hann segir: 

Áður var skólinn tvísetinn og kennarar kenndu oft tveimur 

bekkjum. Við vorum bara með 1 til 2 gangaverði og 1 húsvörð 

og búið... það var ekki þessi þjónusta við nemendur eins og 

núna. Við erum með stuðningsfulltrúa og eldhús. 

Einnig töluðu þeir um breytingu á samsetningu starfmannahópsins. Í dag 

starfar fjölbreyttur og breiður starfsmannahópur með mismunandi fag-

þekkingu. Það eru þroskaþjálfar, talmeinafræðingar, námsráðgjafar og sér-

kennarar í flestum skólum til viðbótar við kennara, stuðningsfulltrúa og 

skólaliða. Með allri þessari breytingu fer mun meiri tími hjá skólastjórum í 

að stýra starfsfólki nú en áður var. Elvar segir að þessu sé ekki hægt að líkja 

saman það sé ,,himinn og haf“ á milli þess hvernig þetta var og hvernig 

staðan í starfsmannamálum er í dag bæði hvað varðar fagstéttir og tíma 

sem fer í starfsmannamál, hann segir: 

Ef ég tek þarna fyrir 30 árum þá voru starfsmannamálin 

aðallega bara að búa til vinnuskýrslur fyrir kennarana og 

stundaskrár og síðan sko bara rúllaði þetta... en jú stundum 

kom það kannski fyrir að það var eitthvað vesen hjá kennurum 

og það var reynt að leysa það... en kröfur hafa aukist heilmikið 

til skólanna... að sko mannauður, þetta er orð sem var ekki til 

sko.  

Með breytingu á samsetningu og fjölda starfsmanna fer mun meiri tími í 

starfsmannamál í dag heldur en áður. Allir skólastjórarnir voru sammála því 

að mikill tími og orka getur farið í að leysa starfsmannamál sem upp koma 
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og finnst þeim erfitt og tímafrekt að takast á við þau mál. Starfsfólk er mun 

meðvitaðra um rétt sinn og leyfir sér mun meira í dag en það gerði áður. 

Stundum koma vandamálin upp á milli skólastjóra og kennara, kennara og 

annarra starfsmanna, starfsmanna og foreldra eða starfsmanna og 

nemenda. Bergur sagði: 

Þessi þungu mál... það eru mjög erfið mál hjá starfsmönnum, ef 

maður er kannski að eiga við erfið samskipti kennara og 

nemenda, kennara og foreldra, það getur verið mjög slítandi. 

Þar sem starfsmannahópurinn er orðinn fjölbreyttur eru margir ólíkir kjara-

samningar í gangi og erfitt getur verið fyrir skólastjóra að stýra einum 

starfsmannahópi sem er með nokkra mismunandi kjarasaminga. Starfsfólk 

er mikið að bera sig saman og eru kjarasamningar kennara flóknir og erfitt 

er fyrir annað starfsfólk að bera sig saman við kennara. Vegna þessa 

mismunar getur oft komið upp vandamál tengd starfsmannamálum. Gunnar 

talaði um þessa erfiðleika og sagði: 

Kennarastarfið er svo ólíkt öðrum störfum og það eru alltaf allir 

að bera sig saman við þá. Það eru mismunandi 

vinnutímaskilgreiningar og kennarar með skólaárið á meðan 

annað starfsfólk er með almanaksárið... jólafrí og páskafrí sem 

veldur konfliktum.. þetta getur verið mjög flókið.  

Bergur sagði að stundum þegar hann er búinn að eiga við erfið 

starfsmannamál er ekkert annað í stöðunni en að fara út og fá sér göngutúr 

til að ná sér niður. Daníel talar um það að starfsfólk í dag er mun opnara og 

lætur meira í ljós tilfinningar sínar heldur en það gerði áður. Samstarfsaðilar 

eru meðvitaðri um hvort annað og sýnir hvort öðru stuðning ef eitthvað 

bjátar á. Hann talar einnig um að ef einhverjum líður ekki vel þá er rætt um 

það og fundnar lausnir á því ,,hér áður fyrr beit fólk bara á jaxlinn og fór 

heim í fýlu“.  

Það vakti athygli mína í þessum þætti að Daníel gerir hlutina öðruvísi en 

hinir varðandi starfsmannamál. Hann er til dæmis ekki með marga 

stuðningsfulltrúa þar sem hann vill frekar verja peningum í færra fólk og 

fagmenntað heldur en að hafa marga og ófagmenntaða. Hann velur það að 

ráða inn starfsfólk sem er með menntun eins og þroskaþjálfa og iðjuþjálfa 

heldur en að ráða fólk sem hefur enga menntun. Hann telur betra að veita 

færri nemendum faglega þjónustu heldur en að veita fleiri nemendum 

þjónustu frá einhverjum sem enga þekkingu hefur á málefnum nemenda. 
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Þessi munur á fjölda kemur til vegna þess að það er dýrara að ráða inn 

menntað fólk. Daníel er ekki með húsvörð starfandi í sínum skóla heldur 

deilir hann verkefnum sem húsvörður væri annars með á milli starfsmanna í 

skólanum.  

Skólastjórar þurfa að vera mjög meðvitaðir um að upplýsa allt 

starfsfólkið um það hvað er um að vera í stofnuninni þar sem þeir eru ekki í 

daglegri umgengni við alla og fer mun meiri tími í þann þátt en áður að 

þeirra mati. Mikilvægt er að allir viti hvað fram fer í skólanum og skrifar 

Bergur fréttabréf sem hann sendir á allt starfsfólk til að halda þeim 

upplýstum og ekki gleymist að segja einhverjum eitthvað.  

Einn stór þáttur hvað varðar breytingar í starfsmannamálum síðustu ára 

er tilkoma deildarstjóra sem viðmælendur mínir töldu hafa komið til að 

mæta þörf skólastjóranna eftir aðstoð vegna mikilla anna og aukinna 

verkefna. Daníel talaðu um mikla breytingu sem varð á hans starfi með 

tilkomu deildarstjóra.  

Það var mikil breyting að fá inn deildarstjórana, bara æðislegt 

og ég hugsaði með mér, hvað geri ég svo. Ég sagði við fólk að 

það þýddi ekkert að koma til mín það yrði að fara með hlutina í 

gegnum deildarstjórana fyrst. Þetta var notalegasti vetur sem 

ég hef átt um ævina. En svo fóru alls konar ný verkefni að koma 

sem höfðu ekki verið skilgreind áður. 

Skólastjórarnir urðu allir varir við niðurskurð á fjármagni sem úthlutað var til 

stjórnunar eftir að efnahagskreppan skall á og voru þeir sammála um að 

það hafði haft töluverð áhrif inni í skólunum. Elvar talaði um að 

niðurskurðurinn á fjármagninu hafi orðið til þess að endurskipuleggja þurfti 

alla stjórnunina í skólanum og skipta verkefnunum sem deildarstjórarnir 

voru með á milli þeirra stjórnenda sem eftir voru. 

Ég var með aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra. En svo var 

skorið mjög mikið af stjórnendakvótanum svo við urðum að 

láta deildarstjórann fara. Þá urðum við að endurskipuleggja 

störfin okkar sem urðum eftir.  

Alda talaði einnig um þennan niðurskurð á fjármagni og vildi hún meina að 

það væri búið að klípa allverulega af stjórnendakvótanum svo að verkefnin 

sem deildarstjórarnir voru með eru nú komin inn á hennar borð þar sem 

engir deildarstjórar eru til að sinna þeim.  
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4.5 Nemendamál 

Skólastjórarnir töldu að miklar breytingar hafi orðið á nemendamálum 

síðustu tvo áratugi. Þetta er þó sá þáttur þar sem mest ósamræmi var á milli 

skólastjóranna sem talað var við. Allir voru þeir sammála um að miklar 

breytingar hafa orðið varðandi nemendaþáttinn en þó ekki hvernig 

breytingar. Elvar talaði um að hér áður fyrr voru nemendur bara stilltir og 

prúðir en ef einhver var óþekkur þá var honum bara hent út og ekkert meira 

með það. Sama sagði Finnur og Gunnar en þeim fannst nemendamál ekki 

þung fyrir 20 árum. Finnur sagði: 

Áður var skólinn tvísetinn og því voru nemendur styttra í 

skólanum, það munar mjög miklu. Það virðast vera meiri 

upplausnir í fjölskyldum í dag að mínu mati einnig erum við að 

horfa til fjölbreyttari flóru.   

Daníel og Bergur voru sammála um það að nemendur áður fyrr hefðu verið 

mun erfiðari en þeir eru í dag. Töluðu þeir báðir um að ástæðan fyrir því að 

nemendur væru betri í dag væri líklega sú að nú erum við með svo mörg 

úrræði og góða þjónustu við nemendur að allir sem í skólunum starfa leitast 

við að leysa mál hvers einstaklings og komið er til móts við þarfir hvers og 

eins. Einnig er gott samstarf utan um hvert barn bæði við foreldra og 

félagsþjónustu. Elvar, Alda, Finnur og Gunnar voru einnig á því að þjónusta 

við nemendur í dag er mun betri en áður fyrr og allt samfélagið er meðvitað 

um að bregðast við hverjum og einum með þær þarfir sem hafa þarf að 

leiðarljósi. Hver nemandi fær þá þjónustu sem hann þarf á að halda og til 

eru ýmsir ferlar í skólunum sem unnið er eftir, Elvar segir: 

Ég held að skólinn sé að mörgu leyti að veita miklu, miklu betri 

þjónustu í dag. Það er verið að horfa á nemandann núna, 

hvernig getum við komið til móts við þennan nemanda. Skólinn 

þarf að fara eftir lögum og reglum og við erum með 

stjórnsýslulög sem við þurfum að fara eftir. 

Alda taldi að líklega væru fleiri börn sem eiga við einhver vandamál að etja í 

dag heldur en áður fyrr. Börnin voru bara í skólanum og það var ekkert verið 

að velta því fyrir sér hvort viðkomandi þurfti betri eða aðra þjónustu. 

Varðandi þjónustuna sem við veitum nemendum segir Alda: 

Það eru kannski fleiri tilfelli af börnum sem eiga við einhver 

vandamál að etja en kannski þekkjum við vandamálin betur en 

áður og sjáum þau og skiljum einnig þörfina fyrir því að þurfa 

sérfræðiþekkingu til þess að börnunum vegni sem best. 
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Mikil breyting hefur orðið á samfélagi okkar síðustu áratugi að mati Öldu. 

Hér áður fyrr var mikið um það að foreldrar væru heima og börnin komu 

bara í skólann beint af heimilunum og voru þá feimin og óörugg, að skóla 

loknum fóru börnin svo heim. Þessi börn höfðu mörg hver aldrei farið á 

leikskóla. Í dag eru foreldrar flestir úti á vinnumarkaði og börnin eru komin 

til dagmömmu á unga aldri og fara svo flest öll í leikskóla. Þau eru því vön 

að vera á öðrum stöðum en inni á heimilum sínum, Alda segir:  

Börnin eru orðin svona... stofnanavanari en þau voru áður... og 

eru því miklu betur skóluð í samskiptum við önnur börn og 

kennara. En mörg eru líka kannski frakkari en þau voru áður, en 

hvort það er vegna þess að þau hafi alist upp á stofnun það veit 

ég ekki. 

