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Formáli 

Þegar ég hóf meistaranám vaknaði áhugi minn strax í upphafi náms á faglegri forystu skóla-

stjóra enda hef ég í störfum mínum sem kennari og deildarstjóri verið svo lánsöm að vinna 

með góðum leiðtogum sem hafa veitt faglega forystu í störfum sínum. Námið tók fjögur ár. 

Fyrstu þrjú árin vann ég með náminu og þá gafst mér tækifæri til að máta fræðin í störfum 

mínum. Síðastliðið ár var ég svo heppin að fá námsleyfi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

sem gerði mér kleift að ljúka náminu. Þá hafði ég þegar ákveðið að ég vildi skrifa lokaverkefni 

um faglega forystu skólastjóra og hafði verið boðið að taka þátt í rannsókninni Bera meira úr 

býtum – heiltækar breytingar á skólastarfi. Rannsóknin er á vegum Rannsóknarstofu um 

þróun skólastarfs undir stjórn Önnu Kristínar Sigurðardóttur. Það var mjög lærdómsríkt að fá 

að kynnast vinnu rannsóknarhópsins og taka þátt í því starfi sem þar fór fram og þakka ég 

hópnum fyrir það. Einnig vil ég þakka skólastjórunum sem tóku þátt í rannsókninni og þeim 

kennurum sem tóku þátt í rýnihópaviðtölum. Leiðbeinandi minn var Börkur Hansen og þakka 

ég honum góða leiðsögn, ábendingar og stuðning. Sérfræðingur við verkið var Anna Kristín 

Sigurðardóttir og fær hún þakkir fyrir góðar ábendingar og hvatningu. 

Þetta námsbrölt mitt síðustu fjögur ár hefði aldrei gengið upp án ómetanlegrar aðstoðar 

foreldra minna og tengdaforeldra og þakka ég þeim kærlega fyrir stuðninginn og hvatning-

una allan þennan tíma. Manninum mínum þakka ég endalausa þolinmæði og stuðning. 

Börnin mín þrjú voru mér mikil hvatning því þau eru svo miklar fyrirmyndir í því sem þau taka 

sér fyrir hendur að það var bara ekki hægt annað en reyna að standa sig líka. Ég vona að það 

hafi ekki eingöngu verið neikvætt að vera upptekna mamman heldur hafi ég með þessu líka 

verið fyrirmynd fyrir börnin mín í þrautseigju og vinnusemi. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, 3. júlí 2018 
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Ágrip 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir rannsókn á faglegri forystu skólastjóra í skólum þar sem 

fram fór íhlutun sérfræðinga af Menntavísindasviði Háskóla Íslands með það að markmiði að 

efla lærdómssamfélagið innan skólanna. Rannsóknin er hluti af verkefninu Bera meira úr 

býtum – heiltækar breytingar á skólastarfi (BMB-rannsókninni) sem unnið er að á vegum 

Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að fagleg forysta, og þá sérstaklega kennslufræðileg forysta 

skólastjóra, skiptir máli og hefur áhrif á kennslu og námsárangur í skólum (Leithwood, Day, 

Sammons, Harris og Hopkins, 2006; Robinson, 2011). Robinson hefur sett fram fimm svið 

sem æskilegt er að forysta beinist að og með metagreiningu á fyrirliggjandi rannsóknum 

hefur hún sýnt fram á fylgni þeirra við námsárangur nemenda (Robinson, 2011). Í þróunar-

starfi hefur forysta skólastjóra áhrif meðal annars á hvort breytingar nái til nemenda. Hann 

þarf að taka tillit til ríkjandi menningar í skólanum við innleiðingu breytinga (Fullan, 2016).  

Lærdómssamfélag á við um það samfélag sem skapast í skóla þar sem kennarar læra hver 

af öðrum og hver með öðrum með það að markmiði að bæta árangur starfsins (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). Íslenskar rannsóknir hafa bent til þess að skólastjórar hérlendis hafi 

áhuga á að sinna faglegum þætti starfs síns betur en telja sig ekki ná að gera það nægilega 

vel (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Þörf er á að öðlast meiri skilning á 

forystuhlutverki skólastjóra, einkum hvernig þeir veita faglega forystu. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær:  

1) Hvernig veita skólastjórar faglega forystu í skólum sínum?  

2) Hvaða áhrif hefur íhlutun vegna BMB-rannsóknar á faglegt forystuhlutverk skólastjóra?  

Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn. Tekin voru hálfopin viðtöl við skólastjóra þriggja 

grunnskóla sem taka þátt í BMB-rannsókninni og rýnihópaviðtöl við kennara. Einnig var 

unnið úr viðtölum við skólastjórana sem voru tekin á fyrri stigum BMB-rannsóknarinnar. 

Gögnin voru greind með þemagreiningu. 

