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Útdráttur 
 

Tilgangur rannsóknarinnar er að greina hvaða þættir það eru sem kennarar telja 

að ráði mestu við stjórnun framhaldsskóla.  

Rannsóknin var gerð í fjórum framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu 

og nærliggjandi sveitarfélögum haustið 2008 fram á vor 2009. Þátttakendur 

voru átta 26 til 57 ára kennarar, fjórir karlar og fjórar konur. Gagnasöfnun fór 

fram með viðtölum.  

 Niðurstöður sýna að eftirtaldir þættir skipti mestu máli við stjórnun 

framhaldsskóla að mati kennara: 1. Mikil og náin tengsl við kennara. 2. Forysta 

sé sýnd með þægilegu viðmóti og sköpun liðsheildar meðal kennara. 3. 

Starfsumhverfi kennara sé byggt upp af stuðningi og hvatningu við þá. 

Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsóknir fræðimanna sem hafa rannsakað 

viðfangsefnið.  

 Með því að kynnast viðhorfum kennara um samskipti þeirra við skóla-

stjórnendur ætti að fást betri mynd af hvernig megi bæta þau og efla eftir því 

sem þörf er á. 
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Abstract 
 

The main goal of this study is to distinguish what elements teachers believe are 

vital for the administration of high schools.  

 The study was carried out in four high schools in Reykjavik, Iceland and 

local communities in 2008 and 2009. The participants were eight, 26 to 57 

years old, 4 men and 4 women. Data was gathered by interviews.  

 The main results show that teachers believe following elements are the 

most vital for administration of high schools: 1. Very close connection with 

teachers. 2. Leadership is shown with good manners and creation of teamwork 

among teachers. 3. Teachers working environment is based on support and 

encouragement. The main results are according to studies of scholars who have 

studied the problem.  

With a more thorough understanding of teachers perspectives on  

teacher- school principals relationships and the effects they feel their relation 

has on them in school, a better picture of how they might be improved should 

become clear.  
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Formáli 
 

Þessi ritgerð er lögð fram sem 30e lokaverkefni til MPA náms í opinberri 

stjórnsýslu við félagsvísindasvið Háskóla Íslands.  

 Ég tel hlutverk framhaldsskóla aldrei hafa verið mikilvægara en á 

þessum tímum. Hlutverk þeirra á að vera að stuðla að traustu og lærdómsríku 

umhverfi fyrir ungt fólk og undirbúa þau fyrir frekara nám og skóla lífsins. Til 

að svo megi verða þurfa undirstöður framhaldsskólanna að vera til staðar. 

Kennarar gegna auðvitað lykilþætti til að nemendum farnist vel í námi og 

skólanum en fleira þarf til. Skólastjórnendur gegna í raun og veru ekki síður 

mikilvægu hlutverki því þeir skapa starfsumhverfi skólanna með stjórnun sinni 

og forystu. Þess vegna eru samskipti þeirra við kennara stór þáttur í skóla-

starfinu. Skólastjórnendur þurfa að vera þess megnugir að taka frumkvæði og 

byggja upp jákvæð og opin samskipti við kennara. Ef vel tekst til með það eru 

kennarar ánægðir í starfi og opnari fyrir skólastarfinu og nemendum sjálfum.  

 Að baki rannsókninni liggur áhugi minn á samskiptum kennara og 

skólastjórnenda. Ég hef nýlega lokið kennsluréttindanámi sem grunnskóla- og 

framhaldsskólakennari við Háskóla Íslands og meistaraprófi í kennslufræði þar 

sem ég kynnti mér viðhorf nemenda á samskiptum þeirra við kennara. Mig 

langaði jafnframt að kynnast viðhorfum kennara á samskiptum þeirra við 

skólastjórnendur og hve mikilvæg þau væru í augum kennara. 

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar á samskiptum kennara og 

skólastjórnenda þar sem viðhorf kennarans eru í forgrunni og eru þessar 
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rannsóknir flestar á grunnskólastigi. Mér fannst kominn tími til að rödd kennara 

fengi að heyrast á framhaldsskólastiginu enda hafa fáar rannsóknir verið gerðar 

hér á landi á þeim kennarahópi. Ég vona að rannsókn mín verði til þess að fleiri 

fari að leiða hugann að viðhorfi kennara í framhaldsskólum. Jafnframt er ósk 

mín að kennarar og skólastjórnendur geti nýtt hana til að gera hið frábæra starf 

sem er unnið í framhaldsskólum enn betra.  

 Ég vil nota tækifærið og þakka leiðbeinanda mínum, Ómari H. 

Kristmundssyni dósent, fyrir ómetanlega aðstoð og ráðleggingar við gerð 

rannsóknarinnar. Hann hefur veitt mér góðan stuðning og bent mér á það sem 

betur mætti fara við úrvinnsluna. Skólastjórnendum og kennurum framhalds-

skólanna fjögurra sem tóku þátt í rannsókninni þakka ég fyrir ómetanlegt 

framlag og gott samstarf. Án þeirra hefði þessi meistararitgerð aldrei verið 

möguleg.  
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1. Inngangur 
 

Í lögum nr. 87 frá 2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla kemur fram að við ráðningu í 

stjórnunarstörf við framhaldsskóla skal umsækjandi hafa starfsheitið 

framhaldsskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á 

framhaldsskólastigi. Þannig er gert ráð fyrir að skólastjórnendur hafi annað 

hvort viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu í framhaldsskóla. Það 

sýnir fram á að á skólastjórnendur er lögð mikil ábyrgð og til staðar verður að 

vera góður og traustur grunnur áður en menn geta orðið skólastjórnendur.  

 Hlutverk skólastjórnenda er umfangsmikið og margbreytilegt og sem 

stjórnandi þarftu að takast á við mörg erfið úrlausnarefni hvort sem það er 

gagnvart nemendum eða kennurum. Leiða má líkur að því að skólastjórnendur 

þurfi að geta tekið forystu í erfiðum málum og átt góð og uppbyggileg 

samskipti við sína kennara til að skólastarfið þróist í rétta átt. Því kom það mér 

á óvart að hér á landi hafa varla farið fram rannsóknir í framhaldsskólum um 

viðhorf og sjónarmið kennara þegar kemur að samskiptum þeirra við skóla-

stjórnendur. Hér má víða leita áhugaverðra svara frá kennurum og kominn tími 

til að kanna þessa þætti í starfi framhaldsskóla.  

 Ritgerðin fjallar um rannsókn sem gerð var í fjórum framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og nærliggjandi sveitarfélögum á hugmyndum kennara 

um samskipti sín við skólastjórnendur. Markmið mitt með rannsókninni er að 

greina hvaða þætti kennarar telja að ráði mestu við stjórnun framhaldsskóla. 
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Mig langar að fá fram sjónarmið kennara á hvað skólastjórnendur gegna 

mikilvægu hlutverki fyrir þá í skólastarfinu. Jafnframt hef ég hug á að kynnast 

viðhorfum kennara um yfirmenn sína og hvort þeir telji þá hafa mikið að segja 

um árangur þeirra og líðan í starfi.  

 Starf skólastjórnanda er þess eðlis að í því verður að vera aðili sem er 

þess fær að taka frumkvæði í erfiðum málum og sameina alla starfsmenn að 

baki sér. Í kenningum um forystu er tekið fyrir hvernig forysta og frumkvæði 

geta haft góðan árangur á starf stofnana og breytt starfsemi þeirra til hins betra. 

Sú kenning hefur á liðnum árum sannað gildi sitt og þar hafa kennismiðir á 

borð við John Gardner (1990) og David Gergen (2000) komið fram með 

áherslur sínar um forystumenn sem lykilþátt í að skapa öflugar stofnanir með 

frumkvæði þeirra og uppbyggilegum samskiptum við starfsmenn. Jay A. 

Conger (1998) hefur jafnframt fjallað mikið um hlutverk forystumanna þar sem 

einna mikilvægast er að eiga traust og góð boðskipti við samverkamenn sína og 

aðra sem tengjast starfsemi stofnunar. Í tengslum við það kemur svo umræðan 

um stuðning skólastjórnenda við kennara en Michael Fullan (2002) segir að 

forystumaður í skóla sé lykilþáttur í að ná fram áþreifanlegum og langvarandi 

breytingum í menntun og árangri nemenda. Ef það á að vera mögulegt að 

hvetja kennara til að þroskast í starfi og vera óhrædda við að prófa nýja hluti 

þarf að vera til staðar skólastjórnandi sem getur umbylt grunnhugmyndum 

kennara um kennslu. 

Mikilvægi rannsóknarinnar felst í að varpa ljósi á samskipti kennara og 

skólastjórnenda frá sjónarhorni framhaldsskólakennara. Sjónarmið þessa hóps 
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hafa ekki komið mikið fram áður. Þess vegna eru vonir bundnar við að nýta 

megi niðurstöðurnar til þess að sjá hvernig bætt samskipti geti leitt til betri 

árangurs og vellíðunar kennara í starfi. Áherslur í menntun skólastjórnenda og 

fagþekking þeirra á samskipti við kennara gæti breyst með því að leiða hugann 

betur að samskiptaforminu í skólastarfinu. Loks geta niðurstöðurnar haft áhrif á 

nálgun skólastjórnenda í starfi og hvernig best sé að virkja kennara á jákvæðan 

og uppbyggilegan hátt í skólanum.  

 Ritgerðin skiptist í sex kafla. 2. kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn þar 

sem teknar eru fyrir hugmyndir og rannsóknir fræðimanna um gildi forystu og 

samskipta. 3. kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem greint er frá 

framkvæmd hennar og rannsóknarspurningar lagðar fram. 4. kafli fjallar um 

helstu niðurstöður úr gagnagreiningunni. 5. kafli fjallar um umræðu þar sem 

sagt er frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þær túlkaðar. 6. kafli fjallar 

svo um þýðingu sem niðurstöðurnar hafa.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

Ég tel einsýnt að starf stjórnenda hjá hinu opinbera hafi tekið gríðarlegum 

stakkaskiptum á liðnum árum. Kröfur um nýjar stjórnunaraðferðir, betri tengsl 

við starfsmenn ásamt hagkvæmni í rekstri og aukinn árangur í starfi eru mjög 

áberandi gagnvart æðstu stjórnendum. Hlutverk stjórnenda framhaldsskóla 

hefur ekki farið varhluta af þessum auknu kröfum á liðnum misserum. Þar 

þurfa þeir sérstaklega að líta til stjórnunarstíls og samskipta sinna við kennara. 

Góð tengsl milli stjórnenda og kennara skapar gott andrúmsloft í skólum sem 

leiðir til betri árangurs í starfi. Hér á eftir mun ég ræða um kenningar fólks sem 

hefur haft áhrif á umræðuna um forystu og samskipti í skólastarfi og vísa til 

rannsókna á því sviði.  

 

2.1 Stjórnunaráherslur skólastjórnenda 

Thomas Sergiovanni (1995) bendir á að það sé engin tilviljun að sumir 

skólastjórnendur ná mun betri árangri í sínu starfi miðað við aðra 

skólastjórnendur, þó gerðar séu jafnmiklar kröfur til þeirra allra. Skólastjórar 

sem ná góðum árangri skilja heim skólans og hve mikilvægt það sé að sýna 

leiðtogahæfni í samskiptum við kennara og aðra starfsmenn skólans. Þeir átta 

sig á að það er ekki nægjanlegt að horfa til hefðbundinna kenninga um stjórnun 

til að ná árangri í starfi heldur þarf einnig að líta til annarra kenninga sem 

leggja áherslu á hlutverk og mikilvægi stjórnandans. Það fer saman við 

hugmyndir John Kotter (1996) en hann segir að stjórnendur þurfi að vera 
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stöðugt á varðbergi gagnvart nýjum hugmyndum í starfi sínu og vera reiðubúnir 

að tileinka sér þær. Stjórnendur geti skapað og miðlað framtíðarsýn til 

starfsmanna sinna og þannig búið til sterka liðsheild í stofnun. Slíkt skiptir til 

að mynda afar miklu máli í framhaldsskólum en eins og Kotter bendir á þá er 

lykilatriði að samskipti skólastjórnenda við kennara sína séu byggð á trausti. 

Slíkt festir breytingar og árangur í skólastarfinu í sessi til langframa.  

 Samskipti skólastjórnenda og kennara í skólum er málaflokkur sem 

hefur verið að skipa hærri sess meðal fræðimanna og skólayfirvalda á síðustu 

misserum. Ljóst þykir að samskipti kennara við skólastjórnendur geta haft áhrif 

á kennara og hvernig þeim gengur í sínu starfi (Sergiovanni, 1995; Schön, 

1987; Fullan, 2002; Behn, 2003). Forysta skólastjórnenda getur haft mikið að 

segja hvernig kennurum gengur að kenna og taka virkan þátt í skólastarfinu 

með því að skapa gott andrúmsloft og sterka liðsheild í skólanum (Linsky og 

Heifetz, 2002; Huges, Ginett og Curphy, 2002; Leithwood, 1992; Blase og 

Blase, 1999; Gergen, 2000). Hugmyndir fræðimanna benda til að stuðningur 

skólastjórnenda við kennara getur leitt til öflugs starfsumhverfis þar sem unnið 

er í sameiningu við að gera gott skólastarf fyrir nemendur (Fullan, 2002; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Nias, 1998; Conger, 1998). Af þessum ástæðum er 

nauðsynlegt að kanna betur samskiptin og forystu skólastjórnenda og hvaða 

kenningar liggja að baki hugmyndum fræðimanna um forystu og 

samskiptahæfni. Lítum nánar á það.  
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2.1.1 Hvað er samskiptahæfni? 

Samskiptahæfni er notað yfir hugsun um samskipti og athafnir eða hegðun. 

„Sem dæmi um hæfni í samskiptum má taka hvernig við vinnum með öðrum, 

leysum ágreiningsmál, sýnum hjálpsemi (merki um félagsþroska); hvernig við 

finnum til með öðrum, sýnum samúð og samlíðan (merki um tilfinningaþroska) 

og hvernig við hugum að því hvað sé réttlátt og sýnum sanngirni (merki um 

siðferðiskennd)“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 38). Þessir þroskaþættir 

tvinnast saman, segir Sigrún, auk vitsmunaþroska og málþroska. Í þessari 

ritgerð er horft til sýnar kennara á samskipti við skólastjórnendur og hvaða 

áhrif þau hafa. Því er ekki úr vegi að líta á hugmyndir og kenningar margra af 

helstu hugmyndasmiðum í forystu og samskiptum.  

 

2.2 Gildi forystu og leiðtoga 

John Gardner (1990) sagði að forysta væri það ferli að geta sannfært hóp, með 

rökum eða fordæmum, að vinna að markmiðum sem forystumaðurinn eða 

hópurinn stefndu að í sameiningu. Hann hélt því fram að forysta væri 

lykilþáttur í að skapa öflugar einingar þar sem framtíðarsýn og liðsheild væri í 

hávegum höfð. Greinarmunur var gerður á stjórnendum sem hugsuðu bara út 

frá hefðbundinni stjórnun og forystumönnum. Þeir hugsuðu í lengri skrefum og 

höfðu mjög jákvæð áhrif á sína vinnustaði, umfram það sem almennir 

stjórnendur gerðu. Gardner sagði að forystumenn leggðu þunga áherslu á 

samtvinnun skýrrar sýnar, gilda og hvatningar. Þeir hefðu hæfileika til að vinna 

með hinar mörgu og ólíku kröfur sem kæmu fram í starfinu. Forystumenn 

áttuðu sig á að eitt mikilvægasta hlutverk þeirra væri að stjórna á þann máta að 
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vinnufriður og traust skapaðist. Starfsmenn finndu þannig að þeim væri treyst 

fyrir verkefnum og þeir gætu leitað til yfirmanns síns eftir ráðgjöf og aðstoð. 

Forystumenn þurfa því að vera táknmyndir, eins konar fyrirmyndir þess sem 

hópurinn telur sig standa fyrir. Í starfi skólastjórnenda þurfa þeir að vera 

fulltrúar kennara út á við og virkja þá í starfi á jákvæðan hátt. Með því eru 

kennarar mun móttækilegri fyrir kennslunni og þeir eru hluti af liðsheild.  