Gunnar segir það sama um nemendur þegar þeir koma inn í skólana. Hann 

vill meina að með auknu samstarfi leik- og grunnskóla sé búið að gera 

nemendum mun auðveldara fyrir að færast á milli skólastiga. Í dag er mjög 

mikið samstarf á milli leik- og grunnskóla, nemendur koma nokkrum sinnum 

yfir veturinn í heimsókn, fá afnot af íþróttasal og þekkja húsnæði skólans 

mjög vel áður en þeir verða nemendur skólans og þá verður miklu minna 

mál fyrir þá að hefja grunnskólagönguna. Hann segir: 

Þetta er orðið lítið mál fyrir þau, fyrir 20 árum þá höfðu þau 

aldrei komið áður og aðlögunin tók miklu lengri tíma. Nú er 

bara byrjað á fullu og maður sér ekki mikinn mun á 6 og 7 ára 

eftir svona 2 vikur, svona upp á umhverfið og hvað þau eru 

frakkari og tilbúnari en hin tóku lengri tíma í að skólast. 

Daníel talar um að nemendur í dag séu mun viðráðanlegri en áður og telur 

hann ástæðuna vera að í dag eru önnur viðmið og viðhorf til nemenda. Við 

nálgumst þá á annan hátt en áður, við fáum þá til að vinna með okkur og 

eigum við þá samræðu um hlutina það eru ekki bara skipanir á annan 

veginn eins og hann orðaði það ,,við erum áhöfn sem ætlum öll að vera 

saman í skútunni í 10 ár og við ætlum öll að lifa þetta af og fara í land“.  

Allir viðmælendur mínir tala þó um að einstaka mál sem koma upp í dag 

séu með eindæmum erfið og taki gríðarlegan tíma að vinna úr þeim. 

Nemendur virðast oftar verða reiðir, missa stjórn á skapi sínu og virðingar-

leysi virðist vera meira en áður. Mörg mál eru mjög erfið viðureignar eins og 

kemur fram hjá Bergi.  
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Undanfarin ár höfum við verið með tvö til þrjú erfið nemenda-

tilfelli sem taka svolítið skólann í gíslingu og þá er það fyrst og 

fremst mitt starf sem er tekið í gíslingu, á meðan fara önnur 

verkefni út af borðinu.  

Mikill tími fer hjá skólastjórum í málefni þeirra nemenda sem eru að 

þeirra mati erfiðir einstaklingar. Önnur verkefni hjá skólastjórum 

þurfa því að víkja á meðan á þessari vinnu stendur. 

4.6 Foreldrar 

Allir skólastjórarnir voru sammála um að miklar breytingar hafa orðið í þeim 

málum sem snúa að foreldrum. Foreldrar eru hluti af skólasamfélaginu og 

skipta miklu máli. Mikilvægt er að ná góðu samstarfi við foreldra og vera 

samstíga þegar verið er að taka á hlutum varðandi skólagöngu barna. 

Foreldrar eru sérfræðingar í sínum börnum og samtaka viljum við öll stefna í 

sömu átt með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Fyrir 20 árum síðan voru 

foreldrar ekki mikið inni í skólunum og skiptu sér ekki að því sem þar var í 

gangi. Elvar segir að skólinn hafi verið lokað apparat hér áður fyrr og að 

foreldrarnir voru ekkert að hnýsast í það sem þar var um að vera. Foreldrar 

komu inn í skólana á foreldradögum þegar þeir voru boðaðir í foreldraviðtöl 

við umsjónarkennara barna sinna en að öðru leyti sá skólinn um þau mál 

sem snéru að skólanum og nemendum, án foreldra.  

Daníel er á sama máli með að skólinn hafi verið mjög lokaður og ekki var 

gert ráð fyrir því að foreldrar væru að koma inn í skólann. Hann talar um að 

skólastjórar voru með viðtalstíma einu sinni í viku í klukkutíma í senn og þá 

gátu foreldrar haft samband sem gerðist mjög sjaldan.  

Það var lítið grænt skilti sem var skrúfað upp á vegg sem á stóð 

viðtalstími skólastjóra er á þriðjudögum milli klukkan 14.00 og 

15.00 eða hvað það var. Það var bara hægt að tala við 

skólastjórann einu sinni í viku. Það kom enginn inn á 

kennaragang hvorki nemendur né foreldrar þau áttu bara 

ekkert erindi þangað inn það var bara þannig.  

Ástæða þess að foreldrarnir voru ekki að koma inn telur Daníel vera að þeir 

höfðu ekkert erindi til þess að koma með inn í skólann og fannst að skólinn 

ætti bara að sjá um þau mál sem snéru að skólanum. Skólinn hafði fullt 

traust og það var litið svo á að það sem gerðist í skólanum var mál skólans. 

Ennfremur segir hann: 
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Foreldrar komu náttúrulega aldrei inn í skólann það var ekkert 

verið að hringja og kvarta yfir einu eða neinu og ég man ennþá 

eftir því að það tók okkur tvö ár að stofna foreldrafélag. 

Gunnar talaði um að foreldrar hafi alltaf verið frábær hópur og skipta 

gríðarlega miklu máli fyrir skólasamfélagið en hann segir að hér áður fyrr 

hafi samband skólans og foreldra verið miklu stífara en það er í dag. 

Foreldrum fannst það sem um var að vera í skólanum ekki þeirra mál og 

treystu skólanum fyrir því starfi sem þar var í gangi. Alda talaði einnig um að 

samband skólans og foreldranna hafi ekki verðið mikið hér áður.  

Maður sá foreldrana ekki mikið og maður hafði á tilfinningunni 

að skólanum væri bara treyst fyrir þessu verkefni enda voru 

börnin bara tvo og hálfan tíma á dag í skólanum. Foreldrarnir 

voru ekkert að blanda sér í það sem maður var að gera. 

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að mikil breyting hafi orðið á 

þessum þætti í gegnum árin. Talað var um að það hafi orðið 

viðhorfsbreyting í samfélaginu sem varð til þess að smám saman jókst 

hlutdeild foreldra í námi barna sinna. Þeir eru meðvitaðri um rétt sinn og 

rétt barna sinna. Foreldrar eru farnir að gera meiri kröfur til skólanna í dag 

heldur en gert var áður. Elvar talar um að skólinn kvarti stundum undan því 

í dag að foreldrarnir taki ekki þátt í námi barna sinna en þeir gera það í mun 

meira mæli heldur en þeir gerðu áður fyrr. Hann talar um að foreldrar taki 

miklu meiri ábyrgð og oft án þess að skólinn sé endilega að biðja um það. 

Hann segir einnig að stundum finnist skólafólki foreldravaldið yfir skólanum 

orðið mikið en hann vill meina það að skólarnir þurfi bara svolítið aðhald og 

telur því þessa breytingu jákvæða því skólinn hefur gríðarlegt áhrif á líf 

einstaklinga og hann verður að rísa undir þessari ábyrgð sem hann hefur.  

Alda tekur undir það sem Elvar talaði um og sagði að foreldrar í dag eru 

mun meðvitaðri um hlutverk sitt sem foreldrar og vilja hafa áhrif á umhverfi 

barna sinna. Hún talar um umhverfi barnanna sé orðið mun flóknara en það 

var áður fyrr. 

Í dag finnst mér fólk upplifa sitt foreldrahlutverk miklu, miklu 

sterkara og vill hafa miklu meira áhrif á umhverfi barna sinna. 

Ég tel það alveg eðlilegt þar sem þau eru hér í skólanum til tvö 

á daginn og þá tekur frístundin við. Þetta er auðvitað allt annað 

umhverfi en áður.  
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Daníel sagði ,,við erum hreinlega með foreldrana í fanginu“ og á hann þá við 

að foreldrar í dag eru mjög mikið inni í skólanum og hafa mikið samband við 

skólann þegar eitthvað er. Flestir viðmælendur mínir voru sammála um að 

oftast er það mjög jákvætt að foreldrarnir eru að koma meira inn í skólana. 

Þeir taka meiri þátt í skólagöngu barna sinna og bera meiri ábyrgð en áður 

og er það þáttur í þeim breytingum sem orðið hafa í samfélagi okkar.  

Í viðtölunum kom fram að foreldrar veita skólunum meira aðhald sem er 

að einhverju leyti mjög gott, þeir eru að svara könnunum sem hjálpa 

skólunum að bæta starf sitt. Þeir koma oft með spurningar sem gott er að 

velta fyrir sér og oft eru þessar ábendingar mjög góðar og verða til þess að 

bætt er úr hlutum. Bergur vill gera meira úr þætti foreldra og fá þá meira 

inn í skólasamfélagið. Hans draumaverkefni er að ná að hitta foreldrahópa 

nemenda á öllum stigum. Hann langar að ná að hafa fundi sem hann kallaði 

morgunfundi með foreldrum þar sem hann nær að hitta alla fulltrúa 

foreldra á hverju stigi fyrir sig. Hann talaði um að foreldrar eru þeir aðilar 

sem gefa okkur ábendingar um það sem betur má fara og geta aðstoðað 

okkur í að gera hluti sem við erum að gera betur. 

Foreldrar koma með ábendingar og segja okkur hvað er að og 

þannig tekst okkur að bæta kerfin hjá okkur. Foreldrar hafa til 

dæmis óskað eftir því að vita hvernig við skipuleggjum 

frímínútnavaktir og þá tókum við eftir því að eitt svæði hjá 

okkur var undirmannað. Einnig hefur verið gerð bragabót á 

skráningum á slysum og það var eftir að foreldrar báðu um 

upplýsingar um hvar flest slysin verða á skólalóðinni. 

Í einstaka tilfellum gerist það þó að foreldrarnir eru komnir aðeins yfir 

strikið í þessum málum og gera skólastjórum erfiðara fyrir en ella. Gunnar 

talaði um að foreldrar komi fyrr með hluti inn á borð skólastjóra og séu oft 

æstir og reiðir og jafnvel ,,agressívir“. Einstaka foreldrar vilja fá að stjórna 

því sem fram fer í skólanum eins og með hópa- og bekkjarskiptingar og þess 

háttar hluti. Daníel talaði einnig um að það væru einstaka ,,erfiðir“ foreldrar 

eins og hann orðaði það en hann sagði jafnframt að upp til hópa er þetta 

besta fólk. 