Niðurstöður benda til að skólastjórarnir veiti faglega forystu í störfum sínum og koma öll 

fimm svið Robinson (2011) fram í störfum þeirra. Skólastjórarnir virðast leggja mesta áherslu 

á að móta skýra stefnu og sýn fyrir skólann sinn og að sjá til þess að nauðsynlegar bjargir séu 

aðgengilegar með skipulagi og almennu utanumhaldi. Þegar kemur að því að hafa áhrif á 

kennarana og nám nemenda og að leiða starfsþróun og endurmenntun verður meira 
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áberandi hvernig þeir dreifa forystu og virkja aðra stjórnendur í skólunum. Áhrif BMB-

rannsóknarinnar á faglegt forystuhlutverk skólastjóranna kemur meðal annars fram í betra 

utanumhaldi þeirra með verkefnum og vakningu um eigin hlutverk sem faglegir stjórnendur. 

Fjögur svið Robinson (2011) koma fram í verkefninu en áhrif þess á skólastjórana eru 

einstaklingsbundin. 
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Abstract 

Educational Leadership and the Impact of Participation in a School Development Project. 

This essay will present findings from a study that focused on the importance of educational 

leadership in schools where specialists from the School of Education had led an intervention 

project, which sought to enhance the schools’ learning community. The study is part of a 

project titled Systemic Educational Improvements: An Intervention Study to Enhance Schools’ 

Capacity for Continuous Improvement. The project is carried out under the auspices of the 

Center for Research in Educational Development.  

Many studies have shown that educational leadership, particularly the educational 

leadership of school principals, is a significant aspect of schooling and can impact teaching 

and learning outcomes in schools (Leithwood, Day, Sammons, Harris and Hopkins, 2006; 

Robinson, 2011). Robinson suggests that educational leadership should be directed toward 

five different fields. Moreover, through a meta-analysis of existing research data, Robinson 

underscored the correlation of these aspects with student learning outcomes. (Robinson, 

2011). In development projects, the school principal’s leadership can impact to what extent 

certain changes reach students. The principal must account for the predominant school 

culture in each given school where changes are being implemented (Fullan, 2016).  

The learning community refers to the community that is developed in each school, in 

which teachers learn from each other with the goal of bolstering the overall school practices 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Icelandic studies have pointed out that school principals 

in the country are interested in improving their own professionalism but find that they often 

fail to properly achieve that aim (Börkur Hansen and Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). As a 

result there emerges an increased need to gain a better understanding of school principal’s 

leadership role, not least in terms of the ways in which principals carry out their leadership 

role. 

The two research questions are as follows:  

1) How do school directors carry out the leadership role in their respective schools? 

2) In what way has participation in the Systemic Educational Improvements project 

impacted the educational leadership role of school principals? 

The study is a qualitative case study. Semi-structured interviews were conducted with 

principals of three Icelandic primary schools that all took part in the Systemic Educational 
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Improvements project. Focus group interviews were also conducted with teachers in the 

same schools. Moreover, the study analysed interviews taken with the school principals at 

an earlier stage of the Systemic Educational Improvements project. Thematic analysis was 

then applied to interpret the data. 

The findings show that the school principals exhibited strong educational leadership, and  

included in their work all five fields suggested by Robinson (2011). They seem to place most 

emphasis on shaping a clear policy and vision for their schools where they seek to ensure 

that important provisions are accessible through rigorous organisation and general 

oversight. When it comes to impacting teachers and student learning, as well as managing 

the teachers’ professional development programs, the school principals more readily 

distribute the leadership responsibilities by enlisting other leaders within the school. The 

influence of the Systemic Educational Improvements project on the principals’ leadership 

role has resulted, amongst other things, in better oversight concerning projects and in 

increased awareness of their own role as educational leaders. Four of Robinson’s (2011) five 

fields appeared in the intervention project, however, their effects differed among the 

principals and were therefore individual. 
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1 Inngangur 

Starf skólastjóra er fjölbreytt og kemur inn á marga þætti. Samkvæmt grunnskólalögum (nr. 

91/2008) er skólastjórum ætlað að gegna því mikilvæga hlutverki að veita faglega forystu, á 

sama tíma og þeir bera ábyrgð á rekstri skólans, og að framfylgja þeim kröfum sem sveitar-

stjórn felur þeim. Með auknum rannsóknum á störfum skólastjóra hefur áherslan á faglegan 

þátt starfsins aukist. Sýnt hefur verið fram á að þegar kemur að árangri nemenda í skólum sé 

það skólastjórinn sem hafi mest áhrif næst á eftir kennaranum (Leithwood, Day, Sammons, 

Harris og Hopkins, 2006). Hvað það er í störfum skólastjóra sem hefur þessi jákvæðu áhrif 

hefur verið rannsóknarefni og sýnt hefur verið fram á að áhersla á faglegan þátt starfsins, 

þ.e. það sem snýr að nemendum og námi þeirra, sé það sem skiptir mestu máli (Leithwood 

o.fl., 2006; Robinson, 2011). 