 David Gergen (2000) tekur undir orð John Gardner og heldur því fram 

að forysta byrji innra með fólki. Það verður að hafa vald á sjálfu sér áður en 

það tekst á við heiminn. Hann segir að leiðtogi þurfi að hafa skýra og 

sannfærandi sýn ásamt því að geta fengið fólk í lið með sér. Leiðtogi þurfi að 

vera gæddur þeim eiginleika að geta unnið innan kerfisins og fylla fólk andagift 

til að takast á við störf sín. Gergen telur að eitt hið mikilvægasta hjá 

forystumönnum sé að mynda sterk og traust tengsl við samverkamenn sína. Ef 

samskiptin eru góð og uppbyggileg nær forystumaðurinn að skapa andrúmsloft 

á vinnustaðnum sem leiðir til aukinnar hagkvæmni og betri gilda. Það sé 

nauðsynlegt að forysta sé næm á aðstæður og tilfinningar fólks, einkenni góðs 

leiðtoga sé að þekkja bæði vonir og ótta sinna samverkamanna. Hann bendir á 

að í augum samstarfsmanna standi forystan fyrir mikilvægum sameiginlegum 

gildum fólks, séu fyrirmyndir og tákn þess. Þegar horft er til skólastjórnenda 

kemur áþreifanlega í ljós hve stóran þátt þeir geta átt í starfi kennara. Markmið 

skólastarfsins nást best ef skólastjórnendur ná að styrkja fólk í að taka 

frumkvæði, efla og beita eigin dómgreind. Kennarastarfið er mjög sjálfstætt og 

því skiptir miklu máli fyrir kennara að skólayfirvöld geri þeim kleift að 
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þroskast og þannig leggja meira af mörkum í skólastarfinu. Einn stærsti 

þátturinn í því er hið gagnkvæma traust skólastjórnenda og kennara sem verður 

að vera til staðar svo góður árangur náist í skólastarfinu.  

  Marty Linsky og Ronald Heifetz (2002) benda á að forysta sé það ferli 

sem hvetur einstaklinga til að takast á við að meta sjálfa sig upp á nýtt og 

aðlagast breyttum aðstæðum. Fólk þarf að takast á við úrlausnarefni svo 

mögulegt sé að bæta úr þeim og stuðla að framförum. Þeir vilja meina að 

munurinn á hefðbundnum stjórnanda og forystumanni sé sá að hefðbundinn 

stjórnandi reyni ekki að umbylta því kerfi sem við lýði er á vinnustað eða 

stuðla að miklum breytingum. Hann reynir heldur að vinna eftir þeim 

aðstæðum sem fyrir voru á staðnum. Forystumaður reynir venjulega að ná fram 

verulegum breytingum á vinnustað og hikar ekki við að taka á erfiðum 

úrlausnarefnum. Þess vegna lenda forystumenn oft frekar í andstöðu við 

starfsfólk því breytingarnar valda óöryggi og umbylta venjum og gildum fólks 

sem hefur unnið á vinnustað við ákveðnar aðstæður. Af þeim sökum er ekki 

óeðlilegt að fólk bregðist illa við enda sér það kannski ekki neina ástæðu fyrir 

því að breyta til. Það getur verið reynt að drepa málum á dreif og þannig beint 

athygli frá þeim úrlausnarefnum sem mikilvægt er að taka á. Einnig má gera 

ráð fyrir að reynt verði að hafa áhrif á yfirmenn með því að ráðast á persónu 

þeirra þannig að þeir hörfi frá því að koma breytingum af stað. Þegar horft er til 

skólastjórnenda framhaldsskóla geta oft komið upp tilvik þar sem kennarar eru 

ósáttir við að skólayfirvöld þurfi að koma með einhverjar breytingar á 

skólastarfinu. Þá er nauðsynlegt að í starfi skólastjóra sé forystumaður sem geti 
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tekið af skarið. Hann sé ekki hræddur við að setja mikilvæg en erfið mál á 

dagskrá og takast á við kennara um það heldur vilji hann koma átökum upp á 

yfirborðið í því skyni að leysa þau. Skólastjórinn væri þannig að taka forystu á 

sinn hátt og stefna að breyttum hugsunarhætti meðal kennara. Á þann hátt væri 

hann að reyna að skapa ákveðna liðsheild meðal kennara. Hinn hefðbundni 

stjórnandi myndi líklega frekar taka hina varkáru afstöðu og reyna að trufla 

engan heldur halda óbreyttu ástandi eins og kostur væri.  

Robert Behn (2003) bendir ennfremur á að forysta sé virkjun hugar og 

orku fólks til þess að ná fram mikilvægum og nauðsynlegum markmiðum. Hún 

krefst þess að forystumenn setji í orð hvetjandi framtíðarsýn svo starfsfólk sé 

fyllilega meðvitað um þá leið sem eigi að fara. Persónulegrar staðfestu og 

úthalds sé þörf svo haldið verði meðvitað áfram á þeirri braut sem lagt er upp 

með. Loks þurfi skýran ásetning um að skapa áhuga og kraft starfsfólks þannig 

að hægt sé að framfylgja framtíðarsýninni á markvissan hátt. Þegar litið er til 

skólastjórnenda er ljóst að ef þeir eru með skýra framtíðarsýn og beita sér á 

markvissan og uppbyggilegan hátt, eiga þeir mjög auðvelt með að ná til 

kennara. Ef hægt er að byggja upp slík samskipti milli kennara og 

skólayfirvalda verður skólastarfið allt miklu markvissara og þróaðra.  

 

Eins og kemur fram að ofangreindu þá er forysta stjórnanda lykilþáttur í að 

skapa öflugar einingar þar sem framtíðarsýn og liðsheild starfsmanna sé til 

staðar. Forystumenn þurfi að geta starfað innan kerfisins og skapað andrúmsloft 

þannig að starfsmenn séu viljugir til að vinna að breytingum með þeim. Traust 

og næmi stjórnanda í garð starfsmanna sinna er grundvallaratriði svo það sé 
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mögulegt. Þegar litið er á skólastjórnendur þá er mikilvægt að þeir geti sýnt 

forystuhæfileika í verki og tekið frumkvæði í samskiptum við kennara. Ef 

skólastjórnendur vilja móta skólann og koma í gegn breytingum er það í 

verkahring þeirra að byggja upp gagnkvæm samskipti við kennara þar sem 

traust er haft að leiðarljósi.  

 

2.3 Boðskipti forystumanna við samstarfsmenn 

Jay A. Conger (1998) segir að þegar kemur að hlutverki forystumanna sé einna 

mikilvægast að eiga traust og góð boðskipti við samverkamenn sína og aðra 

sem tengjast starfsemi stofnunar. Í stofnunum getur oft verið nauðsynlegt að 

koma á breytingum og þá er það hlutverk stjórnanda að koma þeim á. Þá skiptir 

miklu máli að í stjórnandanum leynist forystumaður svo hann geti átt 

uppbyggileg boðskipti við starfsmenn frá upphafi á sama tíma og breytinga-

ferlið á sér stað. Conger bendir á að forystumaður verði að vera fær um að 

sannfæra fólk um að breytingarnar séu af hinu góða og geti komið góðu í leiðar 

í stofnuninni. En til þess að það sé mögulegt þarf forystumaður að hafa 

trúverðugleika og geta útskýrt breytingar fyrir starfsmönnum þannig að þær 

þjóni hagsmunum allra. Hann þarf einnig að koma með sannfærandi rök og 

geta höfðað til starfsmanna með skynsemi að leiðarljósi. Um leið og stjórnandi 

gefur ekki færi á málamiðlunum, heldur að það sé bara nóg að ræða við 

starfsmenn einu sinni eða hefur ekki fullkominn trúverðugleika er hann búinn 

að glata möguleika sínum á að vera forystumaður. Hann nýtur ekki þess trausts 

eða stuðnings sem nauðsynlegur er meðal starfsmanna til að koma 

breytingunum í réttan farveg. Án trúverðugleika og góðra samskipta við 
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starfsmenn munu breytingarnar aldrei skila sér í þeim mæli sem nauðsynlegar 

eru í stofnun. Þegar litið er á skólastjórnendur eru boðskipti einmitt svo 

mikilvæg því ef kennarar hafa trú á sínum skólastjóra og treysta hans 

dómgreind er hann mun betur í stakk búinn til að koma á breytingum í 

skólanum með vilja allra kennara. 

Skólastjórnandi þarf því að hafa sterka forystu að leiðarljósi og vera 

reiðubúinn að umbylta ríkjandi viðhorfi í skóla og koma af stað breytingum. 

Þetta er í anda hugmynda Kenneth A. Leithwood (1992) en hann segir að til 

þess að skólastjórnandi nái árangri til að breyta skólastarfinu og viðhorfum 

kennara þarf hann að hjálpa kennurum að þróa og þroska með sér ákveðna 

skólamenningu. Hann þarf að fá alla kennara með sér í samstarf þar sem allir 

leggja sitt af mörkum með athugasemdum, gagnrýni og sameiginlegri áætlun. 

Forystumaður leiðir sína starfsmenn í átt að sameiginlegu markmiði, rífur niður 

vinnutengda einangrun kennara, deilir forystu sinni með öðrum með því að láta 

aðra fá ákveðin áhrif og hvetur til jákvæðra samskipta milli sín og kennara og 

þeirra á milli. Skólastjórnandi þarf að hvetja kennara sína til að vera í sífelldri 

mótun í sinni kennslu þannig að þeir séu ávallt að hugleiða starf sitt og setja sér 

ný og fersk markmið. Jafnframt þarf hann að hjálpa þeim að leysa vandamál á 

markvissan hátt því það hvetur þá til að taka þátt í nýjum verkefnum. Með því 

að fá kennara til að vinna saman að vandamálum er líklegt að það verði til betri 

lausn heldur en að skólastjórnandinn gæti komið með einn og sér. Leithwood 

bendir á að góð ráð til þess að skólastjórnandinn haldi uppi góðum samskiptum 

við kennara sína er að heimsækja skólastofur og hvetja kennara til að fylgjast 
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með kennsluaðferðum hvers annars. Einnig sé mikilvægt að láta alla starfsmenn 

taka þátt í rökræðum hver eigi að vera markmið skólans, gildi og sýn í byrjun 

hvers skólaárs. Það skiptir líka máli að skólastjórnandi deili völdum sínum út til 

skipaðra hópa þannig að allir hafi ákveðna ábyrgð á skólastarfinu og 

starfsmenn hafi beina aðkomu að stjórnsýslu skólans. Þá er áríðandi að 

skólastjórnandi sjái hvað sé vel gert í skólanum og hrósi opinberlega kennurum 

og nemendum sem hafa lagt vinnu á sig til að bæta skólann. Loks þarf 

skólastjórnandi að vera opinn fyrir skoðunum og hugmyndum kennara og leyfa 

þeim að prófa sig áfram með nýjar tilraunir í kennsluaðferðum. Ef hann deilir 

reynslu sinni með þeim og lætur þá ígrunda hvernig best sé að haga slíkum 

tilraunum er hann að sýna forystu sína í verki og halda uppi góðum samskiptum 

við kennara í leiðinni. 

Richard L. Huges, Robert C. Ginett og Gordon J. Curphy (2002) halda 

því einmitt fram að eitt helsta verkefni forystumanna sé að byggja upp sterka 

og öfluga liðsheild. Það væri nauðsynlegt fyrir starfsemi að virkja fólk til að ná 

fram sameiginlegum markmiðum yfirmanna og starfsmanna. Ef hægt væri að 

gera það væru auknar líkur á að fólk myndi leggja sig fram og vera ánægt með 

þann árangur sem kæmi fram af aukinni liðsheild. Þetta eru góðir forystumenn 

færir um að gera og aðskilur þá frá hefðbundnari stjórnendum. Mikilvægast er 

að átta sig á hvernig maður fær fólk til að vinna með sér að breyttum áherslum 

á vinnustað. Þegar forystumenn hefðu traustan trúverðugleika báru starfsmenn 

mikið traust til þeirra og það leiddi til þess að starfsmenn töldu sig vera hluta af 

liðsheildinni á vinnustaðnum. Þannig taldi fólk sig eiga hlutdeild í því sem fram 
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fór á vinnustaðnum. Ef það nyti viðurkenningar á störfum sínum og sýnilegs 

stuðnings í verki myndi það treysta sínum yfirmönnum fullkomlega. Þegar litið 

er til skólastjórnenda má sjá að trúverðugleiki er einn lykilþátta í að ná góðum 

árangri í starfi. Ef skólastjóri er með mikinn trúverðugleika, álitinn 

traustvekjandi og réttsýnn ásamt því að standa fyrir máli sínu gagnvart 

kennurum er mjög líklegt að kennarar standi að baki sínum yfirmanni. Þetta 

byggist á tveimur grundvallarþáttum, fagþekkingu og trausti. Ef kennarar 

myndu finna að skólastjóri færi ekki eftir því sem hann segði sjálfur eða færi á 

bak við þá glatar hann trausti þeirra og ólíklegt að hægt sé að endurvekja traust 

á nýjan leik. Það er þó grundvöllur þess að skólastjóra farnist vel í starfi.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) hefur bent á að innan hvers samfélags 

reyni mikið á samskipti fólks, hvort sem það sé á starfsvettvangi, í skólanum 

eða innan fjölskyldunnar. Þar hefur mikið að segja hvort gildi eins og virðing, 

ábyrgðarkennd, tillitssemi, traust og umburðarlyndi einkenni samskiptin. 

Mikilvægt er að búa börn, unglinga og ungt fólk félagslega, tilfinningalega og 

siðferðilega undir þátttöku í samfélaginu og þar koma venjuleg samskipti fram 

sem lykilatriði. Sigrún álítur að fjölskyldan gegni stærsta þættinum í að byggja 

upp öflugan grunn samskipta hjá ungu fólki en skólinn gegni líklega 

mikilvægasta hlutverkinu þar á eftir. Börn og ungmenni eyða drjúgum hluta 

æsku sinnar í skólanum og því er hlutverk skólans sérstaklega mikið og þarft. 

Samskipti kennara og skólastjórnenda eru því í beinum tengslum við að byggja 

upp sterka samkennd innan skólans sem leiðir út til nemenda og samskipta 

þeirra við kennara sína.  
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Eins og kemur fram að ofangreindu þá skipta hin daglegu samskipti 

forystumanna við starfsmenn sína miklu máli í starfsemi stofnunar. Þeir verða 

að skapa starfsumhverfi þar sem öflug og samhent liðsheild vinnur saman undir 

stjórn stjórnanda. Til að slíkt sé unnt er trúverðugleiki og samskiptahæfni 

stjórnandans lykilatriði. Ef stjórnandi sýnir ekki slíka forystuhæfni er ólíklegt 

að breytingar á stofnun skili sér í nauðsynlegum mæli. Þegar litið er til 

skólastjórnenda eru boðskipti einmitt undirstaða þess að þeim takist að mynda 

samrýmda og trausta liðsheild meðal kennara. Skólastjórnendur þurfa að geta 

virkjað kennara markvisst í skólastarfið og leiðbeint eftir þörfum. Ef þeir njóta 

ekki fulls trausts og trúverðugleika í starfi er líklegt að skólastjórnandi nái ekki 

fram markmiðum sínum við rekstur á skóla. Hin daglegu samskipti og traust 

gagnvart kennurum eru grundvöllur þess að skólastjórnanda farnist vel í starfi. 