Í dag er ég... það líður ekki sá dagur að ég þarf ekki að setja mig 

inn í mál þar sem ég þarf að geta svarað foreldri... eða að vera 

undirbúinn að geta svarað, það er alltaf eitthvað, og þetta er 

orðinn svo stór þáttur í stjórnuninni að vera í þessu vandasama 

hlutverki að þurfa að skrá allt stórt og smátt... þetta er 

eiginlega bara meira en að segja það finnst mér. 
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Í nútíma samfélagi er mun auðveldara að fá aðgang að fólki heldur en var 

áður fyrr. Hvort sem um er að ræða foreldra, kennara eða skólastjórnendur 

þá eru allir með farsíma og tölvupósta. Mikill tími fer í það hjá skólastjórum 

í dag að svara foreldrum, þeir senda tölvupósta, koma á staðinn eða hringja 

á öllum tímum svo skólastjórinn þarf ávallt að vera reiðubúinn að svara fyrir 

þá hluti sem eru að gerast innan skólans. En þessi þáttur hefur einnig orðið 

til þess að auðveldara er fyrir skólana að ná í foreldrana. Finnur talaði um 

það að erfitt var að ná í foreldra hér áður fyrr ef á þurfti að halda og þurfti 

það oft að bíða fram á kvöld. 

Í dag eru allir komnir með gsm síma og maður getur náð í þá 

nánast allan sólarhringinn en hérna áður fyrr þurfti maður að 

bíða með þetta þangað til maður kom heim því foreldrar voru 

að vinna og ekki heima nema á kvöldin. 

Með betri aðgangi að öllum og þar af leiðandi betri þjónustu af hálfu 

skólanna gerist það samhliða að fólk verður kröfuharðara og vill að brugðist 

sé skjótt við þegar mál koma inn á borð hjá stjórnendum. Því miður eru 

málin oft ekki það einföld að það sé hægt að bregðast við öllu strax en það 

er þó reynt eins vel og mögulegt er. Finnur talaði um að eftir því sem 

þjónustan eykst verða foreldrar kröfuharðari og ennþá vanþakklátari að 

hans mati en hann tekur það jafnframt fram að það eigi við um alla hluti í 

samfélaginu. Eftir því sem kröfurnar í samfélaginu aukast og þjónustan 

verður meiri þá verða kröfurnar ennþá meiri og óánægjan líka.  

4.7 Fundir  

Þegar kom að því að bera saman stöðuna á fundahöldum í gegnum árin 

kom í ljós að skólastjórarnir voru allir sammála um mikla breytingu á þeim 

þætti, fundahöld hafa aukist gríðarlega. Það er um að ræða kennarafundi, 

starfsmannafundi, teymisfundi, nemendafundi, foreldrafundi og aðra 

faglega fundi. Þeir töluðu um að fundarhöld hefðu breyst mjög mikið með 

kjarasamningum kennara sem gerðir voru 2001 þar sem skólastjórar fengu 

aukinn yfirráð yfir tíma kennara. Gunnar sagði: 

Við kjarasamningana kom inn þessi skilgreindi hluti kennara í 

önnur störf en kennslu þessi 9,14. Þá höfðum við yfir að ráða 

tíma kennara og þessu fylgdi aukinn fundahöld og þau hafa 

aukist í gegnum tíðina og starfið hefur orðið faglegra með 

tímanum. Áður voru bara kennarafundir einu sinni í mánuði en 

nú eru alls konar fundir mjög oft.  
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Daníel talaði einnig um þessa breytingu á starfi kennara með nýjum 

kjarasamningi. 

Það er svo margt sem hefur breyst með nýjum kjarasamningi, 

allt skipulag á starfi kennara þetta er gjörólíkt umhverfi. Hér 

áður fyrr var bara einn kennarafundur á mánuði sem varð allt í 

einu einn kennarafundur á viku fyrir utan aðra fundi. 

Skólastjórarnir voru sammála því að faglegi þátturinn í skólastarfi hafi aukist 

til munu bæði við flutning skóla frá ríki til sveitarfélaga sem og með tilkomu 

nýrra kjarasamninga. Með auknum fundahöldum eykst einnig fagmennskan 

og það gerðist bæði með flutningnum og kjarasamningnum. Kennarar fóru 

að hittast meira og eiga meiri samræðu um hlutina og þeir teknir föstum 

tökum. Gunnar talaði um að munurinn á faglegri hlið funda hefði breyst 

mjög mikið við flutninginn. 

Skólastjórafundirnir voru þær ömurlegustu samkomur sem 

maður fór á, bara verið að rífast um einhverja blýanta og 

eitthvað þess háttar. En með tímanum hefur það breyst og við 

yfirfærsluna hefur umræðan orðið faglegri. Það var farið að 

huga að endurmenntun skólastjóra þar sem áður voru 

skólastjórar ekki með neina menntun umfram aðra kennara.  

Þegar samræðan barst að því hvort fjöldi funda hafi breyst voru þeir allir 

sammála því að það er gríðarlega mikil breyting á þeim þætti. Þrír af sex 

skólastjórum töluðu um að kennarafundir voru einu sinni í mánuði og það 

hefði nánast verið eini fundurinn sem haldinn var. Einn talaði þó um að þeir 

hefðu verið í kringum sex á mánuði með nemendarverndarráðsfundum, 

kennararáðsfundi og fundi með foreldrafélaginu. Í dag er varla hægt að hafa 

tölu á öllum fundunum sem skólastjórarnir sitja. Þegar ég tók viðtalið við 

Elvar var það sjöundi fundurinn hans þann daginn.  

Þetta er til dæmis sjöundi fundurinn sem ég sit í dag. Ég byrjaði 

daginn á nemendarverndarráðsfundi svo fór ég á einn fund 

sem snérist um hvað ætti að gera við nemenda sem er að koma 

aftur inn eftir fjarveru. Eftir þann fund var annar fundur um 

nemanda sem var uppvís að mjög alvarlegu agabroti og svona 

er þetta koll af kolli og nú er ég að tala við þig. Þetta er svona 

maður rétt hefur tíma til að fara á klósettið á milli. 



 

54 

Bergur var nýbúinn að taka saman fjölda fastra funda sem hann situr á 

mánuði og voru þeir sextán fyrir utan alla nemendafundi, foreldrafundi, 

viðtöl við kennara og óformlegu fundina. Gunnar talaði einnig um aukningu 

fundarhalda síðustu ára og talaði hann þá bæði um fundi innan skólans sem 

og fundi sem skólastjórar þurfa að sækja út í bæ. Skólastjórarnir voru 

sammála um mikilvægi samstarfsfunda með öðrum skólastjórum sem 

fjölgaði eftir að grunnskólinn var fluttur undir ábyrgð sveitarfélaga árið 

1996. Þessa fundi töldu skólastjórarnir vera mikilvægustu fundina sem þeir 

færu á. Þarna hittast þeir sem starfa í sama umhverfi og geta rætt um hluti 

sem þeir eru að gera. Þeir finna mikinn stuðning í að hitta hvern annan og 

ræða málin og deila þeirri reynslu sem þeir hafa. Gunnar sagði: 

Svo eru fundir sem skólastjórar þurfa að sækja út í bæ bæði við 

okkar yfirmenn og hverfin. Áður var maður ,,loner“ og 

samskiptin voru lítil en strax við yfirfærsluna urðu miklu meiri 

samskipti við kollega og við skólastjórar kynntumst sem var 

voða gott mál, við erum í miklum samskiptum í hverfunum það 

var gríðarleg breyting. Það voru nánast enginn samskipti, 

mögulega einn sem maður gat hringt í en þetta hefur 

gjörbreyst til hins betra... að maður getur rætt málin við 

kollega. 

Stuðningurinn sem skólastjórar þurfa í starfinu í dag kemur að miklu leyti frá 

öðrum skólastjórum. Þeir töluðu um það að þeir sækjast eftir stuðningi til 

hvors annars en ekki endilega til yfirmanna sinna. Aðrir skólastjórar eru að 

vinna að sömu hlutum og vita nákvæmlega um hvað er verið að ræða þegar 

skólastjórar hringja í þá. Þennan stuðning töldu viðmælendur mínir vera 

hvað bestan. 

Einn skólastjórinn hefur meðvitað dregið úr fundahöldum undanfarin ár 

þar sem kennarar ræddu við hann um að það væru svo mikið af fundum að 

þeir hefðu hreinlega ekki tíma til að undirbúa kennsluna. Þó eru ennþá inni 

þessir hefðbundnu fundir eins og kennarafundir, teymisfundir og þeir fundir 

sem þurfa að vera til að skólastarf geti gengið eðlilega fyrir sig. Einn af 

skólastjórunum talaði um það að hann hefur dregið sjálfan sig svolítið út úr 

fundum eins og nemendafundum en á móti koma fleiri óformlegir fundir 

með kennurum. Hann er þá með fulltrúa stjórnenda á fundunum eins og 

deildarstjóra eða aðstoðarskólastjóra. Með því að skipta hlutverkum á milli 

stjórnenda telur hann sig geta einbeitt sér betur að þeim verkefnum sem 

hann er með. Hann hefur einnig lagt sig meðvitað fram um að bæta 

upplýsingaflæðið til starfsmanna án þess að vera með fundi og notast hann 
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þá við tölvupósta. Aðrir stjórnendur töluðu einnig um mikilvægi þess að 

halda öllum upplýstum og töluðu þeir um að þeir sendu tölvupósta vikulega 

til starfsmanna til að halda öllum upplýstum um það hvað er um að vera í 

skólastarfinu.  

4.8 Álag 

Skólastjórarnir voru allir sammála um að það væri mikið álag í þessu starfi. 

Allir nema einn töluðu um að álagið í starfinu sé mun meira en það var áður 

fyrr. Finnur talaði um að honum fyndist álagið bara vera mjög svipað og 

áður, vildi hann meina að það væri vegna þess að hann væri með mjög 

skýra verkaskiptingu hjá starfsmönnum sem unnið er eftir. 

Bergur, Daníel og Elvar töluðu allir um að starfið hefði verið frekar 

þægilegt starf hérna áður fyrr þar sem skólastjórar voru með kennsluskyldu 

og gátu tekið fullt af tímum í yfirvinnu, þetta var gert samhliða því að stýra 

skólanum. Einnig gafst tími til að hitta aðra skólastjóra og ræða málin. 

Daníel rifjaði upp þennan tíma.  

Ég var með kennsluskyldu og var alltaf að kenna yfirvinnu 22 

tíma... þú veist 22 tíma á viku með stjórnunarstarfinu og maður 

fór bara létt með það. Einnig hafði maður áður tíma til að lesa 

tímarit svona fagrit, maður gat farið í heimsókn til kollega og 

átt með þeim morgunkaffi, það var tími til að skoða hvað aðrir 

voru að gera settumst niður kannski fjórir saman að morgni og 

áttum tveggja tíma rabb. 

Bergur talaði líka um þægindin sem voru í starfinu hér áður fyrr. 

Að vera skólastjóri fyrir tuttugu árum var bara býsna þægilegt, 

var ekki mikið af fundum og maður var bara heilmikið frjáls og 

hafði frjálsan tíma... en í dag gerir maður það ekki maður klárar 

ekki verkin.  

Með breyttum áherslum í samfélaginu hefur álag á skólastjórnendur aukist 

til muna að þeirra mati. Ástæðan fyrir því að álagið er svona mikið vilja þeir 

meina að sé samþætt af öllum þeim þáttum sem snúa að skólasamfélaginu. 