Þessa auknu áherslu má meðal annars sjá í aðgerðaráætlun Skólastjórafélags Íslands og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga en þar er faglegur þáttur laganna ítrekaður. Tekið er fram 

að meginhlutverk skólastjórnenda grunnskóla sé að tryggja menntun og velferð nemenda, 

stuðla að námslegum framförum þeirra og árangri í námi. Jafnframt beri þeim að sinna fag-

legri kennslufræðilegri forystu og veita kennurum og starfsmönnum leiðsögn (Skólastjóra-

félag Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015). Það hefur reynst mönnum mis-

auðvelt að laga sig að þessum nýju áherslum og hafa íslenskar rannsóknir meðal annars sýnt 

að skólastjórar telja sig ekki ná að sinna þessum faglega þætti starfsins nægilega vel (Börkur 

Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Það er því áhugavert að skoða betur störf 

skólastjóra á Íslandi með það að markmiði að greina faglega forystu þeirra í starfi. 

Í þessari rannsókn er bæði ætlunin að greina hvernig skólastjórar veita faglega forystu í 

störfum sínum og hvaða áhrif íhlutun sérfræðinga hefur á störf þeirra. Rannsóknin er hluti af 

rannsóknarverkefninu Bera meira úr býtum – heiltækar breytingar á skólastarfi (BMB- 

rannsókninni) sem unnið er að á vegum Rannsóknastofu um þróun skólastarfs. BMB-

rannsóknin er tilviksrannsókn í fjórum grunnskólum með íhlutunarsniði. Tilgangur hennar er: 

Í fyrsta lagi að greina og skilja árangursríkt ferli breytinga í skólastarfi grunnskóla; í öðru lagi 

að varpa ljósi á hvernig það tengist stöðu skóla sem lærdómssamfélags og í þriðja lagi að 

draga fram atriði sem gætu útskýrt árangur eða árangursleysi umbótastarfs (Háskóli Íslands 

e.d.). BMB-rannsóknin er gerð með hliðsjón af hugmyndafræði um heiltæka nálgun að 

umbótum (Cowan, Joyner og Beckwith, 2012) þar sem unnið er heildstætt út frá vinnu í 

bekkjardeild, skóla og sveitarfélagi. Þeir þættir sem unnið er með eru: Samhengi í stefnu-
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mótun, fagleg forysta, markviss nýting á gögnum, faglegt nám og starfsþróun, fagleg tengsl 

og samstarf (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). 

Sá hluti sem unnið verður með í þessari rannsókn snýr að faglegri forystu og snertir starf 

skólans og bekkjardeilda hans. Rannsóknarspurningarnar eru tvær: 1) Hvernig veita skóla-

stjórar faglega forystu í skólum sínum? 2) Hvaða áhrif hefur íhlutun vegna BMB-rannsóknar á 

faglegt forystuhlutverk skólastjóra? 

Ritgerðin er þannig byggð upp að næst á eftir inngangi er fræðilegur bakgrunnur 

rannsóknarinnar. Þar verður greint frá rannsóknum á forystu og þá sérstaklega kennslu-

fræðilegri forystu og dreifðri forystu. Einnig verður fjallað um skólann sem samfélag í 

breytingaferli með áherslu á breytingastjórnun, lærdómssamfélag og heiltæka nálgun. Þá 

verður sagt frá þremur rannsóknum sem hafa verið gerðar á síðustu tíu árum á Íslandi og 

snúa að faglegri forystu skólastjórnenda. Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar 

kynnt; tengsl við BMB-rannsóknina, aðferð, þátttakendur, gagnasöfnun, úrvinnsla og sið-

fræði. Fjórði kaflinn er um niðurstöður rannsóknarinnar og er honum er skipt í tvo megin-

hluta eftir rannsóknarspurningunum. Í fyrri hlutanum verða skoðuð þemu tengd því hvernig 

skólastjórarnir veita faglega forystu í störfum sínum en seinni hlutinn snýr að áhrifum sem 

BMB-verkefnið hefur haft á störf skólastjóranna. Í fimmta kafla eru umræður þar sem niður-

stöður eru ræddar í fræðilegu samhengi. Að síðustu eru lokaorð í kafla nr. 6 þar sem helstu 

niðurstöður verða teknar saman og ræddar og litið til þess hvort draga megi lærdóm af 

þessari rannsókn. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Forysta 

Meginviðfangsefni þessa verkefnis er fagleg forysta. Margar skilgreiningar eru til á forystu (e. 

leadership) en á síðari árum hafa þær breyst frá því að horfa til persónulegra þátta yfir í 

ígrundanir um tengsl leiðtoga og fylgjenda (Börkur Hansen, 2013; Yukl, 2013). Þannig er 

forysta skilgreind sem félagslegt ferli sem felur í sér að einstaklingur eða hópur hefur áhrif á 

aðra að settu marki (Hoy og Miskel, 2013; Yukl, 2013). Ef vel tekst til verða þeir sem leiðtog-

inn hefur áhrif á fylgjendur hans og forystan snýst um samskipti þeirra á milli (Yukl, 2013).  