 

2.4 Stuðningur skólastjórnenda við kennara 

Michael Fullan (2002) segir að forystumaður í skóla sé lykilþáttur í að ná fram 

áþreifanlegum og langvarandi breytingum í menntun og árangri nemenda. Ef 

það á að vera mögulegt að hvetja kennara til að þroskast í starfi og vera 

óhrædda við að prófa nýja hluti þarf að vera til staðar skólastjórnandi sem getur 

umbylt grunnhugmyndum kennara um kennslu. Forystumenn hafa dýpri og 

langvarandi áhrif á stofnanir ef þeir koma fram með skýra framtíðarsýn og 

hugsa ekki eingöngu um að viðhalda ákveðnum gæðum sem nú þegar eru til 

staðar í stofnunum. Skólastjórnandi sem aðhyllist þessa sýn verður að hafa 

mikla orku í starfinu, mikinn áhuga og von í brjósti um að mögulegt sé að ná 

fram þeim breytingum í skólastarfinu sem hann vill ná fram. Hann hugsar um 
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skólastarfið í heild sinni og vinnur að því að móta og hvetja aðra forystumenn í 

skólanum til að viðhalda og jafnvel bæta umbæturnar eftir að hann hverfur úr 

starfi. Fullan bendir á að skólastjórnandinn þarf að hvetja kennara sína til að 

kynna sér nýjar hugmyndir og bjóða þeim upp á að koma fram með ábendingar 

um breytingar í skólanum, þó þær væru á skjön við núverandi kerfi. Hann þarf 

jafnframt að byggja upp traust og árangursrík samskipti við kennara sína því 

það er undirstaða þess að hann nái árangri sem forystumaður. Ef hann nær að 

kveikja neista í kennurum og hvetja þá til að vinna saman að því að koma með 

breytingar á uppbyggingu skólans getur það haft mjög jákvæð áhrif á 

andrúmsloftið í skólanum. Með uppbyggilegum og hvetjandi samskiptum 

forystumanns er slíkt mögulegt. Skólastjórnandi sem býr til slíkt vinnuumhverfi 

fyrir kennara sína gerir þeim fært að þroska sjálfa sig og móta í starfi. Á þann 

hátt ýtir hann undir löngun þeirra til að vinna enn frekar að uppbyggingu 

skólans og bættu siðferði hans. Með slíkri forystu nær skólastjórnandinn að 

byggja á tilgangi skólans sem er að byggja upp þekkingu nemenda og hvetja þá 

til að leita sér þekkingar.  

Jennifer Nias (1998) hefur unnið í rúma tvo áratugi að rannsóknum á 

kennurum í breskum unglingaskólum. Í gegnum rannsóknir sínar hefur hún 

komist að því að kennarar þurfa að vera í gefandi samstarfi við samkennara 

sína til að farnast vel í starfi. Samskiptin eru stór þáttur í starfi kennara og það 

leiðir yfir til samskipta þeirra við nemendur. Stuðningur samkennaranna skiptir 

miklu máli svo kennarar finni að þeir eru hluti af liðsheildinni og tengi sig við 

það sem fram fer í skólanum. Ef kennarar hafa ekki þennan nauðsynlega 
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stuðning ná þeir ekki að þroskast nægjanlega í starfi. Það hefur slæm áhrif 

þegar kemur að samskiptum við nemendur. Það er nauðsynlegt fyrir kennara að 

hafa samkennara sem þeir bera faglegt og persónulegt traust til. Slík samskipti 

eru mikilvæg svo kennarar geti viðhaldið starfskenningu sinni og metnaði í 

starfi. Nias bendir á að þegar kennarar mynda slík tengsl á vinnustað ýti það 

undir starfsánægju þeirra. Sýn þeirra á kennslufræðina og kennsluaðferðir er 

svipuð svo kennarar njóta stuðnings hver af öðrum. Þessi traustu samskipti ýta 

undir jákvætt viðhorf kennara til skólastarfsins og það leiðir til uppbyggilegra 

samskipta við nemendur. Þessa túlkun Nias má réttilega einnig færa yfir á 

skólastjórnendur og samskipti þeirra við kennara því stuðningur skólastjóra og 

samkennd með kennurum leiðir til betra viðmóts gagnvart því starfi sem fram 

fer í skólanum.  

Donald Schön (1987) heldur því fram í kenningum sínum að sumir 

skólastjórnendur nái betri árangri í sínu starfi en aðrir. Þeir átta sig á hve 

mikilvægt það er að skilja forystuhlutverkið og gildi þess gagnvart kennurum. Í 

stað þess að hugsa um starf sitt eingöngu út frá hefðbundinni stjórnun ættu 

skólastjórnendur að hugsa um sjálfa sig sem íhugula og gagnrýna fagmenn og 

hvernig best væri að eiga uppbyggileg og jákvæð samskipti við kennara. 

Skólastarfið er margbreytilegt og flókið og þess vegna þyrfti skólastjóri að hafa 

fræðilega þekkingu og leikni í starfi. Það myndi hjálpa honum við að beita 

innsæi sínu við breytingar og framfarir. Schön bendir á að stjórnendur öðlist 

sína færni best með því að beita faglegri þekkingu og eigin innsæi á vettvangi 

þannig að þeir takast á við vandamál í starfi af fullri alvöru. Þannig séu þeir 
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reiðubúnir til að takast á við breytingar og vinna með kennurum að ná sem 

bestum árangri í starfi. Ef skólastjórar og kennarar vinna sameiginlega að 

nýjum og mismunandi úrlausnum í skólastarfinu og ígrunduð fagmennska er 

lögð til grundvallar verður til öflug liðsheild innan skólans.  

Jerome Bruner (1996) bendir ennfremur á að menningin móti meðvitund 

okkar og vitsmunir hvers og eins móti einstaklinginn sjálfan. Með því sé 

menningin að láta okkur fá úrræði til þess að móta veruleikaskyn okkar og þá 

sýn sem við höfum á okkur sjálfum. Bruner hélt því fram að sá tími sem við 

göngum í skóla sé aðeins hluti af viðleitni samfélagsins og menningarinnar í að 

beina ungu fólki á rétta braut í lífinu. Hann sá nám fyrir sér sem virkt félagslegt 

ferli þar sem nemendur setja fram hugmyndir sínar um viðfangsefni út frá 

þekkingargrunni sínum. Út frá þessu má sjá hvernig hlutverki kennarinn gegnir 

fyrir nemendur sína í að upplýsa þá og fræða. Kennarinn hefur gríðarlega mikið 

að segja og þar skiptir máli hvernig hann upplifir sjálfan sig í skólanum og að 

hann hafi eitthvað fram að færa. Rétt eins og nemendur mótast af þeim 

kennsluháttum sem viðhafðir eru í skólum mótast kennarar af þeim 

starfsháttum sem skólastjórar viðhafa í sínu starfsumhverfi. Þess vegna skiptir 

afar miklu máli að samskipti kennara við skólastjóra séu uppbyggileg og 

jákvæð því þau smitast ávallt út í kennsluhætti kennaranna sjálfra.   

 

Eins og sjá má að ofangreindu þá skiptir stuðningur stjórnanda miklu máli fyrir 

starfsmenn. Ef hann er ekki til staðar er erfiðara fyrir starfsmenn að ná árangri 

og þroska í starfi. Þegar litið er til skólastjórnenda þá kemur fram að forysta 

þeirra er lykilþáttur í að ná fram góðum árangri í skólastarfi og meðal nemenda. 
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Samstarf skólastjórnanda og kennara þarf að vera byggt á trausti og sterkri 

liðsheild í skólanum. Með hvatningu og stuðningi skólastjórnanda er verið að 

stefna að uppbyggilegu starfsumhverfi þar sem kennarar geta leitað til síns 

skólastjóra ef þeir telja þörf á vegna vinnu sinnar. Þannig er kennurum gert fært 

að þroska sjálfa sig og móta frekar í starfi.  

 

2.6 Viðhorf og væntingar kennara til skólastjórnenda  

Í þessum kafla verður horft til innlendra og erlendra rannsókna sem gerðar hafa 

verið í tengslum við viðhorf og væntingar kennara til skólastjórnenda. 

 

2.6.1 Innlendar rannsóknir  

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (1997) 

gerðu rannsókn um áherslur í starfi skólastjóra í grunnskólum hér á landi. 

Ætlun þeirra var að athuga hvaða meginviðfangsefni skólastjórar eyða mestum 

tíma sínum í og hvað þeir telji æskilegast að verja mestum tíma í. Rannsókn 

þeirra var framkvæmd þannig að spurningalisti var búinn til og sendur um 

áramótin 1991-1992 til allra skólastjóra í grunnskólum landsins. Svör bárust frá 

168 af 219 og var svarhlutfall um 77%. Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós 

að 80% skólastjóra telja þáttinn stjórnun/umsýsla taka mestan hluta af tíma 

sínum en þeir myndu vilja forgangsraða tíma sínum á allt annan hátt þannig að 

þeir gætu frekar sinnt námskrárvinnu og áætlanagerð betur. Það bendir til vilja 

þeirra til að beina kröftum sínum í ríkari mæli að stefnumótandi þáttum í starfi 

sínu. Leiða má af því líkur að skólastjórar telji sig klemmda á milli daglegra 

stjórnunarstarfa og langtíma forystuhlutverks. Í reynd gefist ekki mikill tími til 
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langtíma áætlanagerðar, svo sem kennsluhætti og annarra þróunarstarfa, því hið 

daglega amstur umsýslu taki allan tímann. Greinilegt er að stjórnendur þurfa að 

forgangsraða verkefnum sínum betur. Þetta virðist einnig benda til að skilvirkni 

skólastjóra mætti jafnvel vera betri. Þetta atriði skilur í raun á milli þeirra 

stjórnenda sem ná góðum árangri og hinna sem ná síður árangri í starfi. Út frá 

þessu mætti álykta að styrkja þyrfti hið faglega forystuhlutverk stjórnenda í 

íslenskum grunnskólum.  

 Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir 

(2002) framkvæmdu áhugaverða rannsókn um hlutverk skólastjóra og mat 

þeirra á yfirfærslu grunnskólans til sveitarfélaga. Tilgangur þeirra var að athuga 

skipulagsbreytingar sem hefðu orðið á grunnskólalögum árið 1995 þegar 

grunnskólinn var færður frá ríkinu yfir til sveitarfélaga og hvernig hlutverk 

skólastjóra hefði þróast. Gagnaöflun fór þannig fram að saminn var 

spurningalisti og sendur út til allra skólastjóra grunnskóla. Svör bárust frá 124 

af 180 og var svarhlutfall um 68%. Niðurstöður sýndu meðal annars fram á að 

skólastjórar töldu að með tilkomu laganna hafi stjórnun skóla breyst verulega 

til batnaðar og sama gilti um kennsluhætti og andrúmsloft í skólastarfinu. 

Þannig höfðu lögin jákvæð áhrif á skólastarf að mati flestra skólastjóra. 

Svigrúm þeirra til að móta skólastarf við stefnu hvers skóla og staðbundnar 

aðstæður hafi aukist. En aftur á móti kemur einnig fram að þeir telja sig í mun 

minni mæli en áður geta forgangsraðað viðfangsefnum eins og þeir sjálfir 

myndu helst vilja kjósa. Þættir tengdir forystu virðast hafa vikið fyrir daglegri 

umsýslu sem eru einmitt þvert á áherslur laganna um aukið faglegt hlutverk 
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skólastjóra. Það leiðir hugann að því hvort skólastjórar þurfi að gjalda fyrir 

umbæturnar með því að færast fjær þeirri samkennd sem birtist í skólanum í 

samskiptum starfsmanna og samskiptum kennara og nemenda. Af þessu má 

leiða hvort skólastjórar þyrftu ekki að endurskipuleggja sig þannig að hægt sé 

að nýta framfarirnar sem komu við breytingar á grunnskólalögum. Þannig gætu 

þeir einbeitt sér að þeim verkefnum sem þeir telja að skipti mestu máli fyrir 

skólastarfið.  

 Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir 

(2005) gerðu ennfremur rannsókn á því hvaða þættir ráði mestu um hvernig 

gangi að innleiða nýjar aðferðir við sjálfsmat í grunnskólum. Þar átti að 

framfylgja lögum frá árinu 1995 um að allir grunnskólar ættu að gera sjálfsmat. 

Í því áttu skólar að innleiða aðferðir til að meta skólastarfið, t.d. kennslu og 

stjórnunarhætti sem og samskipti innan skólans. Gagnaöflun fór þannig fram að 

sex grunnskólar voru skoðaðir og aflað upplýsinga með viðtölum og skriflegum 

gögnum. Tekin voru 24 viðtöl við 57 þátttakendur. Skólastjórnendur voru 

spurðir í einrúmi en kennarar voru venjulega í hópviðtölum. Rannsóknin leiddi 

meðal annars í ljós að töluverður munur var eftir grunnskólum hvernig hefði 

gengið við innleiðingu sjálfsmatsins. Í sumum skólanna hafði mjög lítið sjálfs-

mat farið fram en í öðrum skólum hafði það samviskusamlega verið gert. Það 

sem helst skýrði muninn á milli skólanna var forysta skólastjórnenda og 

þekking á sjálfsmati og sjálfsmatsaðferðum. Í skólum þar sem sjálfsmat hafði 

nær ekkert komist á legg höfðu skólastjórnendur ekki gert það að forgangsmáli. 

Þeir höfðu ekki viljað skipa starfshópa um sjálfsmatið eða taka að sér beina 
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forystu um innleiðingu þess. Í öðrum skólum höfðu skólastjórnendur aftur á 

móti verið mjög áhugasamir og markvisst fengið kennara í lið með sér, t.d. með 

skipun sérstakra starfshópa. Slíkir skólastjórnendur höfðu áhuga á að ná fram 

betra skólastarfi og bæta samskipti sín eftir því sem kostur var. Þess vegna 

kynntu þeir sér markvisst í hverju sjálfsmat var fólgið og hófu innleiðingu þess. 

Einnig kemur skýrt fram að viðhorf stjórnenda og kennara til sjálfsmats, sem 

aðferðar við breytingar og þróun á skólastarfi, var mikilvægur þáttur í að það 

myndi nýtast að marki. Ef skólastjóri sýndi markvissa forystu og vildi reyna að 

betrumbæta skólastarfið fékk hann kennara í lið með sér og hvatti þá til að 

koma með hugmyndir og studdi viðleitni þeirra til þess. Í sameiningu náðu 

skólastjórnendur og kennarar að koma fram með góðar og skýrar hugmyndir 

um hvernig bæta mætti skólann og kennsluna.   

 Ómar H. Kristmundsson (2007) gerði áhugaverða rannsókn á starfs-

umhverfi ríkisstarfsmanna þar sem komið var inn á vinnumhverfi framhalds-

skóla. Hún átti að hafa ákveðið gildi í starfsmannamálum ríkisins og við mat á 

þróun nýrra stjórnunaraðferða hjá ríkinu. Ennfremur var könnunin gott tækifæri 

fyrir einstakar stofnanir til að fá mat á eigin starfsumhverfi og stjórnun. 

Gagnaöflun fór þannig fram að búinn var til spurningalisti og hann lagður fyrir 

ríflega 16 þúsund ríkisstarfsmenn hjá stofnunum með a.m.k. 20 starfsmönnum. 

Tæplega 10 þúsund starfsmenn tóku þátt þannig að svarhlutfall var um 60%. 

144 stofnanir tóku þátt, þar af 26 framhaldsskólar og svarhlutfall starfsmanna 

þar var tæplega 70%. Niðurstöður leiddu meðal annars í ljós að starfsmenn 

framhaldsskóla virðast almennt jákvæðari gagnvart starfsumhverfi sínu í 
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samanburði við aðrar ríkisstofnanir. Hér er sérstaklega horft til mikilvægra 

þátta eins og starfsánægju, starfsanda, stjórnun og þátttöku og áhrif. Þegar litið 

er til stjórnunar framhaldsskóla er áhugavert að líta til þess að 69% starfsmanna 

framhaldsskóla virðast vera mjög eða frekar ánægð með hana, sem er 

umtalsvert meira en flestar hinna stofnana ríkisins sem tóku þátt í könnuninni. 

Einnig eru vísbendingar um að starfsmenn framhaldsskóla séu töluvert 

ánægðari með starfsumhverfi sitt árið 2006 en árið 1998, en þá var sambærileg 

könnun lögð fyrir ríkisstarfsmenn. Svo virðist sem 82% starfsmanna framhalds-

skóla telji góðan starfsanda ríkja innan sinnar stofnunar en 67% starfsmanna 

voru á sömu skoðun árið 1998. Innan flestra annarra stofnana ríkisins virðist 

sambærileg þróun ekki átt sér stað. Þetta virðist benda til þess að 

skólastjórnendur framhaldsskóla nái að skapa gott starfsumhverfi fyrir sína 

starfsmenn í kringum samskipti sín við þá. Þess ber þó að geta að umtalsverð 

dreifing var á svörum þeirra framhaldsskóla sem tóku þátt í könnuninni þannig 

að ekki er hægt að alhæfa þetta yfir á alla framhaldsskóla landsins.  