Það eru miklu meiri kröfur á alla þætti. Nemendur eru kröfuharðir, foreldrar 

eru kröfuharðir, skýrslugerðir eru mjög miklar, fjármálin taka mikinn tíma 

bæði hvað varðar áætlanagerð og að vera innan fjárhagsrammans, 

starfsfólk er mjög kröfuhart og svona mætti lengi telja. Elvar talaði um að 
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álagið væri mikið, hann sagði að mannlegi þátturinn í starfinu væri orðinn 

svo veigamikill og þungur og vefjist oft mikið fyrir, hann sagði: 

Maður getur alltaf sagt að það vanti pening og það vanti meiri 

stjórnunarkvóta, kannski þyrfti ég að vera skipulagðari sjálfur 

ég veit það ekki. En það eru þessi þungu mál sem fara mest 

með mann svona eins og fíkniefnamál hjá nemendum, erfið 

mál hjá starfsmönnum, erfið samskiptamál hjá kennara og 

nemenda eða kennara og foreldra þetta getur allt verið mjög 

slítandi. Það þarf að vinna þessi mál frá upphafi til enda og 

þessi leið getur verið mjög löng og erfið. 

Alda talaði um að starfið væri mjög skemmtilegt en telur álagið hafa aukist 

gríðarlega. Hún var sammála því að allir þættir eru orðnir mun þyngri í dag 

en þeir voru áður, það tekur allt miklu meiri tíma en áður fyrr. Hún vill 

einnig meina að niðurskurður sé einn stór þáttur í því að álagið hafi aukist 

svo mikið sem raun ber vitni. 

Starfið hefur verið mjög skemmtilegt en ég finn það stundum 

núna að mér finnst þetta bráðum að verða komið nóg. Ég tengi 

aukninguna á álaginu þessum sparnaði það er allt orðið svo 

miklu erfiðara. 

Bergur talaði um að starfið taki mjög mikið á bæði líkamlega og andlega. 

Hann vildi meina að til þess að geta sinnt starfinu vel þarf skólastjóri að vera 

í góðu formi og tilbúinn til að takast á við alls kyns þætti á hverjum degi. 

Hann vildi meina að eina leiðin til að ná að haldast í starfi sem skólastjóri 

væri að vera í góðu formi bæði líkamlega og andlega þar sem starfið tæki 

gríðarlega mikið á og að skilja starfið eftir þegar vinnutíma lýkur. 

Eina leiðin til að lifa af svona erfitt og kröfuhart starf er að vera 

í líkamlega góðu formi og slökkva á skólanum klukkan fimm, 

það tekst ekki alltaf en ég reyni að hafa þá reglu. Maður þarf að 

vera líkamlega og andlega klár alltaf allan daginn vegna þess að 

þú ert að takast á við svo erfið mál og þá meina ég 

starfsmannamál, foreldramál eða nemendamál. 

Fjórir af viðmælendum mínum tóku það fram að hluti af ástæðunni fyrir því 

hve mikið þeim fannst álagið orðið í starfinu gæti verið aldurinn. Þau eru öll 

búin að vera í skólakerfinu í 20 ár eða lengur og komin yfir sextugt svo þeim 
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fannst rétt að taka það fram að það getur haft áhrif á viðhorf þeirra til 

breytinganna.  

Alger samhljómur var í svörum viðmælenda minna í umræðunni um það 

hvort skólastjóri nái að ljúka vinnu sinni á átta tíma vinnudegi. Enginn af 

þeim nær að klára vinnu sína á venjulegum átta stunda vinnudegi. Sumir 

unnu mun lengur en átta tíma vinnudag jafnvel um helgar, aðrir fóru með 

verkefni heim og enn aðrir fóru heim en skyldu vinnuna eftir í vinnunni og 

héldu svo áfram næsta dag eða jafnvel voru einhver verkefni sem ekki 

náðist að sinna. Gunnar var fljótur að svara þessari spurningu. 

Ég næ ekki að vinna vinnuna mína eins og ég vildi á venjulegum 

vinnudegi. Það er sjaldan sem maður er búinn þegar maður fer 

heim, afar sjaldan það er alltaf eitthvað sem hangir yfir og 

maður getur oft gert betur... ég svara þessu afdráttarlaust 

neitandi. 

Bergur tekur vinnuna ekki með sér heim en vinnur frekar einhverja daga 

lengur ef hann er rétt að ná að klára einhver verkefni. Honum finnst mjög 

mikilvægt að skólastjóri nái að stimpla sig út úr vinnunni þegar hann fer 

heim, þó viðurkennir hann það að það náist ekki alltaf. Hann telur einnig 

mikilvægt að skólastjórar passi upp á að forgangsraða verkefnum. 

Ég vinn hérna alla daga frá 8-17, stundum lengur ef ég er á kafi 

í einhverri skýrslu eða þess háttar en ég hlusta alltaf á líkamann 

ef ég er orðinn þreyttur þá hætti ég og ef það er eitthvað sem 

ég kemst ekki yfir þá læt ég það bara bíða og tekst á við það 

næsta dag. Ég hugsa það þannig að ef einhver mál eru mjög 

áríðandi þá kemur einhver með það til mín og bendir mér á að 

þetta eigi eftir að gera, þá kippi ég því fram fyrir röðina. Ég 

reyni að hafa ekki áhyggjur af því sem ég kemst ekki yfir að 

gera. 

Þrátt fyrir þetta mikla álag sem virðist vera í starfi skólastjóra fannst þeim 

öllum mjög gaman í vinnunni og fjórir af þeim myndu velja þetta starf aftur 

ef þeir myndu vita fyrirfram hvernig starfið væri. Einn viðmælandi sagðist 

þó að ef það yrði myndi hann gera hlutina allt öðruvísi en hann gerir þá í 

dag en fór ekkert nánar út í það. Tveir af viðmælendum mínum myndu ekki 

velja starfið aftur ef þeir fengu nýtt tækifæri. Þeim finnst álagið alltof mikið 

og þau verkefni sem lögð eru á herðar skólastjóra í dag eru ekki 

framkvæmanleg fyrir einn aðila. Daníel sagði að breytingin á starfinu væri 
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svo rosalega mikil í gegnum árin að þetta væri ekki starf sem hægt er að 

standa sig vel í á öllum þáttum og það væri ekki leggjandi á einn mann þessi 

vinna sem ætlast er til af skólastjórum, hann sagði:  

Ég kem inn í þessa breytingu þannig að ég fæ að vaxa sjálfur 

með allri breytingunni alveg frá byrjun, alveg frá því að við 

þurftum leyfi til að kaupa penna og yddara þú veist bara... og 

ég er hluti af þessu og ég í sjálfu sér nýt góðs af því... en koma 

bara kannski með 10 ára kennslureynslu og koma inn í svona 

og hafa hvergi komið nærri svona, ég held ég hefði ekki þrek í 

það... nei nefnilega vegna þess að þegar þú kemur nýr inn þá 

ætlarðu að standa þig svo vel á öllum sviðum... það er mesta 

vitleysa, þú getur það ekki... stattu þig vel þar sem þú veist að 

þú getur staðið þig vel og leyfðu svo hinu að fljóta með... það 

eru bara skilaboðin mín... 

Að hafa öðlast reynslu í gegnum árin á málefnum skólans skiptir miklu 

máli að mati Daníels og því finnst honum mikilvægt að nýir 

stjórnendur geri sér grein fyrir því að erfitt er að standa sig vel í öllum 

þáttum. 

4.9 Samantekt á niðurstöðum 

Að mati skólastjóra sem rætt var við hefur umtalsverð breyting orðið á starfi 

þeirra á 20 ára tímabili. Starfið fór úr því að vera ,,nokkuð þægilegt“ starf 

sem þeir gátu sinnt kennslu meðfram stjórnuninni yfir í að vera starf þar 

sem mjög erfitt virðist vera að ljúka vinnu á venjulegum vinnudegi.  

Hlutverk skólastjóra hefur breyst úr því að vera skólastjóri sem kennir 

allt að 22 tímum á viku með stjórnuninni yfir í það að vera 

framkvæmdastjóri en fimm af þeim sex viðmælendum sem talað var við 

voru sammála því að starf þeirra í dag væri orðið framkvæmda- og 

fjármálastjórastarf þar sem skrifstofu og skýrslugerðir taka mestan tímann. 

Einn viðmælandi talaði um að hann væri upplýstur leiðtogi. Skólastjórar ná 

ekki að ljúka vinnu sinni á venjulegum vinnudegi heldur vinna þeir fram 

eftir, eru um helgar eða jafnvel láta verkefni bíða þar til tími er til að ljúka 

þeim. Þeir tala um mikilvægi þess að hafa skýra verkaskiptingu og dreifa 

verkefnum á milli þeirra sem í stjórnunarteymi skólans sitja. Eftir að 

efnahagskreppan skall á þá voru stjórnendakvótar skólanna skornir niður en 

þau verkefni sem höfðu komið inn í skólana urðu eftir og bættust þau því á 

þá stjórnendur sem eftir urðu í skólanum.  
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Skrifstofuverkefni eins og skýrslugerðir og fjármál hafa breyst hvað mest 

í starfi skólastjóranna á 20 ára tímabili og fer mikill tími hjá skólastjórum í að 

sinna þeim þáttum. Þessar breytingar urðu mestar eftir að skólarnir voru 

fluttir frá ríki til sveitarfélaga. Skólastjórarnir töluðu um að hér áður var 

nánast einungis um að ræða svokallaða skólahaldsskýrslu sem þurfti að 

klára en í dag eru skýrslurnar það margar að þeir höfðu ekki tölu á fjölda 

þeirra. Fjármálin er sá þáttur sem hefur breyst hvað allra mest en áður 

fengu skólarnir úthlutað peningaupphæð í hvern þann þátt sem snýr að 

skólastarfi og máttu ekki eyða krónu umfram það. Ekki var í boði að flytja 

peninga á milli liða og sækja þurfti sérstaklega um til yfirvalda ef 

peningarnir dugðu ekki til reksturs. Í dag fá skólastjórarnir úthlutað 

heildarupphæð og eiga að reka stofnunina á þeim peningum með algerlega 

frjálsar hendur í hvaða þætti þeir setja peningana. 