Skólastjóri fer með formlega stöðu leiðtoga og veitir forystu í skóla sínum en hann þarf 

einnig að sinna rekstrarlegum þáttum sem flokkast undir stjórnun (Sergiovanni, 2009). 

Fræðimenn gera gjarnan greinarmun á stjórnun og forystu. Sá sem fer með formlega stöðu 

stjórnanda er ekki sjálfkrafa leiðtogi sem veitir forystu en forysta getur verið veitt af einstakl-

ingi sem er ekki í formlegri stjórnunarstöðu (Kotter, 2012; Sergiovanni, 2009; Yukl, 2013). 

Stjórnun snýr að því að taka ákvarðanir til að komast að ákveðnu markmiði. Stjórnandi hefur 

undirmenn í stað fylgjenda og tekur ákvarðanir án þess að ráðfæra sig við þá. Undirmenn 

hlýða fyrirskipunum því þeir vita að þeir fá einhvers konar umbun í staðinn. Forysta snýst á 

hinn bóginn um samskipti stjórnandans við undirmenn sína sem verða fylgjendur ef honum 

tekst að veita góða forystu (Sergiovanni, 2009).  

Skólastjórar finna fyrir togstreitu milli þess að veita faglega forystu og sinna tímafrekum 

stjórnunarþætti starfsins (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Yukl (2013) 

segir fræðimenn ósammála um hversu mikil skörun er milli þessara hlutverka og að sumir 

gangi svo langt að segja að sami einstaklingur geti ekki stjórnað og veitt forystu. Hann segir 

þó rannsóknir ekki styðja þetta en tekur fram að um ólík hlutverk sé að ræða. Kotter (2012) 

segir að stjórnun snúist um að halda stöðugleika þar sem stjórnandinn gerir það sem hann 

kann að gera en forysta hafi það að markmiði að breyta stofnuninni og leiði leiðtogann á 

nýjar og óþekktar slóðir. Leithwood (2017) og Fullan (2014) hvetja skólastjórnendur til að 

horfa ekki á stjórnun og forystu sem tvo aðskilda þætti, heldur eigi þeir að vera í hlutverki 

faglegs leiðtoga sem veitir forystu þegar þeir sinna stjórnunarþætti starfsins. 

Samkvæmt grunnskólalögum (nr. 91/2008) er starf skólastjóra meðal annars fólgið í því 

að veita faglega forystu. Komið hefur fram að forysta taki til þess að einstaklingur eða hópur 

hafi áhrif á aðra að settu marki en þá vaknar spurningin‚ hvað er fagleg forysta skólastjóra? 
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Leithwood, Sun og Pollock (2017) segja faglega forystu (e. educational leadership) snúast 

um að beina athyglinni að mikilvægum kjarnaatriðum. Með því að skoða rannsóknir á forystu 

í skólastarfi síðustu tuttugu ár segja þau að greina megi fimm þætti sem séu sameiginlegir og 

hafi góð áhrif á nám nemenda. Þetta séu þau kjarnaatriði í skólastarfi sem forystan eigi að 

beinast að: 

• Að setja fram og halda á lofti ákveðinni sýn, 

• sjá til þess að nemendur fái góða kennslu, 

• byggja upp faglegan auð, 

• bjóða upp á styðjandi námsumhverfi innan skólans, 

• skapa tengsl út fyrir skólann. 

Fullan (2016) fjallar um faglega forystu á svipuðum nótum en segir einfaldlega að fagleg 

forysta beinist að kennslufræði og námi. Hugtakið fagleg forysta er þannig oft notað sem 

samheiti eða yfirheiti yfir aðrar tegundir forystu. Kennslufræðileg forysta (e. instructional 

leadership) og breytingarforysta (e. transformational leadership) eru þær tegundir forystu 

sem oftast eru nefndar í tengslum við faglega forystu (Hallinger, 2003; Robinson, 2011; 

Fullan, 2014). Fullan (2014) segir breytingaforystu of vítt skilgreinda en kennslufræðileg 

forysta sé of þröngt skilgreind. Hann, ásamt Robinson (2011) og Leithwood (2017), taka fram 

að þegar við tölum um forystu í skólum eigum við að leggja áherslu á hvað það er sem skóla-

stjórinn gerir sem ber árangur en ekki horfa um of á tegundir forystu. 

Hugtökin kennslufræðileg forysta og fagleg forysta eru oft notuð jöfnum höndum og ekki 

alltaf skýr munur þar á. Robinson (2011) hefur notað hugtakið nemendamiðuð forysta (e. 

student centered leadership) í skrifum sínum en tengir það við kennslufræðilega og faglega 

forystu. Fullan (2014) leggur áherslu á skólastjórann sem námsleiðtoga (e. lead learner). Hér 

verður kennslufræðilegri forystu gerð betri skil og einnig dreifðri forystu en í stórum skóla 

getur skólastjórinn ekki verið einn um að veita forystu og þarf að virkja aðra með sér 

(Robinson, 2011; Leithwood, 2012). 