 

2.6.2 Erlendar rannsóknir  

Sherri Zimmerman og Melanie Deckert-Pelton (2003) gerðu áhugaverða 

rannsókn á viðhorfi kennara um hvernig skólastjórnendur meta störf og árangur 

kennara. Gagnaöflun fór þannig fram að 86 kennarar í grunnskólum, sem voru í 

framhaldsnámi í háskóla, svöruðu spurningum um viðhorf þeirra til 

skólastjórnenda. Niðurstöður sýndu fram á að kennarar vildu að þeir ættu 

uppbyggileg samskipti við skólastjórnendur þannig að þeir gætu fengið 

haldbærar og traustar upplýsingar um kosti sína og galla sem kennara. Slík 
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endurgjöf væri grundvöllur þess að þroskast í starfi og að kennarar gætu 

endurmetið sjálfa sig sem kennara og hvað virkaði best. Kennurum fannst 

mikilvægt að geta jafnframt tjáð sig á jafnréttisgrundvelli við skólastjórnendur 

um hvað væri vel gert í skólanum og hvað mætti betur fara. Árangursrík 

boðskipti við skólastjórnendur, þar sem kennurum var bent á ýmis konar úrræði 

ef þeir áttu í vandræðum í kennslunni og þeim var hrósað fyrir vel unnin störf, 

var afar mikilvægt að mati kennara. Þessi stuðningur hjálpaði þeim að öðlast 

aðra sýn á þeirra starf sem kennara og það væri hugsanlega hægt að beita 

öðrum aðferðum við kennslu en þeir voru vanir. Fram kom í máli nokkurra 

kennara að þeir nytu ekki mikils stuðnings hjá sínum skólastjórnendum og það 

hefði ekki góð áhrif á þá í þeirra kennslu. Þannig fengu þeir ekki endurgjöf frá 

skólastjórnendum um hvað væri vel gert í þeirra kennslu og hvað mætti betur 

fara. Samskiptin við skólastjórnendur höfðu því mikið að segja hvernig 

kennurum tókst að þroskast í starfi og finna hvaða aðferðir virkuðu best fyrir þá 

sem kennara.  

 Joseph Blase og Jo Blase (1999) gerðu rannsókn hjá kennurum í 

Bandaríkjunum þar sem kannað var sjónarmið þeirra á hvað væri árangursrík 

stjórnun og hvaða áhrif hún hefði í þeirra starfi. Rannsóknin fór þannig fram að 

809 kennarar í grunnskólum, sem voru í framhaldsnámi í háskóla, voru beðnir 

að svara nokkrum spurningum þar sem spurt var út í viðhorf þeirra gagnvart 

stjórnun skólastjórnenda í grunnskólum. Niðurstöður sýndu fram á að það 

skipti kennara máli að skólastjórnendur sýni forystuhæfileika og reyni að 

leiðbeina þeim eins og kostur er. Það hafði mjög jákvæð áhrif á kennara þegar 
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skólastjórnendur töluðu á jafnréttisgrundvelli við þá og komu með tillögur, 

stuðning og spurðust fyrir hvernig kennurum liði í kennslunni. Jafnframt skipti 

það kennara máli að skólastjórnendur vildu fá skoðanir kennara á skólastarfinu 

og hvað mætti jafnvel betur fara. Loks kom fram að það hafði mikið að segja 

að skólastjórnendur voru ekki smeykir við að hrósa þeim fyrir þeirra 

vinnuframlag. Þegar skólastjórnendur beittu jafnframt vinnuaðferðum á borð 

við að aðstoða kennara sem áttu í vandræðum í sinni kennslu og veittu beinan 

stuðning við kennara sem þurftu á því að halda var það sterkur hvati fyrir 

kennara að halda áfram í starfi og gefa af sér. Samskipti skólastjórnenda við 

kennara sem einkenndist af trausti, stuðningi og gagnkvæmri virðingu ýtti undir 

öflugt og árangursríkt skólastarf.  

 Wayne K. Hoy, Charles Quincy Gage og C. John Tarter (2006) gerðu 

rannsókn meðal kennara í Bandaríkjunum þar sem kannað var viðhorf þeirra á 

athygli skólastjórnenda á starfi kennara í skólum og mikilvægi þess trausts sem 

þeir fengu í því ljósi. Gagnaöflun fór þannig fram að 2600 kennarar í 75 grunn- 

og framhaldsskólum tóku þátt í rannsókninni og svöruðu ítarlegum 

spurningalistum. Niðurstöður sýndu fram á að athygli skólastjórnenda gagnvart 

kennurum og því starfi sem þeir inna af hendi skiptir þá miklu máli. Kennurum 

finnst mikilvægt að eiga uppbyggileg samskipti við skólastjórnendur og þeir 

fylgist með því starfi sem fram fer í skólanum. Forysta þeirra sé nauðsynleg 

svo kennarar finni að þeir njóti stuðnings í sínum störfum og geti leitað til sinna 

yfirmanna ef vandamál koma upp í kennslunni. Traust milli kennara og 

skólastjórnenda er lykilþáttur í þessu ljósi enda telja kennarar að ef ekkert 



 33 

traust er til staðar þá sé afar erfitt að koma upp öflugu skólastarfi. Traustið 

kemur einna best fram í því að skólastjórnendur hvetja kennara sína til að leita 

að nýjum og áhugaverðum leiðum í tengslum við kennslu sína og komi með 

nýbreytni í kennslustofuna til nemenda. Þannig eigi kennarar að ögra sjálfum 

sér í kennslunni og vera óhræddir við að gera tilraunir. Ef kennarar telji að þeir 

geti gert slíkt í sinni kennslu hefur skólastjórnendum tekist að sýna trausta 

forystu og gert kennurum kleift að þróa sér nýja sýn á skólastarfið.  

 Melinda J. Moye, Alan B. Henkin og Robert J. Egley (2004) gerðu 

áhugaverða rannsókn hjá kennurum í Bandaríkjunum á vinnuumhverfi þeirra 

og hinu gagnkvæma trausti milli þeirra og skólastjórnenda. Rannsóknin fór 

þannig fram að 539 kennarar í 21 grunnskóla tóku þátt í rannsókninni og 

svöruðu ítarlegum spurningalistum. Niðurstöður sýndu fram á að ef kennarar 

finna að starf þeirra í skólanum er mikils metið og það talið mikilvægur þáttur í 

skólastarfinu beri þeir mikið traust til skólastjórnenda. Ef kennarar hafa 

sjálfstæði í sínu starfi, vita að þeir geta leitað til síns yfirmanns með 

vangaveltur tengdar starfinu og hafa eitthvað að segja um hvað fer fram innan 

skólans verður vinnuumhverfi þeirra traust og öflugt. Þegar skólastjórnandi 

sýnir slíka forystu og lætur kennara sína vera samverkamenn í daglegum rekstri 

skólans ýtir hann undir gagnkvæmt traust sitt við kennara og sýnir vilja í verki 

að styðja við bakið á þeim. Slík hvatning er mjög mikilvæg fyrir kennara til að 

vera reiðubúna að takast á við breytingar í skólastarfi og prófa með sér nýja 

hluti. Í skólum þar sem skólastjórnandi lét kennara aldrei fá faglega ábyrgð eða 

taka mikinn þátt í ákvarðanatökum var gagnkvæmt traust afar lítið. Það hafði 
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ekki góð áhrif á skólastarfið í þeim skólum. Vinnuumhverfi kennara hafði 

þannig afar mikið að segja um hvernig tókst til í skólum að skapa jákvætt og 

uppbyggilegt andrúmsloft. Ef skólastjórnandi sýndi dug og forystu til að láta 

sína kennara taka virkan þátt í skólastarfinu virtist það skila sér út í kennslu 

kennara og þaðan til nemenda. 

 

Eins og kemur fram að ofangreindu þá eru kennarar eindregið á þeirri skoðun 

að skólastjórnendur eru lykilþáttur í þeirra starfsumhverfi og hvernig þeim 

gengur í starfi. Í því hefur mest að segja hvernig samskipti þeirra eru og 

hvernig skólastjórnendum tekst að virkja kennara í skólastarfinu á jákvæðan og 

opinn hátt. Hvatning skólastjórnenda og gagnkvæmt traust hefur mikil áhrif á 

kennara þar sem þeim var hrósað fyrir góð störf, þeir fengu stuðning þegar á 

þurfti að halda og leiðbeiningar um hvað mætti betur fara í kennslunni. Slík 

endurgjöf skólastjórnenda á stóran þátt í að kennarar voru ósmeykir við að 

prófa nýjar kennsluaðferðir. Það virtist hafa mjög góð áhrif á skólastarfið.  
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3. Aðferð 
 

Hér á landi hafa samskipti framhaldsskólakennara og skólastjórnenda 

framhaldsskóla ekki verið rannsökuð að miklu marki. Mjög fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar þar sem kannað hefur verið viðhorf framhaldsskólakennara til 

samskipta sinna við skólastjórnendur og hvaða þættir hafa þar mestu áhrifin. Þó 

ber að geta rannsóknar Ómars H. Kristmundssonar (2007) á starfsumhverfi 

ríkisstofnana en þar er að finna nokkrar upplýsingar. Markmið mitt með 

rannsókninni er að fá innsýn í samskipti skólastjórnenda og kennara í 

framhaldsskólum. Ég leitast við að greina hvaða þætti kennarar telja skipta 

mestu máli við stjórnun framhaldsskóla. Mig langar að fá vitneskju um hvernig 

kennarar upplifa stjórnun skólastjórnenda og hvort þeir sýni forystu í sínum 

vinnubrögðum við að leiða skólann. Til að þessi markmið náist kallar 

rannsóknin á einstaklingsbundna nálgun og viðtöl. Þess háttar nálgun er talin 

henta þegar verið er að rannsaka ákveðin svið þar sem kafa þarf dýpra í gögnin 

til að fá fram nánari upplýsingar og nauðsynlegt er að fá fram reynslu fólks 

(David Karp, 1996). 

Verður nú greint nánar frá þátttakendum, framkvæmd, gagnaöflun, 

úrvinnslu, greiningaraðferð sem stuðst var við í rannsókninni og rannsóknar-

spurningu.  
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3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru átta úr fjórum framhaldsskólum á höfuð-

borgarsvæðinu og nærliggjandi sveitarfélögum, fjórir karlar og fjórar konur. 

Viðmælendur mínir voru á aldrinum 26 ára til 57 ára. Ég tók viðtöl við tvo 

kennara í hverjum framhaldsskóla, af sitt hvoru kyni. Bæði skólum og 

viðmælendum var heitið nafnleynd og fullum trúnaði.  

Ég hafði samband við kennara sem ég hafði átt samskipti við í fyrri 

meistararitgerð minni og bað um að fá að taka viðtöl við þá. Þeir sem áttu kost 

á að taka þátt í rannsókn minni gáfu vilyrði sitt fyrir þátttöku sinni og á þann 

hátt fékk ég átta viðmælendur.  

 

3.2 Framkvæmd  

Gagnasöfnun einkenndist af hentugleikasúrtaki, þ.e. viðmælendur voru valdir 

sem voru við hendina á þeirri stundu sem rannsóknin fór fram. (Taylor og 

Bogdan, 1998).  

 

Viðtöl. Ég tók viðtöl við einstaklinga þar sem ætlunin er að skilja ákveðna 

þætti í lífi fólks út frá reynslu þess. Viðtalið var ekki milli jafningja heldur 

stýrði ég því hvað var rætt um (Kvale, 1996). Ég notaði óformlegan 

viðtalsramma þar sem ég spurði nemendur út í samskipti þeirra við skóla-

stjórnendur og hvernig þau hefðu áhrif á virkni þeirra í skólastarfinu. Ég vann 

með undirspurningar en þær gátu hjálpað mér við að fá fram áherslur kennara, 

t.d. framkoma skólastjórnenda, stuðningur þeirra og hlutverk skólastjórnenda 
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gagnvart kennurum. Þetta er meðal þess sem ég notaði sem útgangspunkt í 

viðtölunum. Tekin voru átta viðtöl sem tekin voru upp á segulband.  

Viðtölin voru alltaf tekin í framhaldsskólunum. Lengd viðtala var frá 

fimmtán mínútum til hálfrar klukkustundar. Í öllum tilfellum voru kennarar 

reiðubúnir að svara spurningum mínum og gefa sitt álit. Ég gat svo dýpkað 

umræðuna við viðmælendur mína og svör þeirra eftir því sem ég studdist við 

óformlega viðtalsramma minn. Ég var meðvitaður um ýmsa mikilvæga þætti 

sem skipta máli í viðtölum, mikilvægi trúnaðar, að gefa upplýsingar um tilgang 

og annað í þeim dúr (Fontana og Frey, 1994).  

 

3.3 Úrvinnsla 

Öll viðtölin sem ég tók voru tekin á segulband og afrituð orð fyrir orð. Ég 

hlustaði á þau fyrst til að ná aðalatriðunum sem komu fram í hverju viðtali. 

Hlustunin gaf mér góða innsýn í huga og viðhorf kennara. Ég prentaði svo 

viðtölin út og las þau oft yfir. Ég tók út úr viðtölunum allt sem fram kom hjá 

viðmælendum um ákveðin atriði sem ég hafði spurt um. 

 Ég var svo með greiningu samhliða gagnasöfnun þar sem ég þróaði 

frekar spurningar mínar og skrifaði greiningarblöð um það sem ég lærði, þau 

þemu sem ég sá birtast í gögnunum (Taylor og Bogdan, 1998). Þetta nýtti ég 

mér til að spyrja seinni viðmælendur mína enn frekar út í einstök atriði til að fá 

fram þeirra viðhorf og reynslu á ákveðnum atriðum.  

 

Ég notaði svo túlkunarfræðilega nálgun samkvæmt aðferðum Anders 

Gustavsson (1996) en henni er skipt í þrjú skref sem renna þó saman í eitt 
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heildrænt ferli í framkvæmd. Áður en þessi þrjú skref eru tekin er spurningin 

um fyrirbærið sem á að rannsaka mótuð. Í fyrsta skrefi er upplýsingum sem 

tengjast spurningunni safnað úr gögnunum og þeim oft skipt í smærri einingar 

eftir þemum. Í skrefi tvö eru allar skynsamlegar túlkanir (úr gögnunum) sem 

fela í sér líkleg svör við spurningunni sem spurð er, settar fram. Í þriðja skrefi 

eru þessar túlkanir svo prófaðar til baka á þemum til þess að athuga hvort 

túlkunin haldi og hvort hún sé réttmæt fyrir viðmælendur. Ef túlkunin útskýrir 

ekki mikilvæga hluta gagnanna, ef hún er óréttmæt eða ólíkleg þá er ekki hægt 

að samþykkja hana sem rétta lýsingu á veruleikanum. Þessi atburðarás er svo 

endurtekin aftur og aftur í gegnum túlkunarferlið. Ég setti fram túlkanir sem 

mér fannst geta átt við það sem kom fram í viðtölunum. Ég vildi geta dregið 

ályktanir út frá þeim hvernig samskiptin milli skólastjórnenda og kennara 

kæmu fram út frá sjónarmiðum kennara og túlkað hvort samskipti við 

skólastjórnendur skiptu þá miklu máli varðandi líðan og árangur í starfi. Síðan 

las ég viðtölin ítarlega yfir og kóðaði. Þá bar ég túlkanir mínar saman við 

kóðanirnar til að ganga úr skugga um hvort þær pössuðu (Wolcott, 2001).  

 

3.4 Réttmæti rannsóknar 

Í þessari rannsókn reyndi ég eftir fremsta megni að setja rannsóknarniðurstöður 

fram á sem trúverðugastan hátt. Ég þurfti sífellt að huga að því hvort ég næði 

góðu sambandi við viðmælendur mína og næði fram þeim upplýsingum sem ég 

þyrfti. Ég leitaðist einnig eftir að gæta óhlutdrægni.  
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Ég tek skýrt fram að ekki er hægt að alhæfa út frá þessari rannsókn vegna fárra 

viðmælenda. Hún er aðeins lýsandi fyrir þá viðmælendur sem ég tók viðtöl við 

en á engan hátt er hægt að alhæfa það sem fram kom yfir á alla framhaldsskóla 

eða alla skólastjórnendur.  