Mannlegi þátturinn eða sá þáttur sem snýr að foreldrum, nemendum og 

starfsfólki skólanna hefur einnig breyst mikið á 20 ára tímabili. Foreldra-

þátturinn hefur breyst frá því að foreldrar höfðu nánast ekkert samband við 

skólana og komu helst ekki þangað inn yfir í að vera þó nokkuð mikið 

samband. Þá helst hefur þessi þáttur breyst þannig að foreldrarnir eru 

fljótari til að koma inn ef eitthvað bjátar á og vilja oft skipta sér að einhverju 

sem þeir kannski ættu ekki að skipta sér af eins og bekkjarskiptingum 

og/eða hópskiptingum. Skólastjórarnir töluðu allir jákvætt um 

foreldraþáttinn og vildu allir hafa samskipti við foreldra. Þeim fannst gott að 

foreldrarnir leggðu sitt af mörkum og veittu skólunum svolítið aðhald. Þeir 

voru þó sammála um að einstaka foreldri þekkir ekki sín takmörk og fara 

stundum yfir mörkin. Nemendaþátturinn var sá þáttur sem hvað minnsta 

samræmi var í hjá viðmælendum mínum en þar voru fjórir af sex 

skólastjórum sammála því að nemendur væru orðnir mun erfiðari í dag en 

áður en tveir töluðu um að nemendur voru mun erfiðari hér áður fyrr. Allir 

voru þeir sammála því að skólarnir veita mun betri og faglegri þjónustu en 

þeir gerðu áður og þekking innan skólanna er nemendum í hag. Hér áður 

voru starfsmenn skólans einungis kennarar og mögulega einn svokallaður 

gangavörður. Í dag eru skólarnir með fjöldan allan af fólki úr ýmsum 

starfsstéttum og því margir kjarasamningar í gangi innan skólanna. Þar 

starfa í dag skólaliðar og stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar, 

talmeinafræðingar, námsráðgjafar, kennarar og millistjórnendur ásamt 

sálfræðingum og hjúkrunarfræðingum sem þó eru ekki starfsmenn 

skólanna. Starfsheitið deildarstjórar komu formlega inn í skólakerfið með 

kjarasamningum 2001 þá gátu skólastjórar með auknu fjármagni ráðið inn 

millistjórnendur sem gátu mætt þörfum þeirra eftir aðstoð vegna aukinna 

verkefna eftir flutning skólanna frá ríki til sveitarfélaga. Í efnahagskreppunni 
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voru stjórnendakvótar til skólanna skornir niður og þar með fækkaði 

deildarstjórum aftur. 

Fram kom að fundahöld hafa aukist verulega undanfarin ár og varð mikil 

breyting á þeim þætti með kjarasamningum kennara sem gerðir voru árið 

2001. Þá fengu skólastjórar vald til að ráða yfir hluta af tíma kennara sem 

varð til þess að skólahald varð faglegra en það hafði verið áður. Þá varð 

mikið um nemendafundi og alls konar teymisfundi. Viðmælendur mínir 

töluðu einnig um að fundirnir hefðu ekki bara orðið fleiri heldur líka faglegri.  

Álagið í starfinu hefur margfaldast í gegnum árin. Skólastjórarnir töluðu 

um að áður hefði starfið verið þægilegt starf þar sem hægt var að kenna, 

hitta aðra skólastjóra einu sinni í viku og ræða málin í rólegheitum. 

Skólastjórarnir voru sammála um að með breyttum áherslum í samfélaginu 

hefur álagið á þá aukist til muna. Þeir telja álagið ekki vera úr einni átt 

heldur samþætt af öllum þeim þáttum sem snúa að skólastarfinu, það eru 

gerðar miklu meiri kröfur úr öllum áttum. Enginn af skólastjórunum nær að 

ljúka verkefnum sínum á venjulegum átta stunda vinnudegi og það flýtur 

yfir. Þeir nota mismunandi aðferðir til að takast á við það allt frá því að 

vinna lengur, taka vinnu með sér heim, halda áfram næsta dag eða bara að 

ná ekki að ljúka verkefnunum. Þrátt fyrir þetta mikla álag finnst þeim ölllum 

gaman í vinnunni enda búnir að endast öll þessi ár í skólakerfinu.   
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig starf skólastjóra hefur 

breyst á 20 ára tímabili. Hvaða þættir það eru í starfinu sem hafa breyst og 

hver er reynsla skólastjóra á breytingum þessara þátta. 

Rannsóknarspurningar voru svohljóðandi:  

    ,,Hvernig hefur starf skólastjóra breyst á 20 ára tímabili?“ 

 Hvaða þættir eru það sem hafa breyst? 

 Hver er reynsla skólastjóranna af breytingunum sem orðið 

hafa á starfinu? 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og leitað svara við 

rannsóknarspurningunni sem lagt var af stað með. Til að fá svör við 

spurningunni voru tekin sex viðtöl við starfandi skólastjóra og höfðu þeir 

allir yfir 20 ára reynslu af skólastjórnun. Beitt var eigindlegri 

rannsóknaraðferð þar sem tekin voru hálf opin viðtöl. Byrjað var á því að 

heyra hvað skólastjórarnir höfðu um breytingu starfsins í heild að segja en 

svo var farið í það að fá svör við hinum ýmsum þáttum sem snúa að 

skólastarfinu.  

Helstu niðurstöður voru þær að skólastjórarnir voru allir sammála því að 

miklar breytingar hafa orðið á starfi skólastjóra síðastliðin 20 ár. Kröfur hafa 

aukist samhliða breytingu á samfélaginu sem við búum í. Það hafa orðið 

breytingar á öllum þáttum sem snúa að skólastarfi og voru þeir sammála 

um að varla sé hægt að bera þessi störf saman vegna þeirra miklu breytinga 

sem hafa átt sér stað. 

Hér á eftir verður fjallað nánar um niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

skoðaðar í ljósi fræðilegs samhengis. Niðurstöður verða dregnar saman í 

umfjöllun um breytingarnar sem orðið hafa á starfi skólastjóra og helstu 

þættir dregnir saman í þrjú þemu. Teknar verða saman niðurstöður um 

skrifleg verkefni skólastjóra, dagleg samskipti og fundarhöld og álag í starfi 

þeirra. Í lok kaflans eru svo samantekt og ályktanir. Úrtak í rannsókninni er 

lítið en niðurstöður gefa engu að síður vísbendingar um þær breytingar sem 

orðið hafa á störfum skólastjóra á 20 ára tímabili út frá sjónarhorni þeirra 

sem hafa verið í starfinu allan tímann. 
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5.1 Breytingar á starfi skólastjóra 

Mjög mikil breyting hefur átt sér stað í starfi skólastjóra og styður það 

niðurstöður úr fyrri rannsóknum (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008). Starf skólastjóra hefur breyst að mati 

skólastjóra úr því að vera ,,rólyndis starf“ þar sem skólastjórar stýrðu 

skólanum og höfðu tíma til að kenna með í það að kennsla kemst alls ekki 

fyrir á vinnudeginum og tíminn dugar ekki til að ljúka þeim verkefnum sem 

ætlast er til af þeim sem stjórnendum. Ekki er þó víst að þeir hefðu lýst 

starfinu svona hefðu þeir verið spurðir fyrir 20 árum. Þetta er í samræmi við 

umfjöllun Barkar Hansen og Smára Sigurðssonar (1998). Fimm af 

viðmælendum mínum voru sammála um að starf skólastjóra í dag væri 

framkvæmdastjórastarf þar sem mikill tími fer í bókahald, rekstur, fjármál 

og starfsmannastjórn eins og þátttakendur í rannsókn Barkar Hansen o.fl. 

(2002, 2004), þar sem skólastjórar upplifðu að starf þeirra hafi breyst úr því 

að vera faglegur leiðtogi yfir í að vera framkvæmdarstjóri. Í rannsókn Jóns 

Torfa Jónassonar (1992) sem hann gerði í lok síðustu aldar kemur aftur á 

móti fram að skólastjórar upplifðu sig ekki vera þá sem báru ábyrgð á 

faglegum störfum skólans. Allir skólastjórarnir í þessari rannsókn voru 

sammála um það að allir þættir skólastarfsins hafi breyst. 

5.1.1 Rekstur og skýrslugerðir 

Skólastjórar bera faglega- og fjárhagslega ábyrgð á skólastarfi. Viðmælendur 
mínir voru sammála um það að mikill tími færi í að gera áætlarnir um 
fjármál. Áður fengu skólastjórarnir áætlun sem búið var að gera fyrir þá á 
fræðsluskrifstofu þar sem ákveðin upphæð var ætluð til hvers þáttar 
skólastarfsins. Ekki mátti færa peninga frá einum þætti í annan heldur 
þurftu skólastjórarnir sérstök leyfi frá yfirvöldum til að kaupa hlut ef það var 
ekki til peningur í þeim þætti sem hluturinn flokkaðist undir. Eftir flutning 
skólanna frá ríki til sveitarfélaga breyttist þetta fyrirkomulag þannig að 
skólastjórarnir sjálfir búa til áætlun fyrir sinn skóla og fá úthlutaða upphæð 
sem er nálægt þeirri sem þeir óskuðu eftir með áætluninni. Þessa upphæð 
fá skólastjórarnir og þeir þurfa að sjá til þess að hún dugi til að reka skólann 
yfir árið. Þeir hafa algerlega frjálsar hendur og ráða í hvað þeir setja 
peningana svo lengi sem þeir duga. Þessi breyting á störfum skólastjóra 
hvað varðar fjármálin kemur einnig fram í rannsókn Guðnýjar 
Guðbjörnsdóttur (2001) þar sem segir að hlutverk skólastjóra virðist vera að 
breytast að einhverju leyti í starf fjármálastjóra. Stór hluti af þeirra vinnu er 
að reka skólann. Það sama kemur fram í rannsókn Barkar Hansen (2013) en 
þar segir að talsverður tími skólastjóra fer í verkefni sem lúta að rekstri og 
almennri umsýslu. Skólastjórarnir eru sammála um það að þetta hefði verið 
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mjög jákvæð breyting og eru ánægðari með það að geta ráðið því í hvað 
þeir setja peningana. Það styður við niðurstöður úr rannsóknum sem Börkur 
Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (2002, 2004, 
2008) gerðu en þar kom fram að flutningur skólanna til sveitarfélagana hafi 
haft jákvæð áhrif. Viðmælendur mínir komu þó inn á það að síðustu ár eða 
eftir að kreppan kom árið 2008 hafi verið erfitt að ná endum saman í 
skólastarfinu og peningarnir ekki dugað til reksturs og þá hafi starfið ekki 
verið jafn skemmtilegt og áður. Þetta kemur fram í rannsókn Pepper, 
London, Dishman og Lewis (2010) þar sem segir að kreppur í skólastarfi geta 
ógnað rekstri skólans. Þar sem fjármagn er skorið niður og skólastjórar 
þurfa að reka sömu stofnun með mun minna fjármagn en þeir höfðu áður. 
Þeir íslensku skólastjórar sem tóku þátt í rannsókn TALÍS (Ragnar F. 
Ólafsson, 2014) sögðu að skortur á fjármagni í skólakerfinu getur verið einn 
af þeim þáttum sem takmarkar að árangur náist í starfi skóla. 