2.1.1 Kennslufræðileg forysta 

Kennslufræðileg forysta beinist að kjarnastarfsemi skóla sem er nám og kennsla. Gengið er út 

frá því að leið skólastjóra að árangri með kennslufræðilegri forystu sé í gegnum kennarana 

og því skiptir höfuðmáli fyrir hann að skapa starfsanda sem byggir á metnaði fyrir faglegu 

starfi með áherslu á nám nemenda. Kennslufræðileg forysta byggir á því að setja skýr 

markmið og fylgja þeim eftir, fylgjast með kennslu og veita ráðgjöf til kennara um kennslu og 

standa að og leggja áherslu á starfsþróun (Alig-Mielcarek og Hoy, 2005; Hoy og Miskel, 

2013). 
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Robinson (2011) setur fram fimm svið sem æskilegt er að forysta beinist að: Að setja 

markmið og skapa væntingar, sjá til þess að nauðsynlegar bjargir séu aðgengilegar, tryggja 

gæði kennslunnar, leiða starfsþróun og endurmenntun kennara og tryggja öruggt starfs-

umhverfi. Robinson tilgreinir einnig þrjú hæfnisvið sem leiðtogi verður að hafa til að geta 

framfylgt þessum fimm áherslum. Þau eru: Að hafa þekkingu á námi, kennslu og skóla-

umhverfi, að vera lausnamiðaður til að geta tekist á við þau vandamál sem koma upp, og að 

geta byggt upp traust milli allra aðila skólasamfélagsins. Rammi Robinson um áherslusvið 

forystu og hæfnisvið leiðtoga getur verið gott tæki til að skoða birtingarmynd faglegrar 

forystu í skólum. Þó varar Robinson við því að skólastjórar séu metnir einhlítt eftir þessum 

ramma þar sem ekki sé hægt að vera góður í öllum þessum þáttum á sama tíma og það fari 

eftir aðstæðum hverju sinni hvar áherslan þurfi að vera. 

Robinson (2011) skoðaði fyrirliggjandi rannsóknir og samkvæmt metagreiningu á þeim 

hefur hvert áherslusvið ákveðna fylgni við námsárangur nemenda þar sem 0,2 eru lítil eða 

engin áhrif, 0,4 eru miðlungs áhrif og yfir 0,6 eru töluverð áhrif. Hér verður farið nánar í þessi 

svið og þau tengd við áherslur Fullan og Leithwood sem einnig hafa skrifað um kennslufræði-

lega forystu: 

• Að setja markmið og skapa væntingar er fyrsti þátturinn sem kemur fram í ramma 

Robinson (2011) og hefur fylgni upp á 0,42 stig. Mikilvægi þess að setja skýr markmið 

og sjá til þess að allir gangi í takt er mikilvægt í öllu starfi skólastjóra og er lykilatriði í 

öllu þróunarstarfi. Í skólastarfi er mikið um truflanir og áhrif og það að hafa skýr 

markmið hjálpar stjórnendum og kennurum að halda réttri stefnu og ákveða hvað þeir 

láta hafa áhrif. Þetta á ekki síður við um nemendur sem þurfa að fá aðstoð við að setja 

sér markmið og kennararnir þurfa að hafa trú á því að allir geti lært (Fullan, 2014; 

Robinson, 2011). 

• Að sjá til þess að nauðsynlegar bjargir séu aðgengilegar hefur fylgnina 0,31. Til að 

hægt sé að vinna að þeim markmiðum sem hafa verið sett þarf skólastjóri að gæta að 

því að þær bjargir sem þarf til að ná þeim séu fyrir hendi. Vinna þarf áætlanir og gæta 

þess að nægt fjármagn fáist í starfið eða ráðstafa vel því fjármagni sem handbært er. 

Ef sett hefur verið fram ákveðin stefna þarf skipulag að gera ráð fyrir þeirri vinnu sem 

þarf að fara fram eða svigrúmi í skipulagi skóladagsins til að hún geti farið fram 

(Robinson, 2011). Fullan (2016) og Robinson (2011) leggja sérstaklega áherslu á að 

vanda til við nýráðninga þar sem kennarinn er sá einstaki þáttur sem hefur mest áhrif 

á nám nemenda.  

• Að tryggja gæði kennslunnar hefur fylgnina 0,42. Stjórnandi verður að mynda 

samband við kennarana sem byggir á trausti og gerir honum þannig kleift að eiga 

samtal við þá um kennsluna og taka á málum sem upp koma. Hann þarf að dreifa 

ábyrgð og byggja upp menningu sem byggist á samstarfi kennara sem vinna saman að 

því að meta störf sín og þróa góðar kennsluaðferðir (Robinson, 2011; Fullan, 2014; 
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Fullan og Quinn, 2016; Leithwood, 2017). Sergiovanni (2009) segir mikilvægt að veita 

kennurum endurgjöf og hefur þessi þáttur í kennslufræðilegri forystu verið tengdur við 

heimsóknir skólastjóra í kennslustundir með það að markmiði að meta störf þeirra. 