 

Ég gætti sérstaklega að trúnaði viðmælenda eftir bestu getu. Viðmælendur 

mínir gáfu upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku og gerði ég þeim grein fyrir að 

ef þeir óskuðu að draga sig úr rannsókninni á einhverjum tímapunkti í ferlinu 

væri þeim það frjálst. Tilgangur rannsóknarinnar var skýrður fyrir 

viðmælendum þegar ég leitaði eftir þátttöku þeirra.  

Ég upplýsti svo skólastjórnendur og kennara um að ég myndi reyna að tryggja 

að ekki væri hægt að rekja niðurstöður gagna til þeirra eða skólanna.  

 

3.5 Rannsóknarspurning 

Í þessari rannsókn minni varpa ég því fram eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

 Hvaða þætti telja kennarar í framhaldsskóla mikilvæga í samskiptum 

þeirra við skólastjórnendur? 
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4. Niðurstöður 

 

Hér er gerð grein fyrir helstu atriðum sem fram komu í svörum viðmælenda. 

Farið er yfir það sem fram kom og réðust kaflar eftir efnisflokkum. Innan stærri 

efnisflokka koma fram þemu sem ég greindi. Kaflarnir eru: Starfsumhverfi 

kennara, Tengsl kennara við skólastjórnendur, Stuðningur skólastjórnenda við 

kennara. Í upphafi hvers kafla tel ég upp það sem skipti kennara mestu máli. Ég 

fylgi því svo eftir í kaflanum með útdráttum úr viðtölum kennara þar sem 

skoðanir þeirra og viðhorf koma fram. Loks dreg ég áhugaverða þætti fram í 

loks hvers kafla.  

 

Raddir viðmælenda eru látnar vera ríkjandi í framsetningu á niðurstöðum, þar 

sem ég tel þær gefa þá mynd sem draga þarf fram. Ég ákvað að geta hvergi 

uppruna þar sem vitnað er í viðmælendur. Það hefur ekki gildi fyrir 

rannsóknina að öðru leyti.  

 

4.1 Starfsumhverfi kennara 

Kennararnir fara yfir víðan völl þegar þeir eru spurðir um hvað skipti máli í 

samskiptum við skólameistara framhaldsskóla. Hugmyndir þeirra um góðar 

starfsaðstæður og trausta stjórnun koma einnig fram í svörum og umræðum um 

aðra þætti. Það kemur skýrt fram að starfsumhverfi kennara er mjög mikilvægt 

að þeirra mati og grundvöllur fyrir því að þeir nái góðum árangri í sínu starfi. 

Ef skólameistarar eru með uppbyggilega og jákvæða stjórnun og leggja áherslu 
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á starfsánægju undirmanna og virka þátttöku þeirra í skólastarfinu telja 

kennarar sig ná betri árangri í samskiptum við nemendur og inni í 

skólastofunni.  

Hér að neðan verður gerð nánari grein fyrir þessari almennu niðurstöðu. 

 

4.1.1 Starfsánægja  

Allir kennararnir nefndu starfsánægju sem lykilþátt í því að farnast vel í starfi. 

Viðmælendum mínum fannst að skólameistarar yrðu að vera meðvitaðir um að 

þeir hefðu mikil áhrif á kennara og árangur þeirra í hinu almenna skólastarfi. 

Viðmót og jákvæðni skólameistara hefði mikið að segja og þess vegna væri 

forystuhlutverk þeirra svo mikilvægt.  

 

Ég tel mína starfsánægju algjörlega fara eftir því hvernig samskipti mín 

eru við minn yfirmann. Það skiptir mig meginmáli að geta þroskast í 

starfi og fundið að mín verk séu metin af yfirmönnum mínum. Án slíks 

finnst mér ég bara ekki funkera nægjanlega vel í kennslunni.  

 

Ég nýt þess að starfa hér í menntaskólanum. Skólameistarinn leggur 

áherslu á opið og jákvætt viðmót og mér finnst það hafa svo góð áhrif á 

mig þegar ég er að kenna. Ég verð einhvern veginn opnari gagnvart 

nemendum og býð mig alltaf fram í verkefnahópa innan kennarahópsins.  

 

Það hefur mikið að segja fyrir kennara að finna að starf og framlag þeirra til 

skólastarfsins sé metið af þeirra yfirmönnum. Ánægja þeirra í starfi sem 
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kennara er mjög líkleg til að skila sér í samskiptum þeirra gagnvart nemendum 

í kennslustofunni. Þess vegna þarf að vera gott jafnvægi á milli samskipta 

skólameistara og kennara.  

 

Mér finnst afar gaman að kenna ungu fólki. Það er svo hrifnæmt og 

lifandi og í mínu starfi sem kennara er mér gert kleift að nýta þekkingu 

mína á jákvæðan hátt. Skólastjórinn minn gefur mér frelsi til að þroskast 

innan veggja skólans og því er maður alltaf að læra eitthvað nýtt.  

 

Að mínu mati er minn yfirmaður með góða faglega stjórn á skólanum. 

Hann skiptir sér ekki mikið af okkar kennsluaðferðum eða hvað fer fram 

í skólastofunni en það er alltaf hægt að leita til hans ef maður þarf á 

aðstoð að halda. Dyr hans eru ávallt opnar og það skiptir mig töluverðu 

máli í samskiptum við hann og nemendur. Ég hef stundum lent í 

vandræðum með einstaka nemanda og þá er nauðsynlegt fyrir mig sem 

kennara að geta ráðfært mig við yfirmann minn á óþvingaðan hátt.  

 

4.1.2 Stjórnun 

Viðmælendur mínir voru eindregið á þeirri skoðun að stjórnunarhættir 

skólameistara hefðu mikið að segja um skólastarf og andrúmsloft í skólanum. 

Skólameistari yrði að hafa sterka stjórn á aðstæðum í skólanum en á sama tíma 

þyrfti hann að skapa ákveðið jafnræði á vinnustað þannig að kennarar hefðu 

vissu fyrir að tekið væri tillit til þeirra viðhorfa. Þegar skólastjórnendur sýndu 

sanna forystuhæfni hefði það mjög góð áhrif á samband þeirra við kennara. Ef 
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þeir einbeittu sér nær eingöngu að rekstri skólans en gleymdu hinum mannlega 

þætti stjórnunar hefði það losaraleg áhrif á einhverja kennara.  

 

Ég er frekar ánægð með hvernig stofnunin er rekin. Skólameistarinn 

hefur virkað mjög fagmannlegur á mig og hann ræðir oft við okkur um 

skólamál og hvað mætti betur fara í kennslu og námskeiðunum.  

 

Andrúmsloftið í skólanum er afar gott að mínu mati. Yfirmanni okkar 

hefur tekist að búa til mjög dýnamískt umhverfi þar sem kennarar hafa 

margt fram að færa. Kennarafundirnir eru mjög góðir þar sem hún 

leggur áherslu á að allir eigi að fá möguleika á að tjá sig um hvað sem er 

í málefnum skólans. Slíkt skapar frjóa og uppbyggilega umræðu í 

skólanum.   

 

Mér hefur fundist skólameistarinn okkar hafa verið frekar góður. Hann 

leggur áherslu á frelsi kennara á því hvað fram fer inni í kennslustofunni 

og hann sýnir manni ávallt stuðning þegar maður leitar til hans með mál. 

Hann er ósmeykur við að koma fram með ábendingar og ráðgjöf um 

kennslu en gætir þess jafnframt að hrósa mönnum fyrir vel unnin störf.  

 

Ég er ekki mjög sátt við stjórnun míns skólastjóra á skólanum. Fyrir mér 

virkar hann eins og hann hafi ekki mikinn áhuga á að fylgjast með hvað 

við erum að gera í okkar kennslu. Hann einbeitir sér gífurlega mikið að 

rekstri skólans enda ekki vanþörf á en mér finnst hann gleyma að það er 
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ekki nóg að reka bara skólann. Það þarf líka að horfa til starfsmanna og 

okkar aðstæðna í skólastarfinu. Viðhorf hans skapar bara óánægju meðal 

sumra okkar.  

 

Kennarar sem ég ræddi við telja að stjórnun skólameistara hafi mikið að segja 

um hvort þeir séu tilbúnir að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og prófa sig 

áfram í kennslunni. Ef skólameistari hefur það markmið að brjóta upp hið 

hefðbundna kennsluform og stefnir markvisst á það í sinni stjórnun eru 

kennarar á þeirri skoðun að það leiði til mikilla breytinga á kennsluforminu.  

 

Ég hef ekki verið lengi kennari og því þótti mér frábært að minn 

yfirmaður hvatti mig óspart áfram í að prófa nýjungar í kennslunni. 

Hann vildi að ég þróaði mínar eigin leiðir við að kenna og ég hef getað 

leitað til hans með spurningar um hvað mætti betur fara og hvað sé að 

virka. Það hefur hjálpað mér mikið að þroskast sem kennari.  

 

Þegar nýi skólameistarinn tók við stjórninni kom hann fram með ný 

markmið og áherslur í skólastarfið. Hann vildi að kennarar væru opnari 

fyrir nýjungum í kennslu og tækju sér leyfi til að tileinka sér slíkt. Nú 

þegar liðin eru nokkur ár frá komu hans hafa flestir kennarar tekið upp 

fleiri kennsluaðferðir. Svo ég tali fyrir sjálfa mig var ótrúlegt hvað það 

endurnýjaði mig sem kennara að kenna íslensku á annan hátt en ég hafði 

verið vön. Ég hafði kennt hana á sama hátt í nokkur ár og það tók tíma 

að breyta sjálfri sér en ég sé ekki eftir því í dag.  
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4.1.3 Þátttaka í skólastarfi 

Flestir viðmælendur mínir segja að virkni þeirra í skólastarfinu hafi mikil áhrif 

á starfsumhverfi og þátttöku þeirra í því sem þar fer fram. Forysta 

skólameistara hefur töluvert að segja þar sem þeir telja hann geta haft jákvæð 

og uppbyggileg áhrif á þátttöku kennara. Það virðist stuðla að auknum vilja 

kennara til að vera virkur hluti af skólalífinu.  

 

Ég hef gaman af því að taka virkan þátt í flestu sem fram fer í skólanum. 

Ég aðstoða nemendur stundum í félagslífinu og hef setið í skólaráði. Ég 

geri það mikið til að tilstuðlan skólameistarans en hún bað okkur að vera 

nemendum innan handar í félagslífinu og það geri ég enda hef ég mjög 

gaman af því.  

 

Skólastjórnendur okkar báðu okkur að taka virkari þátt í skólastarfinu 

eftir föngum. Ég hef gert það og haft mjög gaman af að vinna með 

nemendum í sambandi við klúbbastarfið þeirra. Samstarf kennara og 

nemenda í skólanum er oft skammarlega lítið og svo sannarlega sé ég 

ekki eftir að vinna með nemendum. Maður kynnist þeim á allt annan hátt 

en bara inni í kennslustofunni.  

 

Viðhorf kennara virðast vera í þá átt að þeir taki virkari þátt í starfsemi skólans 

ef hlutverk skólastjórnenda sé mikið og skýrt. Það leiði til aukins vilja af þeirra 

hálfu til að láta skoðanir sínar í ljós á kennarafundum og taka þátt í 

starfshópum um málefni skólans.  
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Mér hefur fundist gaman að taka þátt í starfshópum sem hafa verið búnir 

til í skólanum um starfsmanna- og skólamál. Það hefur verið lögð mikil 

áhersla á vinnu slíkra hópa hjá skólastjórnendum okkar og það hefur 

smitað töluvert út frá sér. Áður fyrr hafði ég lítinn sem engan áhuga á 

slíkri vinnu en núna býð ég oft fram í vinnu starfshópa, jafnvel bara til 

aðstoðar.  

 

Kennarafundirnir eru órjúfanlegur hluti af skólastarfi okkar kennara. 

Yfirmenn okkar vilja að við komum fram með álit okkar á ýmsu sem er 

að gerast hverju sinni á misserinu. Þetta eru oft sellufundir þar sem 

menn skiptast á hugmyndum og ræða kennslumál og aðra hluti.  

  

Ég hef ekki orðið var við mikla þátttöku kennara í skólastarfinu. Hún fer 

að mestu leyti fram í sjálfri kennslunni en ég tek afar lítið eftir annarri 

þátttöku. Mér finnst skólameistari ekki leggja mikla áherslu á virkni 

kennara í málum sem snerta beint kennara. Kennarafundir eru t.d. mjög 

formlegir og bara farið inn á ákveðin svið sem tengjast hvað á að gerast 

á skólaárinu og almenn atriði tengd kennslu og álitamálum þar um.  

 

4.1.4 Starfsandi 

Viðmælendur mínir eru nær allir á þeirri skoðun að góður starfsandi og mórall 

sé nauðsynlegur svo skapa megi gott starfsumhverfi. Skólameistari geti átt 

stóran þátt í því með að skapa andrúmsloft samstarfs og jákvæðni meðal 
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kennara. Það náist best með því að sýna sanna forystuhæfni og leiða starfsmenn 

sína áfram með góðu fordæmi. Það geti leitt til virkari og ánægðari kennara í 

starfi.  

 

Fyrir mig skiptir andrúmsloftið mestu máli í skólanum. Maður verður að 

hafa gaman af því að stunda sína vinnu og kvíða ekki að mæta í skólann. 

Samkennarar manns hafa mikið að segja í því sem og viðhorf og áhrif 

skólastjórnenda. Minn yfirmaður stuðlar að opnu og líflegu umhverfi í 

kennarastofunni þegar hann er á staðnum og það leiðir til betri anda 

meðal okkar kennaranna.  

 

Ég tel góðan starfsanda vera ríkjandi innan skólans. Við erum mjög 

samrýndur hópur og gerum margt saman utan skóla. Skólameistarinn 

hvetur okkur einmitt til að gera slíkt og mynda félagsskap sem nær ekki 

bara um kennsluna. Það hefur haft mjög góðan móral í för með sér.  

 

Það kom fram hjá þeim kennurum sem ég talaði við að þegar skólastjórnendur 

tóku af skarið, miðluðu framtíðarsýn sinni til kennara og bjuggu til sterka 

liðsheild meðal kennara þá var það fljótt að skila sér út til þeirra. Kennarar urðu 

jákvæðari gagnvart skólastarfinu og nemendum.  

 

Skólastjórnendur okkar hafa breytt mikið nálgun sinni gagnvart okkur 

og því sem fram fer í skólanum. Þeir fóru í stjórnunarnám og það leiddi 

til þess að þeir komu með hugmyndir um að virkja viðhorf kennara 
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meira í stjórnun skólans. Það var fljótt að skila sér út til okkar og mörg 

okkar tóku þátt í góðum umræðum um stefnu skólans og kennslu 

nemenda.  

 

Það skiptir mig máli sem kennara í þessum skóla að minn skólastjóri sé 

með skýra sýn á hvert skólinn eigi að stefna á komandi árum. Ég er 

ávallt opin fyrir nýjungum í kennslu og stjórnun og því er ég afar sátt 

við að hann hafi svipaðar hugmyndir. Það er fátt sem mér líkar verra við 

en stöðnun hjá yfirmanni og ég hef kynnst því áður sem kennari. Ég  

þarf vart að taka það fram að vinnugleði manns var ekki beint í hámarki.   

 

4.1.5 Starfsþróun 

Viðmælendur mínir töldu flestir að möguleiki á að ná lengra í starfi hefði 

töluverð áhrif á viðhorf þeirra til starfsins. Hlutverk skólastjórnenda væri 

mikilvægt í því tillit því þeir þurfa að gefa kennurum tækifæri til að þroskast í 

starfi og geta aflað sér endurmenntunar. Skólastjórnendur þyrftu því að hvetja 

kennara til að kynna sér nýjar hugmyndir og tileinka sér þær.  