Hluti af pappírsvinnunni sem um ræðir eru skýrslugerðir. Skólastjórar 
eiga að skila inn áætlunum um hina ýmsu þætti sem er hluti af þeirra starfi 
sem faglegir leiðtogar. Mikill tími fer í að útbúa þessar áætlanir og fylgja því 
eftir að þær séu gerðar, en svo dæmi séu tekin eru þetta jafnréttisáætlun, 
rekstraráætlun, starfsáætlun, skólanámskrá, kennsluáætlun og svona mætti 
lengi telja. Skólarnir þurfa að standa sig í öllum þessum skýrslugerðum og 
eiga skólastjórarnir fullt í fangi með að standa skil á þessum áætlunum. 
Annað sem kom fram í viðtölunum var að í dag eru skólarnir mikið beðnir 
um að taka þátt í alls konar rannsóknum en það eru verkefni sem lítið var 
um fyrir 20 árum síðan. Með breyttu samfélagi breytast skólarnir og hluti af 
því er að rannsóknum hefur fjölgað og verið er að rannsaka hvernig hlutirnir 
eru gerðir í dag og hvað mætti betur fara. Með rannsóknum er verið að 
breyta og bæta hluti svo mikilvægt er að skólarnir séu viljugir til að taka 
þátt. Sama kemur fram í rannsókn Friedman (2002) en þar segir að fjöldi 
þátta hafa áhrif á starf skólastjóra og meðal þeirra er þátttaka í 
rannsóknum. En eins og kemur fram í niðurstöðum er þetta þáttur sem lítið 
þekktist áður en töluverður tími fer í þetta í dag hjá skólastjórum. Í finnskri 
rannsókn sem Risku og Kanervio (2011) gerðu kemur fram að skólastjórar 
eyða helmingi vinnutíma síns inni á skrifstofum í tengslum við pappírsvinnu. 
Þetta er töluverður tími og kemur það ekki á óvart eftir að hafa talað við 
viðmælendur mína að minnsta kosti helmingur af þeirra vinnutíma fer fram 
á skrifstofunni í pappírsvinnu þar sem fjármál og skýrslugerðir eru farnar að 
taka svo mikinn tíma sem raun ber vitni. Þessar breytingar sem fram koma 
varðandi rekstur og skýrslugerðir eru algerlega í samræmi við 
niðurstöðurnar í rannsókn Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og 
Steinunnar H. Lárusdóttur (2008) um breytingu á starfi skólastjóra en þar 
kom fram að mestur tími skólastjóra fer í rekstur, fjármál og skýrslugerðir.  
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5.1.2 Nemendur, foreldrar og starfsmenn 

Mannlegi þátturinn í skólastarfinu, það er samskipti við nemendur, foreldra 

og starfsmenn, hafa einnig tekið miklum breytingum í gegnum árin.  

Í þessum þætti hafa orðið miklar breytingar en þó var aðeins misræmi í 

svörum viðmælenda minna varðandi nemendahlutann. Fjórir af sex sögðu 

að nemendur væru mun erfiðari í dag en þeir voru áður en tveir töluðu um 

að nemendur séu mun auðveldari í dag en þeir voru áður. Töluðu þeir báðir 

um að möguleg ástæða fyrir því að nemendur séu betri í dag væri sú að 

fleiri og fjölbreyttari úrræði eru til staðar í dag og nemendur eru að fá góða 

þjónustu. Allir sem í skólunum starfa leitast við að leysa mál hvers 

einstaklings og reynt er að koma til móts við þarfir hvers og eins. Einnig er 

gott samstarf utan um hvert barn bæði við foreldra og félagsþjónustu. Allir 

voru skólastjórarnir sammála um það að skólastarf sé faglegra og nemendur 

í dag fá mun betri þjónustu en áður. Reynt er að koma til móts við hvern og 

einn nemanda og ýmsir ferlar eru til í skólunum sem unnið er eftir í þessum 

efnum.  

Það má velta því fyrir sér hvort þetta sé skýringin á því er fram kemur í 

rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2008) að málum nemenda á borði skólastjóra 

hafi fækkað og minni tími hjá þeim fari í nemendamál í dag heldur en gerði 

áður fyrr. Þrátt fyrir að nemendamálum á borði skólastjóra virðist hafa 

fækkað voru þeir sammála um það að í skólanum væru einstaklingar sem 

erfitt sé að vinna með, málin séu flókin og taki langan tíma. Inn á milli eru 

nemendur sem virðast eiga í meiri erfiðleikum með að stjórna hegðun sinni 

og missa því oftar stjórn á skapi sínu. Þeir voru einnig sammála um það að 

virðingarleysi gagnvart starfsfólki skólans sé meira áberandi í dag en var 

áður. Einn viðmælandi minn tók það sterkt til orða að segja að innan 

skólanna séu nemendur sem ,,taka skólann í gíslingu“ í þeim skilningi að 

mikill tími stjórnenda fer í að sinna málum þessara nemanda. 

Hlutverk foreldra í skólastarfi hefur breyst mikið síðustu ár. Fyrir 20 árum 

komu foreldrar ekki mikið inn í skólana og skiptu sér lítið af því sem þar var 

um að vera. Skólastjórar voru með viðtalstíma þar sem foreldrar gátu rætt 

málin við þá ef þeir kusu það. Á þessum tíma voru tölvusamskipti nánast 

óþekkt og ekki náðist í foreldra í síma nema á kvöldin þar sem foreldrar 

voru í vinnu á daginn. Einn viðmælandi minn nefndi að aðgangur að 

foreldrum í dag er betri en áður þar sem allir eru komnir með farsíma og 

hægt er að ná í þá öllum stundum. Ekki þurfi lengur að geyma símtöl fram á 

kvöld eins og þegar farsímar voru ekki til. Aðgangur að skólastjórum í dag er 

líka allt annar en áður. Í dag hafa foreldrar aðgang að skólastjórunum allan 

sólarhringinn ef þannig má að orði komast þar sem tölvusamskipti eru orðin 
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algengur samskiptamáti og skólastjórar vinna mikið við tölvuna. Það styður 

við niðurstöður úr rannsókn Wells (2013) þar sem segir að skólastjórar 

upplifa starf sitt þannig að aðgangur þurfi að vera að þeim allan 

sólarhringinn. Sömu niðurstöðu má finna í rannsókn DiPola og Tschannen-

Morgan (2003) en þar kemur fram að skólastjórar eyða miklum tíma í að 

svara tölvupóstum. Reynsla viðmælenda minna af samskiptum við foreldra 

voru yfirleitt góð. Þeir voru sammála um það að foreldrar eru hluti af 

skólasamfélaginu og skipta miklu máli. Þeir töluðu um að miklvægt væri að 

vera í góðu samskiptum við foreldra og að skóli og foreldrar yrðu að vera 

samstíga í málefnum er varða nemendur skólans.  

Með breyttu samfélagi hafa foreldrar orðið meðvitaðri um hlutverk sitt 

sem uppalendur og að þeir veita skólanum aðhald sem að mati viðmælanda 

er gott og það sem skólinn þarf. Viðmælendur mínir voru sammála um það 

að upp til hópa eru foreldrar í góðu samstarfi við skólann og veita stuðning 

en því miður eru inn á milli foreldrar sem fara yfir strikið og vita ekki sín 

mörk. Foreldrar eiga það til að koma mjög æstir og reiðir og ætla að stjórna 

því sem fram fer í skólanum. Þeir foreldrar sem koma inn með látum og eru 

ekki til samstarfs reynast skólastjórum erfiðir. Þessar niðurstöður komu 

einnig fram í rannsókn Freidman (2002) en þar segir að foreldrar eru einn af 

þeim þáttum sem gæti reynst skólastjórum hvað erfiðast að vinna með.  

Viðmælendur mínir voru allir sammála um það að breytingar í starfs-

mannamálum hafi verið gríðarlegar á tuttugu ára tímabili. Hér á árum áður 

voru starfsmenn skólans, skólastjóri og aðstoðarskólastjóri sem jafnvel 

báðir voru með kennsluskyldu, kennarar og kannski einn til tveir skólaliðar 

sem á þeim tíma voru kallaðir gangaverðir. Með flutningi grunnskóla frá ríki 

til sveitarfélaga fengu skólastjórar aukna rekstrarlega ábyrgð eins og áður 

hefur komið fram og með þeirri ábyrgð og með nýjum kjarasamningum sem 

gerðir voru árið 2001 varð starfsmannastjórnun umfangsmeiri. Skólastjórar 

fengu aukið vald til að ráðstafa vinnu kennara til kennslu og annara starfa 

umfram það sem áður var. Breyting hefur orðið á umfangi starfs-

mannastjórnunar hjá skólastjórum að hluta til með tilkomu kjarasamninga 

(2001) en einnig vegna þess að í dag eru fleiri fagstéttir komnar inn í skólana 

og má þar nefna talmeinafræðinga, þroskaþjálfa, námsráðgjafa og 

stuðningsfulltrúa. Það er jákvætt að þessar fagstéttir séu komnar inn í 

skólanna því með þeim eykst gæði skólastarfs. Þessi breyting er hluti af 

breyttri samfélagsmynd og meðvitund samfélagsins um þarfir nemenda. 

Skólastjórarnir telja starfsmenn vera meðvitaðri um fagþekkingu sína og 

telja að verið sé að veita nemendum í dag miklu betri þjónustu en gert var 

áður fyrr.  
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Með kjarasamningum (2001) var starfsheitið deildarstjóri skilgreint, þeir 

máttu fara með mannaforráð og stýra hluta af skólastarfi. Með auknu 

fjármagni frá sveitarfélögunum gátu skólastjórar því ráðið inn 

millistjórnanda til að mæta þörfum skólans til að takast á við aukin verkefni 

sem komu inn á borð skólastjóra eftir flutning skólans frá ríki til 

sveitarfélags og með breytingu á kjarasamningi kennara 2001. Viðmælendur 

mínir voru sammála því að með tilkomu deildarstjóra létti á störfum þeirra. 

Deildarstjórarnir gátu tekið verkefni sem skólastjórar náðu ekki að sinna og 

með því gátu skólastjórar dreift verkefnum en samkvæmt Sergiovanni 

(2006) er valddreifing og að treysta fólki fyrir verkefnum ein leið til að létta 

verkefnum af skólastjórum. Fullan (2007) tekur undir þetta og segir að ein 

leið til að komast yfir verkefni sé að dreifa valdi. Í rannsókn Sigríðar Önnu 

Guðjónsdóttur, Amalíu Björnsdóttur og Ólafs H. Jóhannssonar (2007) kemur 

fram að skólastjórar voru fegnir þeirri aukningu sem varð í stjórnun í kjölfar 

kjarasamninga 2001 þar sem störf þeirra hefðu breyst mikið eftir flutning 

skólanna frá ríki til sveitarfélaga. Síðustu ár eða eftir efnahagshrunið árið 

2008 hefur stjórnendakvóti minnkað en verkefnum hefur ekki fækkað eins 

og fram kemur í rannsókn Sigurlínar Davíðsdóttur o.fl. (2012). Viðmælendur 

mínir töluðu um þennan samdrátt og þurftu þeir að fara í aðgerðir og segja 

upp deildarstjórum. Þessi samdráttur kemur einnig fram í tölum frá 

Hagstofu Íslands (2014) sem sýna fækkun á stjórnendum í grunnskólum frá 

árinu 2009. Viðmælendur mínir töluðu um að þegar þeir voru búnir að segja 

upp stjórnendum þurftu þeir að endurskipuleggja stjórnunina og skipta með 

sér verkum.  