Fullan (2014) varar við því að leggja of mikla áherslu á heimsóknir í kennslustundir hjá 

einstaka kennurum og leggur áherslu á að unnið sé með kennarahópinn sem heild. 

Hann segir þó að skólastjóri verði að koma í kennslustundir til að halda sér upplýstum 

og geta átt gagnleg samtöl við kennarana um kennsluna. 

• Að leiða starfsþróun og endurmenntun kennara hefur langmestu fylgnina við árangur 

nemenda eða 0,84. Skólastjórinn þarf að skipuleggja endurmenntun með þarfir 

kennaranna sem hóps í huga. Ef vel tekst til eflir hann fagauð stofnunarinnar og starfs-

þróunin snýst um samvinnu kennaranna við að afla þekkingar sem nýtist til að bæta 

kennslu (Robinson, 2011). Hér erum við komin að kjarna kennslufræðilegrar forystu að 

mati Fullan (2014) þar sem aðrir þættir byggjast á því að skólastjórinn skapi umhverfi 

fyrir faglegt lærdómssamfélag þar sem hann er virkur þátttakandi. 

• Að tryggja öruggt starfsumhverfi með fylgnina 0,27 er lokapunktur Robinson en það er 

einn af grunnþáttum í starfsemi skóla að tryggja aðstæður þar sem nemendur og 

kennarar geta unnið í öruggu umhverfi og foreldrar verið öryggir um börnin sín. Þó 

fylgni við námsárangur sé ekki mikil má vera ljóst að ef nemendum líður ekki vel og eru 

óöryggir er ekki von á framförum í námi (Robinson, 2011). 

Það er ekki einfalt fyrir skólastjóra að forgangsraða verkefnum sínum og þegar hugmyndir 

um kennslufræðilega forystu komu fyrst fram höfðu þær í för með sér aukið álag á 

skólastjóra (Fullan, 2013). Hæfnisviðin sem Robinson tilgreinir sem nauðsynlegan grunn fyrir 

skólastjóra eru forsendur fyrir því að hann geti unnið eftir þessum áherslusviðum. Skólastjóri 

þarf að hafa þekkingu á námi, kennslu og skólaumhverfi til að geta skipulagt starfsþróun og 

tryggt gæði náms og kennslu. Hann þarf að taka þátt í starfsþróuninni og fylgjast vel með 

skólastarfinu til að viðhalda þessari þekkingu. Hann þarf einnig að vera lausnamiðaður til að 

geta tekist á við þau vandamál sem koma upp og að geta byggt upp traust milli allra aðila 

skólasamfélagsins (Robinson, 2011). Traust er einnig lykilatriði þegar kemur að því að dreifa 

forystu en til að vel takist til við kennslufræðilega forystu þarf skólastjóri að virkja aðra með 

sér (Fullan, 2014; Robinson, 2011; Leithwood, 2012). 

2.1.2 Dreifð forysta 

Dreifð forysta (e. distributed leadership) gerir ráð fyrir að forysta sé ekki á einni hendi heldur 

skipt á marga. Uppi eru skilgreiningar á dreifðri forystu þar sem áherslan er á einstaklinginn; 

að einstaklingar innan stofnunar taki annars vegar forystu samkvæmt hæfni sinni og stöðu 

hverju sinni og hins vegar út frá verkefnum óháð stöðu (Hoy og Miskel, 2013; Spillane, 2006). 

Fyrri skilgreiningin gerir ráð fyrir að forysta dreifist á nokkra einstaklinga innan skólans, til 
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dæmis þar sem stjórnunarteymi skipta með sér forystu og deila verkefnum innan teymisins 

eða fólk tekur forystu í teymum eða sem umsjónarkennarar eða fagstjórar. 

Í seinni skilgreiningunni er áherslan á verkefnin óháð stöðu einstaklinga og gert ráð fyrir 

að dreifð forysta sé byggð á gagnkvæmum samskiptum milli leiðtoga, fylgjenda og aðstæðna 

þeirra þar sem allt hefur áhrif hvað á annað (Spillane, 2006; Harris, 2014). Hún gerir ráð fyrir 

að forysta sé kraftur eða afl sem verður til þegar einstaklingar glíma við ákveðin verkefni í 

tilteknu samhengi. Að hugsa um dreifða forystu á þennan hátt gefi aukna möguleika fyrir 

breytingar á skólastarfi (Börkur Hansen, 2013; Spillane, 2005). 