 

Ég tel mig hafa fengið góðan grunn til að þróa möguleika mína sem 

kennari. Ég fékk góða leiðsögn frá skólastjóra þegar ég hóf störf og hann 

hvatti mig einnig til að hugsa um nýjar leiðir hvernig mætti þróa 

brautina frekar þar sem það mætti bæta hana. Mér þótti gaman að fá 

slíka traustsyfirlýsingu á mínu sérsviði strax.  
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Skólameistarinn okkar ætlast hreinlega til að við öflum okkar viðbótar-

menntunar og nýtum rétt okkar til þess. Hann vill meina að það hjálpi 

okkur að prófa nýja hluti og festa okkur aldrei í viðjum vanans.  

 

Það virðist skipta kennara miklu máli að eiga möguleika á að skapa sér 

starfsframa innan skólans. Þeir telja að skólameistari þurfi að gefa þeim 

tækifæri til að þróa með sér ákveðna forystu og geta leitt starf hópa eða deilda í 

skólanum. Slíkt skapi aukna möguleika fyrir kennara að þroska með sér 

nýjungar og margbreytileika í starfinu.  

 

Að mínu mati á ég ágæta möguleika á að ná lengra í mínu starfi sem 

kennari. Ég hef starfað sem deildarstjóri áður og ég tel mig jafnvel geta 

leyst þau verkefni sem maður þarf að takast á við með aukinni ábyrgð. 

Það er nauðsynlegt að nýta slík tækifæri þegar manni býðst þau. 

 

Ég vonast til að fá góðan starfsframa hér. Ég hef mjög gaman af því að 

kenna en mig langar líka að takast á við aukna stjórnun. Þess vegna hef 

ég verið í stjórnunarnámi í háskólanum með stuðningi skólastjórnenda 

sem hafa hjálpað mér að hliðra aðeins til í kennslu minni. 

 

Ég tel líkurnar á að komast lengra en vera eingöngu kennari ekki vera 

miklar. Ég hef farið í formlegt starfsmannaviðtal við skólameistara og 

mér fannst útkoma þess ekki benda til að ég ætti mikla möguleika á því. 
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Ég var engan veginn sáttur við það og ekki beinlínis hvatning til þess að 

maður sé að leggja of mikið á sig að þróa sig frekar sem kennari.  

 

Í stuttu máli: 

 Allir kennarar telja að starfánægja sé mjög mikilvæg til að ná góðum 

árangri í starfi. Skólastjórnendur þurfi að skilja áhrif sín á kennara og 

skólastarfið í heild. Ef þeir taka frumkvæði í samskiptum við kennara og 

eru með jákvætt og opið viðmót skilar það sér fljótt út í dagleg samskipti 

kennara við nemendur sína.  

 Kennurum finnst að skólastjórnendur þurfi að hafa afgerandi 

stjórnunarhætti þegar kemur að andrúmslofti í skólanum og skóla-

starfinu. Þeir þurfi að hafa trausta stjórn á því sem fram fer í skólanum 

en jafnframt ákveðið jafnræði þannig að kennarar hafi vissu fyrir því að 

þeirra viðhorf væru tekin gild. Forystuhæfni skólameistara væri forsenda 

þess að kennarar gætu einnig þróað með sér breytta kennsluhætti því 

með veittum stuðningi hans hefðu kennarar betri grunn til að vinna á. 

Ekki mætti gleyma mikilvægi hans sem stjórnanda þegar kæmi að 

hinum mannlega þætti.  

 Kennarar telja að forysta skólastjórnenda hafi áhrif á starfsumhverfi sitt 

og þátttöku í skólastarfinu. Ef skólameistari er uppbyggilegur og stuðlar 

gagngert að því að gera kennara virkari hluta af skólalífinu leiðir það til 

ánægðari kennara í starfi. Þeir verða opnari fyrir því að taka virkan þátt í 

skólastarfinu og starfshópum um málefni skólans.   
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 Kennarar vilja meina að góður starfsandi sé undirstaða góðs umhverfis í 

starfi skóla. Ef skólastjórnendur leiða starfsmenn áfram með öflugu 

fordæmi skapst andrúmsloft samstarfs og jákvæðni meðal kennara. 

Þannig urðu kennarar opnari fyrir skólastarfinu og samskipum við 

nemendur.  

 Flestir kennara telja að möguleikar þeirra á starfsframa skipti máli innan 

skólans. Skólastjórnendur verði að gefa kennurum tækifæri á að þroskast 

í starfi og afla sér endurmenntunar. Jafnframt þurfi þeir að leyfa 

kennurum að leiða starf hópa eða deilda í skólanum. Slíkt skapi aukna 

möguleika fyrir kennara að þróa með sér nýbreytni og margbreytileika í 

starfinu.  

 

4.2 Tengsl skólastjórnenda og kennara 

Kennarar nefna margt þegar þeir eru inntir álits á hvað skipti máli í samskiptum 

við skólastjórnendur. Þeir telja að þegar kemur að hlutverki skólameistara sem 

forystumanns sé mikilvægt að þeir eigi góð og traust boðskipti við sína 

kennara. Tengsl kennara við sína yfirboðara geti haft grundvallaráhrif á hvernig 

kennurum tekst til í sinni vinnu og geti þróað með sér nýja og árangursríka 

kennsluhætti. Með jákvæðum tengslum telja kennarar að skólastjórnendur séu 

lykilþáttur í að þeim gangi vel í sinni kennslu og eigi góð samskipti við 

nemendur.  

Hér að neðan verður gerð nánari grein fyrir þessari almennu niðurstöðu.  
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4.2.1 Virðing  

Kennarar voru einróma um að virðing skólameistara gagnvart sínum 

samstarfsmönnum væri algjört grundvallaratriði. Skólastjórnendur þyrftu að 

gera sér grein fyrir að þeir hefðu oft á tíðum mjög náin samskipti við kennara. 

Því yrðu þeir að sýna forystuhæfileika og byggja samskipti sín upp við kennara 

á jákvæðan hátt. Viðhorf þeirra gagnvart kennurum hefði mikið að segja fyrir 

líðan og viðhorf kennara gagnvart kennslunni.  

 

Virðing skólameistara fyrir mér og mínu starfi hefur mikið að segja fyrir 

mig. Ég legg ómælda vinnu á mig fyrir undirbúning og yfirlegu á 

verkefnum og því sem nemendur gera. Stundum koma upp aðstæður 

gagnvart nemendum þar sem ósætti kemur upp. Þá finnst mér áríðandi 

að ég geti talað við hann um vandamálið og leitað til hans eftir 

stuðningi.  

 

Það sem ég hef mest kunnað að meta við þennan skóla er vitneskjan um 

að dyrnar hjá skólameistara eru alltaf opnar, sama hvað á bjátar. 

Samskipti mín við hann hafa ávallt byggst á trausti og gagnkvæmri 

virðingu. Slíkt er ómetanlegt í jafn margbreytilegu starfi og starf okkar 

kennara er. 

 

Svo ég tali fyrir sjálfa mig finn ég hve gott það getur verið að hafa góð 

samskipti við samstarfsmenn og yfirmenn mína. Andrúmsloftið í 



 53 

kennarastofunni einkennist af samkennd og ánægju og það er gott að 

vinna í slíku umhverfi.  

 

Það kemur berlega í ljós að kennarar vilja hafa jákvæð og opin samskipti við 

skólameistara þar sem hægt er að skiptast á skoðunum um málefni tengd 

skólanum. Skólastjórnendur þurfa því að vera vakandi fyrir hve mikil áhrif þeir 

geta haft á viðhorf kennara gagnvart sínu starfi og einsetja sér að viðhalda góðu 

starfsumhverfi.  

 

Ég hef fundið að mitt starf er metið að verðleikum af mínum 

skólastjórnanda. Það hefur leitt til þess að ég get ekki á nokkurn hátt 

hugsað mér að hætta mínu starfi sem kennari í þessum skóla, um 

óákveðinn tíma að minnsta kosti.   

 

Það sem mér finnst með því erfiðara við að kenna hér er að á stundum 

fær maður á tilfinninguna að skólameistarinn hafi frekar lítinn áhuga á 

hvað er að gerast í kringum hann, í kennslustofunum. Það getur verið 

dálítið niðurdrepandi að ræða ekki á opinskáan hátt við hann um 

ýmislegt í skólastarfinu. En ég hef prófað það og viðbrögðin eru frekar 

lítil.  

 

4.2.2 Framkoma 

Viðmælendur mínir töldu að framkoma skólastjórnenda í garð kennara hefði 

mikið að segja svo þeir teldu sig vera hluta af vinnustaðnum og þeirri liðsheild 
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sem þar væri. Trúverðugleiki skólastjórnenda væri mikið undir því kominn 

hvernig þeim tækist að taka frumkvæði í stjórnun og mynda góð tengsl við 

kennara sem byggð væru á trausti og fagþekkingu.  

 

Þegar ég hóf störf hér í skólanum tók skólameistari ákaflega vel á móti 

mér. Hann kynnti mig fyrir samstarfsmönnum, bauð mér aðstoð ef ég 

þyrfti á að halda og var áhugasamur um mína nálgun í kennsluaðferðum. 

Sú framkoma hans átti stóran þátt í að ég naut mín hér frá fyrsta degi.  

 

Framferði skólastjórans hér er mjög gott. Hann virkar áhugasamur um 

kennsluna hjá okkur og fylgist með hvernig okkur gengur í samskiptum 

við nemendur. Einnig er hann óhræddur við að koma með ráðleggingar 

og ábendingar ef honum finnst ástæða til. Hann treystir okkar 

vinnubrögðum þó í hvívetna og hefur oftsinnis rætt um það.  

  

Kennarar sem ég ræddi við töldu að viðmót skólastjórnenda ætti einnig þátt í að 

aðstoða kennara við að fást við kennsluna og breytingar í skólastarfinu. Það 

væri mikilvægt að stjórnendur í skólum sýndu slík viðhorf gagnvart kennurum 

því það stuðlaði að breyttum hugsunarhætti kennara og uppbyggilegum 

tengslum við yfirmenn þeirra.  

 

Samstarf mitt við samstarfsmenn mína hefur haft mikið að segja fyrir 

mig og mína kennslu. Ég tel það hafa aukið færni mína í starfi að skoða 

mismunandi kennsluhætti og vera ósmeyk við breytingar. Undirtektir 
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skólameistara hafa líka verið jákvæðar og þetta hefur allt hjálpast að 

fyrir mig.  

 

Framkoma skólastjórnenda í garð okkar kennara hefur mér fundist vera 

góð. Okkur er treyst til að hafa frelsi hvernig við viljum kenna okkar 

nemendum en þeir hvetja okkur samt til þess að þróa áfanga þar sem 

símat er notað til að meta nemendur.  

 

4.2.3 Tilfinningatengsl 

Það kom fram hjá flestum viðmælenda minna að það skipti þá máli að geta 

myndað góð tengsl við skólastjórnendur í sínum skólum. Það hefði áhrif á 

vinnugetu þeirra og líðan í starfi ef þeir teldu sig ekki geta átt uppbyggileg 

samskipti við yfirmenn sína sem væri byggt á gagnkvæmu trausti. Þess vegna 

þyrftu skólastjórnendur að geta myndað sterka og öfluga liðsheild í skólanum.   

 

Ég er þannig gerð að umhverfi mitt í vinnunni er mér afar mikilvægt. 

Mér finnst nauðsynlegt að geta leitað til yfirmanns míns ef ég tel þörf á 

því og þess vegna þurfa tengslin að vera traust. Sem betur fer hefur það 

verið auðsótt mál hjá mínum skólastjóra þannig að ég get treyst henni í 

mínu starfi.  

  

Mér finnst áríðandi að skólameistari geti sýnt hluttekningu gagnvart sínu 

starfsfólki og verið reiðubúinn að veita því stuðning þegar það þarf á því 

að halda. Við höfum verið svo heppin að okkar skólameistari hefur lagt 
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alúð við að byggja upp sterka hópkennd meðal kennara, t.d. með hópefli 

og ferðalögum. Það hefur sannað gildi sitt að mínu mati.  

 

Umhyggja skólameistara fyrir starfsfólki sínu tel ég skipta gífurlega 

miklu máli í starfi eins og okkar. Það getur verið mjög lýjandi að takast 

á við nemendur allan daginn og því finnst mér gott að vita til þess að 

hann sýni okkur og okkar vinnuframlagi traust sitt í verki.  

 

Skoðanir kennara voru þó skiptar þó stór meirihluti viðmælenda minna væri á 

þessari skoðun. Einn kennari taldi að þegar kæmi að tengslum við 

skólastjórnendur þá væru þau í lagi innan ákveðinna marka.  

 

Ég get skilið samstarfsmenn mína þegar þeir tala um mikilvægi góðra 

samskipta við yfirmann sinn. Það er fyllilega eðlilegt. En mér finnst 

stundum kúnstugt að hlýða á þá og sögur þeirra úr samskiptum við 

nemendur. Skólameistari getur ekki bjargað öllum eða reddað 

vandamálum þeirra. Ég tel að hann þurfi líka að halda ákveðinni 

fjarlægð við sína undirmenn. Hann ber ábyrgð á rekstri stórrar stofnunar 

og því þarf hann líka að sinna störfum sínum þar. Það gengur ekki að 

hann þurfi að taka að sér hlutverks sálusorgara eins og ég hef stundum 

fengið á tilfinninguna að sumir kennarar óski eftir.  
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4.2.4 Kröfur og væntingar 

Viðmælendur mínir telja að skólastjórnendur þurfi að taka frumkvæði og leiða 

kennara sína áfram með því að hafa miklar væntingar til þeirra og gera kröfu 

um góð vinnuafköst. Með því er verið að virkja kennara til að stefna að sömu 

markmiðum og skólastjórnendur. Ef slík tengsl eru byggð upp í skólanum má 

vænta þess að það komi fram á jákvæðan hátt í skólastarfinu.  

 

Okkar skólameistari hefur miklar væntingar í garð okkar þegar kemur að 

skólalífinu. Hann leggur áherslu á að við séum virk í því sem fram fer í 

skólanum og einbeitum okkur ekki bara að kennslunni heldur tökum líka 

þátt í öðru sem snýr ekki síst að nemendum.  

  

Það sem mér líkar við minn skólastjóra er að hann gerir vissulega kröfu 

um að við náum góðum árangri í okkar starfi sem kennarar. Á sama hátt 

vill hann að við gerum kröfu til hans sem yfirmanns og séum óhrædd við 

að ræða við hann um það. Slík víxlverkun okkar á milli hefur virkað vel 

á síðustu misserum. Sum okkar eru ósmeyk við að benda honum á 

ákveðnar úrlausnir og hann gerir slíkt hið sama við okkur.  

 

Kennarar sem ég ræddi við töldu sumir að þegar skólastjórnendur væru með 

virkt aðhald og fylgdust með hvernig kennurum gengi að vinna með nemendum 

hefði það góð áhrif. Kennarar væru meðvitaðri um samskipti sín við nemendur 

og hvernig þeim gengi í náminu.  
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Mín reynsla af skólastarfinu er nokkuð góð. Skólameistarinn heldur 

markvissa kennarafundi þar sem farið er yfir kennslumál og hvernig 

okkur gangi að vinna með nemendum. Sem umsjónarkennari hef ég 

einnig rætt við hann um einstaka nemendur og fengið hans álit um 

viðeigandi úrræði ef þeir eiga í vandræðum í náminu.  

  

Ég lít svo á að hlutverk skólastjórnenda sé að vera með markvisst aðhald 

á kennurum eftir því sem við verður komist. Ég hef leyst menn af í 

slíkum stöðum og þá hef ég rætt við kennara og spurt þá út í samskipti 

við nemendur. Ég hef líka látið í ljós ákveðnar væntingar til þeirra og 

viljað að þeir ynnu meira með nemendum. Mér fannst það ekkert 

tiltökumál þó sumum kennurum hafi fundist það óþægilegt að ég talaði 

við þá á þessum nótum.  

 

Í stuttu máli: 

 Kennarar eru sammála um að virðing skólastjórnenda gagnvart þeim er 

lykilþáttur í skólastarfinu. Skólameistari á í ljósi starfs síns mikil og náin 

samskipti við kennara og því verða þeir að sýna forystuhæfileika og 

byggja upp góð samskipti við þá. Líðan og viðhorf kennara gagnvart 

kennslu og skólanum fer mjög mikið eftir því hvernig skólameistara 

tekst að viðhalda starfsumhverfi sem byggist á trausti og jákvæðni.  