Það má segja að það sem snýr að mannlegum samskiptum innan 

skólakerfis sé mjög tímafrekt og vandasamt. Mikill tími hjá skólastjórum fer í 

að sinna þessum samskiptum. Það kemur einnig fram í rannsókn Whitaker 

(1996) en hann segir að skólastjórar verða fyrir stanslausu áreiti frá 

foreldrum, nemendum og starfsfólki.  

5.1.3 Fundir og álag 

Mikil breyting hefur orðið á fundarhöldum skólastjóra í gegnum árin. Allir 

viðmælendur mínir voru sammála um það. Með flutningi skóla frá ríki til 

sveitarfélaga og með breytingu á kjarasamningi árið 2001 jókst faglegt starf 

í skólunum og samhliða því varð mikil aukning á fundarhöldum í 

grunnskólunum. Viðmælendur mínir töluðu um að hér áður fyrr hafi yfirleitt 

verið einn kennararfundur í mánuði í þeim skólum sem þeir störfuðu í, en í 

dag er fjöldinn allur af alls konar fundum yfir mánuðinn. Einn viðmælandi 

minn sat sjöunda fundinn þann dag sem ég tók viðtal við hann og annar 
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talaði um að fastir fundir í mánuði hjá honum séu 16 en þá eru allir 

nemenda- og foreldrafundir eftir sem og viðtöl við kennara og óformlegu 

fundirnir. Skólastjórar sækja líka fundi út í bæ til dæmis með öðrum 

skólastjórum. Þessi aukning á fjölda funda kemur einnig fram í rannsókn 

Barkar Hansen o.fl. (2004) en þar segja kennarar að skólastjórar séu önnum 

kafnir og mikið upptekna á fundum. Samkvæmt rannsókn DiPaola og 

Tschannen-Morgan (2003) kom einnig fram að skólastjórar eyði of miklum 

tíma í fundarhöld ásamt skýrslugerðum og tölvusamskiptum. Í rannsókn 

Guðrúnar G. Halldórsdóttur (2011) kom fram að mikill tími fór í fundarhöld í 

skólakerfinu en þrátt fyrir það töldu kennarar fundi vera mikilvæga til 

samskipta. Skólastjórarnir komu einnig inn á að það er ekki einungis fjöldi 

fundanna sem hafa breyst því faglegt innihald fundanna hefur líka breyst 

(DiPaola og Tschannen-Morgan, 2003). Eftir flutning skólanna frá ríki til 

sveitarfélaga urðu skólastjórafundirnir mun faglegri en þeir höfðu verið 

áður. Þá var farið að huga að endurmenntun stjórnenda og ræða hluti sem 

skipti verulegu máli í starfi skólastjóra.  

Skólastjórastarfið er mjög fjölbreytt og skemmtilegt en viðmælendur 

mínir voru allir sammála um það að mikið álag fylgir því að vera skólastjóri. Í 

minningu viðmælenda hefur starfið breyst úr því að vera starf þar sem 

stjórnandi hefur tíma til að sinna ýmsum málum og jafnvel vera með 

kennslu, yfir í að vera mikið álagsstarf þar sem skólastjóri er ekki með 

kennslu en nær samt ekki að gera allt sem ætlast er til af honum. Ástæða 

fyrir þessu aukna álagi vilja viðmælendur mínir meina að sé vegna þess að 

samfélagið hafi breyst og þá breytast starfshættir skólanna með. Þeir tala 

um að allir þeir þættir sem snúa að skólastarfinu hafi breyst og tala þá um 

að nemendur og foreldrar séu orðnir kröfuharðari, skýrslugerðir orðnar 

mjög miklar, mikill tími fari í áætlanagerðir og að halda utan um fjármálin og 

ekki má gleyma fjölbreyttari flóru starfsfólks og breyting á hegðun þess, en 

hún hefur breyst mjög mikið í gegnum árin að þeirra mati. En þeir vilja 

einnig meina að niðurskurður hafi haft mikil áhrif í skólastarfinu, með 

honum hafi álagið aukist. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn 

Sigurlínu Davíðsdóttur o.fl. (2012) en þar kemur fram að hluti af því sem 

veldur álagi í skólastarfi eftir kreppu sé að nemendafjöldi í bekkjum jókst í 

sumum sveitarfélögum, skólastjórar voru sjálfir farnir að sinna 

forfallakennslu og minna fjármagn var veitt til faglegra starfa og til kaupa á 

búnaði og námsgögnum.  

Enginn af þeim skólastjórum sem ég talaði við taldi sig ná að klára vinnu 

sína á venjulegum vinnudegi, það flýtur yfir. Til að reyna að vinna það upp 

er stundum tekin vinna með heim, unnið er frameftir eða jafnvel um helgar. 

Stundum verða einhver verkefni sem ekki næst að sinna. Þessi niðurstaða 
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styður fyrri rannsóknir en það kemur fram í rannsókn DiPaola og 

Tschannen-Morgan (2003) að helstu ástæður þess að kennarar í 

Bandaríkjunum sækjast ekki eftir stjórnendastöðum er vegna langrar 

vinnuviku en samkvæmt rannsókn þeirra vinna 84% skólastjóra meira en 50 

tíma á viku. Í rannsókn sem gerð var á Íslandi voru 80-90% skólastjórnenda í 

Reykjavík sem töldu sig vera undir miklu eða frekar miklu álagi í vinnunni og 

vinnudagur þeirra dugði ekki til að ljúka verkefnum og þurfa því stjórnendur 

að vinna um helgar til að ljúka aðkallandi verkefnum (Hreiðar Sigtryggsson, 

2002). Það kemur einnig fram í TALIS könnuninni (2014) að tæp 75% 

skólastjóra á Íslandi kvarta undan því að vinnuálag sé mikið eða nokkuð 

mikið. Viðmælendur mínir komu líka inn á það þegar spurt var um ástæðu 

þess að þeim fyndist álagið vera svona mikið að mögulega skipti þar 

aldurinn máli. Þau væru búin að vera í skólakerfinu í 30-40 ár og væru 

kominn yfir sextugt og kannski bara orðin þreytt.  

Einn viðmælandi minn talaði um miklvægi þess að vera í góðu formi 

bæði andlega og líkamlega til að halda út í erfiðum málum. Rannsóknir hafa 

sýnt að ekki er hollt fyrir einstaklinga að starfa í umhverfi þar sem álag er 

mikið. Þegar einstaklingar hafa starfað undir miklu álagi í langan tíma finna 

þeir oft fyrir einkennum eins og höfuðverk, hjartsláttartruflunum, hækkandi 

blóðþrýstingi, svefnvandamálum, svima, kvíða og þunglyndi (Wells, 2013). 

Þrátt fyrir að viðmælendur mínir töluðu um mikið álag í starf kom ekki fram 

hvort þeir fyndu fyrir einhverra ofangreindra einkenna vegna álags. 

Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir því að viðvarandi streita getur valdið 

því að þeir sem fyrir henni finna kulna í starfi og eiga erfitt með að sinna 

vinnu sinni. 

5.2 Samantekt og ályktanir 

Þegar dregnar eru saman niðurstöður þessarar rannsóknar kemur skýrt í ljós 

að það er ,,himinn og haf“ á milli þess hvernig starf skólastjóra var fyrir 20 

árum og hvernig það er í dag að mati viðmælenda. Breyting er mikil á 20 ára 

tímabili. Starfið hefur farið úr því að vera starf þar sem skólastjóri sinnir 

kennslu meðfram stjórnuninni yfir í það að vera starf sem enginn af 

viðmælendum mínum nær að ljúka verkefnum á venjulegum vinnudegi 

þrátt fyrir enga kennslu. Innan skólasamfélagsins hafa orðið breytingar á 

öllum þáttum. Alveg sama hvar stigið er niður fæti það hafa allir þættir í 

skólastarfi breyst. Í grein Jóns Torfa Jónassonar (1992) kemur fram að 

stjórnunarleg staða skólastjóra í lok síðustu aldar hafi verið mjög óljós og 

ekki verið skýrt að hve miklu leyti það væri skólastjórinn sem bæri ábyrgð. 

Velta má því fyrir sér hvort grein Jóns Torfa þar sem hann fjallar um störf 



 

69 

skólastjóra hafi haft það mikil áhrif inni í skólakerfinu að of langt hafi verið 

gengið í að styrkja stöðu skólastjóra og verkefnin því orðið of mörg. Einn 

viðmælenda minna tók það sérstaklega fram að það hlýtur að teljast eðlilegt 

að skólastarfið hafi breyst miðað við þróun samfélagsins því skólakerfið 

hlýtur að þróast með. Mikið samræmi er í reynslu skólastjóranna sem rætt 

var við í rannsókninni á öllum þáttum þó sker einn þáttur sig örlítið úr en 

það eru nemendur. Skólastjórar eru sammála því að mikil breyting hefur 

orðið á nemendum en þó eru tveir sem voru með aðra skoðun en hinir á því 

hvernig sú breyting hefur orðið. Skólastjórarnir töluðu um að varla sé hægt 

að tala um að skólastjórastarfið í dag sé sama starf og það var hér fyrir 20 

árum. Niðurstaða rannsóknar þessarar eru alveg samhljóma við niðurstöður 

annarra rannsókna sem gerðar hafa verið bæði hérlendis og erlendis. En 

samkvæmt rannsókn DiPaola og Tschannen-Morgan (2003) voru 

skólastjórarnir sem tóku þátt í þeirri rannsókn sammála um það að 

breytingar sem orðið hafa á starfinu eru gríðarlegar, vinnudagurinn orðinn 

alltof langur, álagið hefur aukist gríðarlega, launin lág og lítill stuðningur 

sem þeir fá í starfinu. Meirihluti þeirra sem tóku þátt í þeirri rannsókn 

fannst þeir ekki ná að sinna starfi sínu þó þeir ynnu langt umfram þann 

vinnutíma sem æskilegt er.  

Vert væri að skoða hvort breytingin á starfi skólastjóra sé í samræmi 

við breytingar annarra stjórnenda í samfélaginu. Er álag á stjórnendum í dag 

almennt meira en áður eða á þetta bara við skólakerfið. Er fjöldi 

millistjórnenda í opinberum stofnunum sá sami og í grunnskólum miðað við 

starfsmannafjölda? Í framhaldi af þessari rannsókn þarf að skoða það hvað 

þarf að gera til að koma til móts við þessar auknu kröfur sem eru á 

skólastjórum í dag. Skólastjórarnir voru allir sammála um það hve gott það 

var þegar deildarstjórar komu inn í skólakerfið en því miður hefur á síðustu 

árum, eða frá því að efnahagskreppan skall á, verið dregið úr fjármagni í 

stjórnun til skólanna. Verkefnin sem komu inn samhliða deildarstjórum fóru 

aftur á móti ekki út heldur urðu eftir og dreifðust á þá sem eftir voru. 