Harris (2014) segir að í raun sé öll forysta dreifð, í skilgreiningunni felist að forysta sé 

félagslegt ferli þar sem einstaklingar eða hópar hafi áhrif hver á annan. Hún tekur undir skil-

greiningu Spillane (2005) um dreifða forystu sem verkefnamiðaða og að allir hafi möguleika á 

að taka forystu á einhverjum tíma, háð hæfni og reynslu, en tekur þó fram að það þýði ekki 

að allir séu leiðtogar. Skólastjóri þarf að vera meðvitaður um að hann ætli að dreifa forystu 

til að hún skili árangri. Hér er ekki til ákveðið handrit heldur fer framkvæmdin eftir aðstæð-

um hverju sinni og krefst trausts. Hann þarf líka að búa til aðstæður þar sem dreifð forysta 

getur átt sér stað. 

Mikilvægt er fyrir leiðtoga í formlegum stjórnunarstöðum að virkja dreifða forystu með 

því að vera duglegir að hvetja aðra til að taka forystu á réttum tímum. Einnig að þeir bjóði 

öðrum að leiða og styrkja hugmyndina um að forysta snúist allt eins um sérþekkingu og 

ábyrgð. Dreifðri forystu er fyrst og fremst ætlað að virkja forystuhæfileika á öllum þrepum 

stofnunarinnar til að efla fagauð og búa til jarðveg fyrir breytingar. Áherslan er á gagnkvæm 

samskipti og aðferðir í samstarfi við þá sem hafa formlegar stjórnunarstöður með höndum 

(Harris, 2014). Að skólastjóri geti dreift forystu er samkvæmt þessu lykilatriði í þróunarstarfi. 

Dreifð forysta er einmitt meðal einkenna á lærdómssamfélagi sem verður rætt í næsta kafla. 

2.2 Skólinn sem samfélag í breytingaferli 

Skóli er stofnun sem er samsett af mörgum mismunandi einstaklingum sem vinna saman og 

búa yfir mismunandi gildum, markmiðum, viðhorfum og þörfum. Hann er samfélag allra 

þeirra sem koma að skólastarfinu, jafnt innan skólans sem utan, og verður starfsemi hans 

fyrir áhrifum af ytri og innri þáttum (Hoy og Miskel, 2013). Við stjórnun skóla þarf að huga að 

öllum þessum þáttum og hvernig þeir hafa áhrif á starfsþróun og breytingaferli. Owens og 

Valesky (2011) segja að sá einstaki þáttur sem hefur mest áhrif til að bæta árangur stofnunar 

sé að breyta menningu hennar. 

Innan hvers skóla ríkir ákveðin menning sem er einstök og þróast yfir langan tíma. Hún er 

mótuð af þeim gildum, væntingum og hefðum sem einstaklingarnir innan skólans hafa 

ómeðvitað komið sér saman um að gildi um hvernig tekið er á málum sem upp koma. 
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Menningin hefur áhrif á hegðun einstaklinganna, stýrir viðbrögðum þeirra og skapar ákveðin 

viðmið innan stofnunarinnar (Evans, 1996; Hoy og Miskel, 2013; Owens og Valesky, 2011). 

Styrkur og/eða veikleiki menningar fer eftir því hversu fastmótuð þessi viðmið eru. Þar sem 

menningin er sterk eru gildi vel skilgreind og endurspeglast í verki í skólastarfinu. Þar sem 

ríkir veik menning fara menn ekki endilega eftir þeim reglum og viðmiðum sem gilda (Hoy og 

Miskel, 2013). 

Fullan (2016) segir að æskilegt sé að skoða hvernig menningin í skólanum er áður en 

hafist er handa við breytingaferli. Vinna þurfi á annan hátt þar sem ríkjandi menning er opin 

og jákvæð og móttækileg fyrir breytingum heldur en þar sem menningin er neikvæð og 

býður ekki upp á breytingar. Hoy og Miskel (2013) segja frá því hvernig menning sem byggir á 

bjartsýni tengist vinnu með trú starfsmanna á eigin getu og menningu sem byggir á gagn-

kvæmu trausti. Menning sem einkennist af trú kennara á eigin getu er undirstaða framsæk-

ins skólastarfs og hefur jákvæð tengsl við árangur nemenda. Þar sem slík menning ríkir hefur 

hópurinn sem heild trú á því að hann geti haft áhrif á nám nemenda og árangur þeirra (Hoy 

og Miskel, 2013). Traust er lykilþáttur í öllu starfi innan skólans og undirstaða samvinnu og 

opinnar samræðu. Til að skapa traust þarf skólastjóri að vera heiðarlegur og gæta samræmis 

milli þess sem hann segir og gerir. Að hafa skýra sýn og markmið þannig að allir viti að hverju 

er unnið hefur jákvæð áhrif á traust milli starfsmanna (Fullan, 2010; Yukl, 2013). 