 Kennurum finnst að skólastjórnendur þurfi að sýna góða framkomu við 

þá í hinu margbreytilega umhverfi skólans. Skólameistari verði að 

byggja upp trúverðugleika sinn gagnvart kennurum svo þeir geti orðið 
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hluti af þeirri liðsheild sem stefnt er á að mynda í skólanum. Viðmót 

hans á jafnframt þátt í að aðstoða kennara við að fást við kennsluna og 

breytingar í skólastarfinu.  

 Flestir kennarar telja að góð tengsl við skólastjórnendur séu einn stærsti 

hluti af skólastarfinu. Ef kennarar eiga uppbyggileg og jákvæð tengsl við 

skólameistara sem byggð eru á trausti hafi það góð áhrif á vinnugetu 

þeirra og líðan í starfi.  

 Skólastjórnendur þurfa að taka af skarið og gera kröfur til kennara og 

hafa þannig væntingar í þeirra garð. Á þann hátt finna kennarar að fylgst 

er með þeirra afköstum og samskiptum við nemendum. Með slíku er 

skólameistari að sýna fram á að hann hefur háleit markmið fyrir kennara 

og þeim farnist sem best í starfi.  

 

4.3. Stuðningur skólastjórnenda við kennara 

Kennarar telja að stuðningur skólastjórnenda hafi mikið að segja fyrir þá þegar 

kemur að starfi þeirra. Þeir nefna að stuðningurinn sé stór þáttur svo þeir séu 

líklegri til að farnast betur í kennslunni. Í því tilliti skiptir máli að skóla-

meistarinn taki frumkvæði og sýni forystu þannig að kennarar finni að þeirra 

yfirmaður sé meðvitaður um starf og verk þeirra. Hvatning hans sé mikilvæg 

svo þeir telji sig geta leitað til hans ef þörf er á og sýnt aukið sjálfstæði í starfi. 

Þegar skólameistari er jafnframt jákvæður í samskiptum við kennara og hrósar 

þeim fyrir þeirra framlag þá stuðli það að opnu hugarfari kennara gagnvart 

nemendum og skólastarfinu.  

Hér að neðan verður gerð grein fyrir þessari almennu niðurstöðu.  
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4.3.1 Stuðningur skólastjórnenda  

Viðmælendur mínir telja að skólastjórnendur verði að átta sig á hve stór hluti 

þeir eru af daglegu starfi skólanna. Þeir sjái ekki eingöngu um rekstur skóla 

heldur þurfa þeir líka að eiga náin samskipti við kennara um ýmis konar mál, 

tengdu skólastarfi eða öðrum málum. Kennarar leiti oft eftir forystuhlutverki 

yfirmanna sinna og því er stuðningur þeirra mikilvægur. Stuðningurinn geti 

haft mikið að segja fyrir líðan og afköst kennara í skólanum.  

 

Mér finnst gott að vita af því að yfirmaður minn styður við bakið á 

okkur og er tilbúinn að vinna með mér á jafnræðisgrundvelli ef ég tel 

þörf á. Ég hef spjallað við samstarfsmenn mína og mörg okkar leita til 

hans eftir ráðum eða með vangaveltur um kennsluna eða nemendur. Það 

er mjög góð tilfinning að geta talað við hann því það gerir andrúmsloftið 

í kennarastofunni afslappað.  

 

Starf skólameistara er ekki bara að sinna daglegum rekstri og halda sig á 

skrifstofunni. Það er svo margt annað sem spilar inní. Erfiðir nemendur 

og mikil samskipti við kennara sem lenda í einhverjum vandræðum. Allt 

lendir þetta á könnu skólameistarans á einn eða annan hátt því sem 

yfirmaður þarf hann að glíma við ótrúlega fjölbreytt úrval af 

vandamálum sem reyna á hann.  

 

Að mati kennara hafði það einnig mikið að segja að viðmót skólameistara væri 

opið og jákvætt. Þegar samskiptin væru óþvinguð og vingjarnleg væru líkur á 
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virkari þátttöku kennara í umhverfi skólans. Þegar skólameistari tæki slíkt 

frumkvæði að samskiptum við kennara hefði það jafnframt góð áhrif á viðmót 

kennara gagnvart nemendum.  

 

Ég álít minn skólastjóra vera góðan félaga og vin minn. Ég hef átt góð 

samskipti við hann á liðnum árum og umgengist hann utan skóla. Það 

hefur auðvitað hjálpað mér til að ræða við hann um mína vinnu. Það er 

tvennt ólíkt að geta talað við yfirmanninn á vinalegum nótum eða 

eingöngu faglegum.  

 

Skólameistarinn hefur veitt mér góðan stuðning til að ná árangri sem 

kennari. Ég var í byrjun ekki að finna mig alveg í nýja starfinu og leitaði 

til hennar. Hún aðstoðaði mig með markvissum hætti og það var fljótt að 

skila sér í auknu sjálfstrausti mínu og ég gat líka náð að vera ekki eins 

stíf gagnvart nemendum.  

 

4.3.2 Hvatning skólastjórnenda  

Viðmælendur mínir eru á þeirri skoðun að hvatning frá skólastjórnendum hafi 

töluvert að segja um hvernig kennurum gangi í sínu starfi. Þeir telja að ef 

kennarar hafa ekki nauðsynlega hvatningu á bakvið sig séu líkur á að þeir nái 

ekki að þroskast nægjanlega í starfi. Það geti haft slæm áhrif þegar kemur að 

samskiptum við nemendur. Þess vegna þurfi skólastjórnendur að sýna 

frumkvæði og hvetja sína kennara áfram í starfi.  
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Kennarafundirnir hafa haft mikið að segja fyrir mig. Skólameistarinn 

hvetur okkur markvisst til að taka til máls á fundunum og ræða saman 

um atriði sem hafa komið upp í kennslunni hjá okkur. Það er gott að geta 

rætt álitaefni við samstarfskennara mína á opinskáan hátt. Þá finn ég að 

ég á ekki einn í sömu vandræðum.  

 

Mér hefur gengið ágætlega að fást við kennsluna. Skólayfirvöld hafa 

hvatt okkur til að vera sjálfstæð og þróa okkur aðeins áfram í nýbreytni í 

skólanum. Það hef ég gert og nemendur mínir hafa verið sáttir við það. 

Þeim líkar að geta tekið virkari þátt í kennslustundum og leyft mér að 

taka málhvíld, eins og einn þeirra orðaði það við mig.  

 

Það kom fram hjá kennurum að skólastjórnendur þyrftu að skapa samkennd 

meðal kennara og mynda öflug tengsl við sína starfsmenn. Mikilvægur hluti af 

því væri að styðja við bakið á þeim og hvetja þá til að taka frumkvæði og efla 

þá í starfi. 

 

Fyrst þú spyrð þá tel ég mikilvægasta hlutverk skólameistara vera að búa 

til frjótt og skapandi starfsumhverfi í skólanum fyrir kennara og 

nemendur. Hann þarf að vera öflugur stjórnandi sem getur byggt upp 

traust milli sín og starfsmanna. Mér finnst einnig að hann þurfi að leitast 

við að leyfa kennurum að finna sinn flöt í kennslunni og þróa sig áfram 

á sinn hátt.  
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4.3.3 Lof frá skólastjórnendum  

Mikill meirihluti viðmælenda minna álíta að lof frá skólastjórnendum hafi 

mikið að segja fyrir kennara. Samskipti kennara við skólastjórnendur er stór 

hluti af viðmóti kennara gagnvart sínu starfi. Þess vegna skiptir máli að 

skólameistarar hrósi sínum kennurum fyrir vel unnin störf. Ef kennarar finna að 

þeirra framlag er virt verður viðmót þeirra betra gagnvart skólastarfinu. 

 

Þegar starfsmannaviðtöl hafa verið í skólanum hefur skólameistari alltaf 

viljað byrja þau á að bera lof á störf okkar. Honum finnst ekki nóg að 

meta frammistöðu mína formlega og fara yfir samskipti á vinnustað 

heldur hefur hann viljað hrósa mér fyrir það sem ég er að gera vel sem 

kennari. Þetta hefur skilað sér í markvissari viðtölum og jákvæðara 

viðmóti hjá samkennurum mínum.   

 

Mér finnst skipta máli að minn yfirmaður hrósi mér þegar mér tekst vel 

upp í starfi og legg mig alla fram. Sumum finnst það kannski hégómlegt 

að ég hugsi þannig sem kennari en fyrir mig persónulega er samband 

mitt við skólastjórnanda mjög mikilvægt.  

 

Skólameistari getur haft mikið að segja um viðhorf og líðan kennara í 

skólastarfinu. Þegar hann hrósar kennara fyrir góða viðleitni í starfi eða fyrir að 

þróa með sér nýjar kennsluaðferðir er hann að byggja þá upp á jákvæðan hátt. 

Ef skólameistari nær að móta slíkt umhverfi fyrir kennara er hann að hjálpa 

þeim að þroska með sér nýja skólamenningu og vitund fyrir skólastarfinu.  
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Þegar ég tók við stöðu deildarstjóra íslenskubrautar reyndi ég að koma 

af stað ákveðinni þróun innan brautarinnar þannig að aðrir kennarar 

væru opnari fyrir nýjungum í kennsluháttum. Enda fannst mér ástæða til 

að fá inn ný viðmið. Skólameistarinn studdi mig eindregið og hrósaði 

mér fyrir að koma með nýjungagirni í skólastarfið. Þetta leiddi svo til 

þess að aðrir deildarstjórar fóru að huga betur að hvað ég hafði verið að 

gera.  

 

Einn kennari sem ég ræddi við var ekki algjörlega sömu skoðunar varðandi lof 

skólastjórnenda. Honum fannst eðlilegt að hrósa kennurum þegar vel hefði 

tekist til í þeirra starfi en slíkt mætti ekki ofnota. Hrósið væri stundum ofmetið 

og kennarar þyrftu að hafa styrk til að geta sinnt sínu starfi af kostgæfni.  

 

Mér hefur stundum fundist þreytandi að heyra kennara tala um gildi þess 

að vera hrósað í sífellu fyrir að vinna sína vinnu. Starf mitt sem kennari 

felur í sér mikil samskipti við nemendur og alls kyns árekstra við þá. 

Mér finnst eðlilegt að hrósa mönnum fyrir framúrskarandi árangur í 

kennslu eða skólastarfinu. Ég er þó ekki að leita daglega eftir klappi á 

bakið af mínum yfirmanni og láta hann segja mér að ég sé að standa mig 

vel í starfi þegar ég veit það fullvel sjálfur. Ég tel suma kennara mega 

líta sér nær og fara að taka sig aðeins á þannig að þeir þurfi ekki að fá 

hrós daglega til að geta sinnt vinnunni sinni.    
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Í stuttu máli: 

 Kennarar telja að skólastjórnendur verði að gera sér skýra grein fyrir 

mikilvægi sínu í skólastarfinu. Forysta þeirra hafi mikið að segja og 

stuðningur skólameistara í garð kennara sé mikilvægur fyrir líðan þeirra 

og kennslu. Viðmót hans þurfi að vera jákvætt og hægt að leita til hans 

ef kennarar álíta að þeir þurfi á því að halda. Slík byggir upp opin 

samskipti og stuðlar að virkari þátttöku kennara.  

 Hvatning skólastjórnenda hefur að mati kennara töluvert að segja um 

hvernig þeim gengur að fóta sig í skólastarfinu. Það sé í raun meðal 

hlutverka skólameistara að hvetja kennara áfram og reyna að aðstoða þá 

við að þroskast í starfi. Hann þurfi að byggja upp samkennd og traust 

við kennara og mynda tengsl við þá. Þannig hvetur hann þá til að taka 

frumkvæði og eflast sem kennara. 

 Flestir kennara telja að lof skólastjórnenda hafi góð áhrif á störf þeirra. 

Þegar skólameistari hrósar kennara fyrir góða viðleitni í starfi eða fyrir 

að þróa með sér nýjar kennsluaðferðir er hann að byggja þá upp á 

jákvæðan hátt. Ef skólameistari nær að móta slíkt umhverfi fyrir kennara 

er hann að hjálpa þeim að þroska með sér nýja vitund fyrir skólastarfinu.  
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5. Umræða 

Í þessum kafla er varpað ljósi á þau atriði sem fram komu hjá framhaldsskóla-

kennurum um samskipti þeirra við skólastjórnendur. Hér á eftir verða helstu 

rannsóknarniðurstöður ræddar og þær settar í fræðilegt samhengi. Ég mun 

jafnframt túlka niðurstöðurnar sem komu fram í máli viðmælenda minna.  

 

5.1 Starfsumhverfi kennara 

Í rannsókninni kom fram að kennarar álíta starfsumhverfi sitt vera lykilþátt í 

skólastarfinu og þeirra líðan í starfi. Skólastjórnendur eigi í því stóran þátt þar 

sem þeir eiga mikil og náin tengsl við kennara sem stjórnendur framhaldsskóla. 

Kennarar höfðu svipaðar skoðanir um hvaða þættir starfsumhverfis það séu 

sem skiptu þá mestu máli þegar kæmi að samskiptum við skólastjórnendur.  

 Það kom skýrt fram í viðtölum við kennara að starfsánægja í skóla færi 

mikið eftir samstarfi kennara og skólastjórnenda. Það skipti miklu máli fyrir 

kennara að skólastjórnendur tækju skýra forystu í skólastarfinu og leituðust við 

að vera jákvæðir, hafa opið viðmót og skapa liðsheild meðal kennara í 

skólanum. Það styður við hugmyndir fræðimanna eins og John Gardner (1990) 

um að forysta væri lykilþáttur í að skapa öflugar einingar þar sem framtíðarsýn 

og liðsheild væri í hávegum höfð. Forystumenn leggðu þunga áherslu á 

samtvinnun skýrrar sýnar, gilda og hvatningar. Þeir hefðu hæfileika til að vinna 

með hinar mörgu og ólíku kröfur sem kæmu fram í starfinu.  
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 Kennarar voru greinilega á þeirri skoðun að stjórnunarhættir skólastjórn-

enda hefðu mikið að segja um andrúmsloftið í skólanum og skólalífið sjálft. 

Skólameistari yrði að hafa sterka stjórn á aðstæðum í skólanum en á sama tíma 

þyrfti hann að skapa ákveðið jafnræði á vinnustað þannig að kennarar hefðu 

vissu fyrir að tekið væri tillit til þeirra viðhorfa. Þegar skólastjórnendur sýndu 

sanna forystuhæfni hefði það mjög góð áhrif á samband þeirra við kennara. 

Joseph Blase og Jo Blase (1999) fengu svipaðar niðurstöður meðal kennara í 

Bandaríkjunum þar sem kannað var sjónarmið þeirra á hvað sé árangursrík 

stjórnun og hvaða áhrif hún hafi í þeirra starfi. Þau komust að þeirri niðurstöðu 

að það skipti kennara máli að skólastjórnendur sýni forystuhæfileika og reyni 

að leiðbeina þeim eins og kostur er. Það hafði mjög jákvæð áhrif á kennara 

þegar skólastjórnendur töluðu á jafnréttisgrundvelli við þá og komu með 

tillögur, stuðning og spurðust fyrir hvernig kennurum liði í kennslunni. 

Jafnframt skipti það kennara máli að skólastjórnendur vildu fá skoðanir 

kennara á skólastarfinu og hvað mætti jafnvel betur fara.  

 Skoðanir kennara um þátttöku þeirra í skólastarfi og mikilvægi áhrifa 

skólastjórnenda á þá er í samræmi við skoðun fræðimanns á borð við David 

Gergen (2000) en hann taldi að eitt mikilvægasta hlutverk forystumanna sé að 

mynda sterk og traust tengsl við samverkamenn sína. Ef samskiptin eru góð og 

uppbyggileg nær forystumaðurinn að skapa andrúmsloft á vinnustaðnum sem 

leiðir til aukinnar hagkvæmni og betri gilda. Rannsókn Melindu J. Moye, Alan 

B. Henkin og Robert J. Egley (2004) á starfsumhverfi kennara og trausti þeirra 

á skólastjórnendum styður við þessar skoðanir. Þau komust að þeirri niðurstöðu 
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að ef kennarar finna að starf þeirra í skólanum er mikils metið og það talið 

mikilvægur þáttur í skólastarfinu beri þeir mikið traust til skólastjórnandans. 