Mikilvægt er að skoða hvort bæta þurfi aftur við fjármagni til stjórnunar 

skóla og létta þannig á skólastjórunum. Þar sem það fer ekki á milli mála að 

starf skólastjóra er orðið að töluverðu leyti framkvæmdastjórastarf þar sem 

mikill tími fer í skýrslugerðir og fjármál og verður hann að geta dreift 

verkefnum á aðra stjórnendur sem innan skólans starfa. Ef þeir eru ekki til 

staðar er hætta á að verkefnunum verði illa sinnt eða ekki. Það kemur fram í 

þessari rannsókn og öðrum sem vitnað er til að skólastjórar telja sig ekki ná 

að sinna verkefnunum sem þeir eiga að sinna á venjulegum vinnudegi. 

Moos (2011) segir að stjórnun skóla sé ekki eins manns verk og miklvægt sé 

að fleiri komi að stjórnuninni eigi árangur að nást. Þetta er lykilatriði að 
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mínu mati, til að árangur náist verður að vera hægt að sinna þeim 

verkefnum sem skólunum er úthlutað. Fái skólastjóri fleiri stjórnendur getur 

hann dreift verkefnum og það er gríðarlega mikilvægt að það sé gert. Þetta 

þýðir ekki það að skólastjórinn sé að öllu leyti laus við verkefnin því hann er 

sá sem ber að lokum ábyrgð en hann verður að geta dreift verkefnum og 

treyst sínu fólki fyrir því sem hann lætur í hendurnar á þeim. 

Mjög mikilvægt er að skólastjórar sem og aðrir hugsi um heilsuna ætli 

þeir að endast í starfinu. Eins og fram kemur hér að ofan er áhætta sem 

fylgir því að starfa undir miklu álagi í langan tíma. Ég tel skólastjóra í dag 

starfa undir miklu álagi og við því þurfi að bregðast. Ég held það sé mjög 

mikilvægt að sveitarstjórnarmenn geri sér grein fyrir því hversu veigamikið 

starfið er og bregðist við því að breyta/bæta starfsaðstæður skólastjóra. 

Velta má fyrir sér hver tilgangur allra þessara skýrslugerða sé og hvort 

möguleiki sé að draga úr þeim? Væri hægt að fara einhverjar aðrar leiðir í 

áætlanagerð? Ýmsa svona þætti tel ég að mikilvægt sé að endurskoða. Ég 

tel að það gæti orðið mikil hætta á erfiðleikum við að ráða hæfa skólastjóra 

á næstu árum ef ekkert verður að gert. Hætta er á að fáir séu tilbúnir til að 

vinna undir svo miklu álagi alla daga að ekki sjái fyrir endann á neinu sem 

verið er að gera. Skólastjórar verða einnig að vera duglegir að dreifa 

verkefnum innan stjórnendahópsins og þá er einnig mikilvægt að fjármagn 

til stjórnunar sé ekki skorið niður, frekar þarf að bæta við. Eftir að hafa hitt 

skólastjórana og rætt við þá sér maður mjög vel að starfið sem þeir eiga að 

sinna er alltof mikið og bregðast þarf við til að gera stjórnendum kleift að 

takast vel á við þau verkefni sem fyrir liggja og gera stjórnendastöður innan 

skólakerfisins eftirsóknarverðar fyrir ungt fólk með metnað fyrir stjórnenda-

störfum.
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið skoðað hvernig starf skólastjóra hefur breyst í 

gegnum árin. Rannsóknarspurningin var ,,Hvernig hefur starf skólastjóra 

breyst á 20 ára tímabili?“. Einnig voru undirspurningarnar ,,Hvaða þættir 

eru það sem hafa breyst?“ og ,,Hver er reynsla skólastjóranna varðandi 

breytinguna á starfinu?“. Tekin voru viðtöl við sex starfandi skólastjóra sem 

hafa verið við stjórnun skóla í að minnsta kosti 20 ár og voru enn við 

stjórnina þegar rannsóknin var gerð. Þar sem sveitarfélög útfæra hluti á 

mismunandi hátt og úrtakið sem féll undir þau viðmið sem nota þurfti fyrir 

þessa rannsókn var ekki stórt var ákveðið að rannsóknin yrði gerð á 

höfuðborgarsvæðinu. Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem farið 

var til skólastjóranna og viðtöl tekin við þá á skrifstofum þeirra við skólann 

sem þeir starfa við. Rannsakandi vildi ná fram hjá viðmælendum þeirra 

reynslu af breytingum sem átt hafa sér stað í starfi skólastjóra á 20 ára 

tímabili. Innan tímabilsins er flutningur skólans frá ríki til sveitafélaga, nýjir 

kjarasamningar voru gerðir og efnahagskreppa varð í heiminum.  

Talsvert er til af innlendum og erlendum rannsóknum á hlutverki 

skólastjóra og þeirri breytingu sem orðið hefur á störfum þeirra. Nokkrar 

íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á þeirri breytingu sem orðið hefur á 

starfi þeirra við flutning frá ríki til sveitarfélaga. Þær rannsóknir sem rýnt var 

í við framkvæmd þessarar rannsóknar sýna allar að breytingar á starfi 

skólastjóra síðustu ár eru mjög miklar. Ég vildi hitta skólastjóra sem starfað 

hafa yfir allt tímabilið frá 1995 og til dagsins í dag til að heyra þeirra reynslu 

og upplifun af því að vera í starfi þegar þessar breytingar gengu yfir.  

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar styðja fyrri rannsóknir. Það hafa 

eðlilega orðið miklar breytingar á starfi skólastjóra síðustu tvo áratugi. 

Starfið hefur farið frá því að vera starf þar sem skólastjóri er með 

kennsluskyldu og sinnir stjórnuninni samhliða kennslunni yfir í að vera mikið 

álagsstarf þar sem skólastjórinn nær ekki að sinna verkefnum sínum eins og 

hann helst myndi vilja. Það kom fram að það hafa orðið breytingar á öllum 

þáttum sem snúa að skólastarfi, alveg sama hvar stigið er niður fæti. 

Skólastjórar sem tóku þátt í rannsókninni gerðu sér fulla grein fyrir því að 

þeir eiga að vera faglegir leiðtogar en þeir voru sammála því að þeim hluta 

starfsins ná þeir ekki að sinna sem skyldi. Starf skólastjóra í dag er orðið að 

framkvæmdarstjórastarfi þar sem mikill tími fer í skrifstofuvinnu. 
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Það er ljóst að létta þarf undir með skólastjórum því ekki er hollt að 

vinna undir svo miklu álagi eins og raun ber vitni, auk þess sem vísbendingar 

eru um að verkefni sem lúta að faglegri forystu verði útundan. Undanfarið 

hefur mikið verið rætt um að skólastjórar eigi að fara inn í kennslustofur til 

kennara og veita þeim leiðsögn í námi og kennslu nemenda og þar með er 

enn verið að bæta á herðar skólastjóra. Yfirvöld og skólastjórar sjálfir ættu 

að bregðast við og endurskoða hvernig koma megi til móts við skólana til að 

styrkja faglega forystu í skólum. Einn skólastjóri orðaði það vel þegar hann 

sagði þessa þróun í skólasamfélaginu eðlilega þegar horft er til samfélagsins 

í heild, við verðum að þróast sem skóli í takt við samfélagið. Til að þessi 

þróun geti orðið sem best þarf að bregðast við og huga að stjórnuninni því 

hætta er á því að sú staða komi upp að skólunum verði ekki nægilega vel 

stýrt og að þeir nái ekki að þróast í takt við breytta tíma. Jafnvel gæti það 

leitt til erfiðleika við að fá inn nýja og hæfa stjórnendur til starfa ef álagið er 

svo mikið. Það er von mín að þessi rannsókn veki menn til umhugsunar um 

störf skólastjóra, hvernig þau eru og hvernig við viljum hafa þau. 
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Fylgiskjal 1 – Viðtalsrammi 

 
Hvernig hefur starf skólastjóra breyst á 20 ára 

tímabili? 

Hvaða þættir hafa breyst? 

 

1. Hvernig voru eftirfarandi atriði áður og hvernig eru þau núna? 

a. Nemendamál 

b. Fjármál 

c. Starfsmenn 

d. Nemendur 

e. Skýrslugerð 

f. Foreldrar 

g. Verkefni 

h. Skólaskrifstofa 

i. Önnur störf  

 

2. Eðli starfsins? Hvað var/er ætlast til af þér? Ertu faglegur 

leiðtogi, starfsmannastjóri? 

3. Í hvað fór/fer mesti tíminn hjá þér?  

4. Hefur eðli starfsins breyst? 

5. Kemst þú yfir að vinna vinnuna í vinnutíma? 

6. Er meira álag í dag en áður fyrr? Ef svo er þá hvernig? 

7. Færðu stuðning í starfi? 

8. Hvert leitar þú eftir stuðningi?  

9. Líðan, hvernig líður þér sem skólastjóra? Stendur þú undir 

þeim væntingum sem eru gerðar til þín? 

10. Hvað gerir þú fyrir sjálfan þig?  

11. Myndirðu velja starfið í dag? 
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Kynning á rannsókn 
 

Ritgerð til lokaverkefnis M.Ed prófs 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Fylgiskjal 2 – Kynningarbréf 

 

Ágæti samstarfsaðili. 

 

Ég undirrituð Anna María Skúladóttir er í M.Ed. námi við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, með áherslu á stjórnun menntastofnana og er nú að vinna 

að lokaritgerð minni. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvaða breytingar 

hafa orðið á störfum skólastjóra síðastliðinn 20 ár. Hluti ritgerðarinnar er 

rannsókn þar sem ég leita til sex til átta skólastjóra sem starfað hafa við 

skólastjórn síðastliðinn 20 ár. 

 

Rannsóknarspurningin sem ég legg upp með er svohljóðandi:  

 

Hvernig hefur starf skólastjóra breyst á 20 ára tímabili?  

 

Rannsóknin er eigindleg og felst í að tekin verða 40-50 mínútna viðtöl og 

stuðst verður við spurningarlista í viðtölunum. Áhersla er lögð á að 

viðmælandi lýsi reynslu sinni og skoðunum af heiðarleika. Viðmælenda er 

frjálst að hætta hvenær sem er í viðtalinu og er ekki skylt að svara öllum 

spurningum ef hann vill það ekki. Viðtalið verður hljóðritað og afritað 

orðrétt, að því loknu verður hljóðupptökunni eytt. Rannsakandi leggur 

áherslu á trúnað við viðmælendur sína og hvergi munu koma fram nöfn á 

fólki, stofnunum eða öðrum staðháttum.  

 

Kær kveðja,                                                             

Anna María Skúladóttir                                                          

Sími:6645892                                                                        

anna@vidistadaskoli.is 
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Fylgiskjal 3– Upplýst samþykki 

 

 
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 

 

 

_______________________________________ 

Viðmælandi 

 

_________________________________________ 

Rannsakandi 

 

 