Starfsumhverfi kennara færi þannig mikið eftir hvernig tækist til í skólum að 

skapa jákvætt og uppbyggilegt andrúmsloft. Ef skólastjórnandi sýndi dug og 

forystu til að láta sína kennara taka virkan þátt í skólastarfinu virtist það skila 

sér út í kennslu kennara og þaðan til nemenda. 

 Kennarar voru jafnframt þeirrar skoðunar að góður starfsandi væri 

nauðsynlegur svo skapa mætti gott starfsumhverfi. Ef skólastjórnendur sýndu 

forystuhæfni og jákvæðni í verki, miðluðu framtíðarsýn sinni til kennara og 

bjuggu til sterka liðsheild meðal kennara þá var það fljótt að skila sér út til 

þeirra. Kennarar urðu jákvæðari gagnvart skólastarfinu og nemendum. 

Hlutverk skólastjórnenda væri mikilvægt í því tilliti þar sem þeir þurfa að gefa 

kennurum tækifæri til að þroskast í starfi og geta aflað sér endurmenntunar. 

Skólastjórnendur þyrftu því að hvetja kennara til að kynna sér nýjar hugmyndir 

og tileinka sér þær. Þetta er í samræmi við rannsókn Barkar Hansen, Ólafs H. 

Jóhannssonar og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2005) en þau skoðuðu hvaða 

þættir ráði mestu um hvernig gangi að innleiða nýjar aðferðir við sjálfsmat í 

grunnskólum. Niðurstöður þeirra voru m.a. þær að þar sem skólastjórnendur 

voru áhugasamir um að innleiða aðferðir til að meta skólastarfið, t.d. kennslu 

og stjórnunarhætti sem og samskipti innan skólans hafði það góð áhrif á 

kennara. Slíkir skólastjórnendur höfðu áhuga á að ná fram betra skólastarfi og 

bæta samskipti sín eftir því sem kostur var. Ef skólastjóri sýndi markvissa 

forystu og vildi reyna að betrumbæta skólastarfið fékk hann kennara í lið með 
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sér og hvatti þá til að koma með hugmyndir og studdi viðleitni þeirra til þess. Í 

sameiningu náðu skólastjórnendur og kennarar að koma fram með góðar og 

skýrar hugmyndir um hvernig bæta mætti skólann og kennsluna. 

 

Ég bjóst ekki við að kennarar teldu þátt skólastjórnenda vera svo mikilvægan 

hluta af starfsumhverfi sínu. Það virðist vera að kennarar álíti hin daglegu 

samskipti við þá hafa mikið að segja hvernig kennurum gangi að fóta sig í 

kennslunni og líðan þeirra í skólanum. Skólastjórnendur þurfa því að sýna 

öfluga forystu og taka frumkvæði í sínu starfi því slíkt aðhald hefur góð áhrif á 

kennara. Viðmót skólastjórnenda og uppbyggileg samskipti þeirra við kennara 

virðast skila sér í betra starfsumhverfi fyrir kennara.  

 

5.2 Tengsl skólastjórnenda og kennara 

Fram kom að kennarar hafa skýra afstöðu þegar kemur að tengslum þeirra við 

skólastjórnendur. Þeir voru afdráttarlausir í þeirri skoðun sinni að virðing 

skólastjórnenda gagnvart þeim væri lykilþáttur í hvernig þeim gengi í starfi. 

Samskipti þeirra á milli væri oft á tíðum mjög náin og því þyrftu skóla-

stjórnendur að sýna forystu og byggja samskiptin upp á jákvæðan hátt. Þannig 

yrði til opnara viðhorf kennara gagnvart sínu starfi og starfsumhverfi þeirra 

yrði betra. Þetta er í samræmi við rannsókn Jennifer Nias (1998) en í gegnum 

rannsóknir sínar komst hún að því að kennarar þurfa að vera í gefandi samstarfi 

við samkennara sína til að farnast vel í starfi. Samskiptin eru stór þáttur í starfi 

kennara og það leiðir yfir til samskipta þeirra við nemendur. Stuðningur 

samkennaranna skiptir miklu máli svo kennarar finni að þeir eru hluti af 
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liðsheildinni og tengi sig við það sem fram fer í skólanum. Þessa túlkun Nias 

má réttilega færa yfir á skólastjórnendur og samskipti þeirra við kennara.  

Stuðningur skólastjórnenda og samkennd með kennurum leiðir til betra viðmóts 

kennara gagnvart því starfi sem fram fer í skólanum.  

 Kennarar töldu að framkoma skólastjórnenda ætti einnig stóran þátt í 

viðhorfi þeirra til skólans. Þeim þótti mikilvægt að yfirmenn þeirra tækju 

frumkvæði í stjórnun og stefndu á að mynda góð tengsl við kennara sem byggð 

væru á trausti og fagþekkingu. Gott viðmót skólastjórnenda ætti þátt í að skapa 

sterka liðsheild meðal kennara og innan skólans. Það styður við hugmyndir 

fræðimanna eins og Richard L. Huges, Robert C. Ginett og Gordon J. Curphy 

(2002) en þeir halda því einmitt fram að eitt helsta verkefni forystumanna væri 

að byggja upp sterka og öfluga liðsheild. Það væri nauðsynlegt fyrir starfsemi 

að virkja fólk til að ná fram sameiginlegum markmiðum yfirmanna og 

starfsmanna. Ef hægt væri að gera það væru auknar líkur á að fólk myndi leggja 

sig fram af öllum kröftum og vera ánægt með þann árangur sem kæmi fram af 

aukinni liðsheild. Rannsókn Wayne K. Hoy, Charles Quincy Gage og C. John 

Tarter (2006) á viðhorfi kennara á athygli skólastjórnenda á starfi kennara í 

skólum og mikilvægi þess trausts sem þeir fengu hjá skólastjórnendum styður 

við þessa skoðun. Niðurstöður þeirra voru að athygli skólastjórnenda gagnvart 

kennurum og því starfi sem þeir inna af hendi skipti þá miklu máli. Kennurum 

finnst mikilvægt að eiga uppbyggileg samskipti við skólastjórnendur og þeir 

fylgist með því starfi sem fram fer í skólanum. Forysta þeirra sé nauðsynleg 

svo kennarar finni að þeir njóti stuðnings í sínum störfum og geti leitað til sinna 
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yfirmanna ef vandamál koma upp í kennslunni. Traust milli kennara og 

skólastjórnenda er lykilþáttur í þessu ljósi enda telja kennarar að ef ekkert 

traust er til staðar þá sé afar erfitt að koma upp öflugu skólastarfi.  

 Í svörum kennara var klár þörf fyrir kennara að geta átt uppbyggileg og 

góð tengsl við skólastjórnendur. Það hefði áhrif á vinnugetu þeirra og líðan í 

starfi ef þeir teldu slík samskipti ekki vera möguleg. Þannig þyrfti skólameistari 

að taka frumkvæði og gera væntingar og kröfur til sinna kennara. Á þann hátt 

væri hann að virkja kennara í skólastarfinu og í átt að sameiginlegum 

markmiðum. Þannig þarf skólastjórnandi að hafa sterka forystu að leiðarljósi og 

geta beitt traustum og góðum samskiptum við kennara til að ná fram ákveðnum 

breytingum í skólastarfi. Forystumaður leiðir sína starfsmenn í átt að 

sameiginlegu markmiði og rífur niður vinnutengda einangrun kennara. Hann 

deilir jafnframt forystu sinni með öðrum með því að láta aðra fá ákveðin áhrif 

og hvetur til jákvæðra samskipta milli sín og kennara og þeirra innbyrðis á milli 

(Leithwood, 1992; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

 

Rannsóknin gaf sterklega til kynna að tengsl kennara við skólastjórnendur sé 

einn lykilþátta í hvernig kennurum gengur að fóta sig í starfi. Ég bjóst ekki við 

svo afgerandi áliti kennara um hlutverk og mikilvægi skólastjórnenda. Að mínu 

mati þurfa skólastjórnendur því að hlúa vel að samskiptum við kennara og 

styðja við þá í starfi eftir föngum. Þá gildir að þeir geti sýnt sterka og öfluga 

forystu og tekið frumkvæði í samskiptum við kennara og í skólastarfinu sjálfu.  
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5.3 Stuðningur skólastjórnenda við kennara  

Hjá kennurum kom fram að þeir virðast álíta stuðning skólastjórnenda við sig í 

skólastarfinu vera mjög mikilvægan. Hlutverk þeirra sé margbrotið og tengist 

starfi kennara á fjölbreyttan hátt. Þess vegna leiti kennarar eftir forystuhlutverki 

skólastjórnenda og þeir sýni opið og jákvætt viðmót í garð kennara. Með því 

aukast líkur á virkari þátttöku kennara í skólaumhverfinu og góðum 

samskiptum við nemendur. Þetta er í anda hugmynda Donald Schön (1987) en 

hann heldur því fram í kenningum sínum að sumir skólastjórnendur nái betri 

árangri í sínu starfi en aðrir. Þeir átti sig á hve mikilvægt það sé að skilja 

hlutverk forystuhlutverksins og gildi þess gagnvart kennurum. Í stað þess að 

hugsa um starf sitt eingöngu út frá hefðbundinni stjórnun ættu skólastjórnendur 

að hugsa um sjálfa sig sem íhugula og gagnrýna fagmenn og hvernig best væri 

að eiga uppbyggileg og jákvæð samskipti við kennara. Skólastarfið væri 

margbreytilegt og flókið og þess vegna þyrfti skólastjóri að hafa fræðilega 

þekkingu og leikni í starfi.  

 Kennarar telja að hvatning skólastjórnenda hafi töluvert að segja um 

hvernig þeim gengi í starfi. Skólastjórnendur þurfi að vera tilbúnir að sýna 

frumkvæði í verki og hvetja kennara í starfi. Ef kennarar njóta ekki slíks 

stuðnings geti það haft slæm áhrif á þá og hindrað að þeir leiti að nýbreytni í 

starfi. Þess vegna þyrftu skólastjórnendur að skapa samkennd meðal kennara og 

mynda öflug tengsl við þá. Þetta er í anda fræðimanna eins og Michael Fullan 

(2002) en hann segir að forystumaður í skóla sé lykilþáttur í að ná fram 

áþreifanlegum og langvarandi breytingum í menntun og árangri nemenda í 
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skóla. Ef það á að vera mögulegt að hvetja kennara til að þroskast í starfi og 

vera óhrædda við að prófa nýja hluti þarf að vera til staðar skólastjórnandi sem 

getur umbylt grunnhugmyndum kennara um kennslu. Forystumenn hafa dýpri 

og langvarandi áhrif á stofnanir ef þeir koma fram með skýra framtíðarsýn og 

hugsa ekki eingöngu um að viðhalda ákveðnum gæðum sem þegar eru til staðar 

í stofnunum. Fullan bendir á að skólastjórnandinn þarf að hvetja kennara sína 

til að kynna sér nýjar hugmyndir og bjóða þeim upp á að koma fram með 

ábendingar um breytingar í skólanum, þó þær væru á skjön við núverandi kerfi. 

Hann þarf jafnframt að byggja upp traust og árangursrík samskipti við kennara 

sína því það er undirstaða þess að hann nái árangri sem forystumaður.  

 Kennarar álíta svo að hrós skólastjórnenda sé þáttur í starfi kennara sem 

ekki megi undaskilja. Viðmót skólastjórnenda getur haft mikil áhrif á kennara 

og því getur skapast góð samkennd meðal kennara ef skólastjórnandi tekur 

meðvitaða ákvörðun um að hrósa þeim fyrir vel unnin störf. Þannig skapast 

aðstæður fyrir starfsumhverfi þar sem kennarar geta rætt við skólastjórnanda 

um skólastarfið og þeirra eigin aðstæður í skólanum. Það getur ýtt undir betri 

líðan í starfi og þroskað með kennurum aukna vitund fyrir skólastarfinu. Þetta 

er í samræmi við rannsókn Sherri Zimmerman og Melanie Deckert-Pelton 

(2003) á viðhorfi kennara um hvernig skólastjórnendur meta störf og árangur 

kennara. Niðurstöður sýndu fram á að kennarar vildu að þeir ættu uppbyggileg 

samskipti við skólastjórnendur þannig að þeir gætu fengið haldbærar og 

traustar upplýsingar um kosti sína og galla sem kennara. Slík endurgjöf væri 

grundvöllur þess að þroskast í starfi. Árangursrík boðskipti við skóla-
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stjórnendur þar sem þeim var hrósað fyrir vel unnin störf voru afar mikilvæg að 

mati kennara. Þessi stuðningur hjálpaði þeim að öðlast aðra sýn á þeirra störf 

sem kennara og það væri hugsanlega hægt að beita öðrum aðferðum við 

kennslu en þeir voru vanir.  

 

Rannsóknin gaf því til kynna að stuðningur skólastjórnenda við kennara skipti 

þá miklu máli í þeirra starfi. Þetta er í anda þess sem ég bjóst við frá kennurum. 

Að mínu mati hefur hvatning og hrós frá skólastjórnendum mikið að segja fyrir 

kennara því það er góður jarðvegur fyrir samskipti þeirra á milli. Þess vegna er 

áríðandi að skólastjórnendur séu þess megnugir að taka af skarið og styðja 

kennara til góðra verka.  
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6. Niðurlag 
 

Í þessari ritgerð hef ég beint sjónum mínum að samskiptum skólastjórnenda og 

kennara í framhaldsskólum, út frá sjónarhorni átta kennara á aldrinum 26 ára til 

57 ára. Það kemur skýrt fram hjá kennurum að þeir álíta samskiptin við 

skólastjórnendur og framkomu þeirra gagnvart þeim einn mikilvægasta þátt í 

skólastarfi. Kennarar telja að skólastjórnendur verði að sýna forystu og 

frumkvæði við stjórnun skólanna því þeir hafa lykiláhrif á andrúmsloftið í 

skólanum og hvernig skólastarfið gengur fyrir sig.  

 Í hnotskurn bendir þessi rannsókn til þess að þeir kennarar sem rætt var 

við geri sér vel grein fyrir þýðingu skólastjórnenda fyrir kennara og hve 

mikilvægt sé að skólastjórnendur séu meðvitaðir um það og sýni skýra forystu í 

því ljósi. Það má segja að skólastjórnandi, sem væri forystumaður, geti virkjað 

kennara til þátttöku í skólastarfinu á fjölbreyttan og jákvæðan hátt. Á sama tíma 

geti hefðbundinn skólastjórnandi séð um hefðbundinn rekstur skólans en ekki 

virkjað kennara eða fengið þá til þátttöku í skólastarfinu nema að takmörkuðu 

leyti. Lykilatriði fyrir forystumenn í stjórnun framhaldsskóla er að eiga traust 

og góð samskipti við kennara sem einkennast af liðsheild og skýrri 

framtíðarsýn.  

 

Ljóst er að ein rannsókn sem byggð er á viðtölum við átta kennara í fjórum 

framhaldsskólum er langt í frá að vera lýsandi fyrir alla framhaldsskóla eða 

framhaldsskólakennara. Það má alls ekki alhæfa niðurstöður mínar yfir á alla 
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framhaldsskóla eða viðhorf kennara í garð skólastjórnenda, sem ég tók viðtöl 

við, yfir á alla framhaldsskólakennara. Ég  vona að þessi rannsókn veki skóla-

fólk til umhugsunar um hversu mikilvæg samskiptin eru og nýtist einnig öðrum 

sem hug hafa á að rannsaka málefni framhaldsskólans og hlutverk skóla-

stjórnenda í því ljósi. 

 Framhaldsskólakennarar eru ein mikilvægasta stoð framhaldsskólanna 

og því skiptir starfsumhverfi þeirra og samskipti við skólastjórnendur miklu 

máli.  
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