2.2.1 Breytingastjórnun 

Til að auka líkurnar á að breytingar heppnist vel er gott að horfa til þeirra tækja sem 

breytingastjórnun býður upp á. Til eru ýmsar leiðir og kenningar um hvernig best sé að inn-

leiða breytingar í stofnunum. Fullan (2016) hefur sett fram það sem hann kallar íhaldssama 

líkanið og skiptir innleiðingunni í þessi þrjú stig: 

1. Kveikja (e. initiation) 

2. Innleiðing (e. implementation) 

3. Festing (e. institutionalisation) 

Innan hvers stigs eru svo ákveðnir ferlar sem lýsa hverju stigi og leiða stjórnandann áfram. 

Kotter (2012) hefur sett fram verklag og áherslur við breytingastörf í átta liðum: Að sýna 

fram á þörf fyrir breytingar, setja saman hóp til að leiða þær (þróunarhóp), skapa framtíðar-

sýn og setja fram áætlun, segja frá framtíðarsýninni, virkja starfsfólkið til víðtækra aðgerða, 

búa til áfangasigra, nýta ávinning til áframhaldandi breytinga og loks að festa nýbreytnina í 

sessi. Þessi tvö líkön falla ágætlega saman þar sem hægt er að setja þættina í líkani Kotters 

sem undirþætti í fyrrnefnt líkan Fullans. 

Í upphafi þarf skólastjóri að skapa sameiginlega sýn á breytingarnar, hvað á að gera og af 

hverju. Mikilvægt er að byrja á að skilgreina þörfina fyrir breytingarnar (Fullan, 2016; Kotter, 
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2012). Það getur verið ólík nálgun eftir því hvort hugmyndin að breytingunum kemur ofan frá 

(e. top-down) eða hefur orðið til innan skólans (e. bottom-up). Fullan (2016) segir að það sé 

ekki aðalmálið hvaðan ákvörðunin um breytingarnar komi heldur að þær séu vandaðar. 

Framtíðarsýnin er unnin með starfsfólkinu, hún þarf að vera skýr og henni þarf að fylgja 

áætlun (Fullan, 2016; Kotter, 2012). 

Kotter (2012) leggur til að strax í upphafi sé búinn til stýrihópur, hópur sem drífur áfram 

breytingarnar. Þessi hópur þarf að vera vandlega valinn og hefur það markmið að halda utan 

um vinnu með starfsfólkinu, meðal annars við að skapa framtíðarsýnina, halda henni lifandi 

og skipuleggja vinnuna í innleiðingarferlinu. Mikilvægt er að traust ríki innan hópsins og til 

hópsins svo að hann virki vel. 

Skilin milli þess hvenær fyrsta stigi, kveikju, er lokið og innleiðing hefst eru ekki skýr. Þó 

mikilvægt sé að kveikjan sé vel unnin getur verið nauðsynlegt að starfsfólkið upplifi að 

eitthvað eigi að gerast annað en orð á blaði (Fullan, 2016). Mikilvægt er að hafa kennarana 

með í ferlinu frá byrjun með það í huga að treysta fagmennsku þeirra og gefa þeim tækifæri 

til að axla ábyrgð (Fullan o.fl., 2015; Fullan, 2016). Þannig er dreifð forysta mikilvægur hluti 

breytingastjórnunar (Fullan o.fl., 2015). Kotter (2012) leggur einnig áherslu á að virkja starfs-

fólk og valdefla það. Það er meðal annars gert með því að bjóða upp á starfsþróun í tengslum 

við þau málefni sem breytingarnar tengjast. 

Fullan (2016) leggur sérstaka áherslu á starfsþróun og segir að innleiðing sé í raun starfs-

þróun. Skólastjórinn þarf að vera virkur aðili í öllu ferlinu og taka þátt í starfsþróuninni Vanda 

þarf starfsþróun, hvaða leið er farin og hvernig henni er fylgt eftir. Mikilvægt er að unnið sé 

með starfshópinn sem heild en ekki út frá einstaklingum; finna þarf þörfina fyrir nýja 

þekkingu og efla þannig fagauð stofnunarinnar (Fullan, 2016; Fullan o.fl. 2015; Robinson, 

2011). Innleiðing getur tekið langan tíma og því er mikilvægt að búa til áfangasigra. Reisa 

þarf fyrir fram ákveðnar vörður á leiðinni þannig að fólk finni að vinnan skili sér og eygi 

árangur. Þetta gefur líka tækifæri til að skerpa sýnina og endurskoða aðferðirnar og starfs-

þróunina (Kotter, 2012). 

Andstaða við breytingar getur komið fram í starfsmannahópnum og stjórnandinn verður 

að horfast í augu við það. Hann þarf að hlusta og leitast við að skilja af hvaða ástæðum þessi 

andstaða er sprottin. Það getur verið kvíði fyrir breytingunum eða ótti við hið ókunna. 

Einstaklingur sem er öruggur í sínu starfi og finnst honum ganga vel er ekki viss um hvernig 

honum vegnar í nýjum aðstæðum. Því er mikilvægt að stjórnandinn sjái til þess að starfs-

fólkið fái stuðning og hafi tækifæri til að auka þekkingu sína og færni til að geta tekist á við 

nýjar áskoranir (Fullan og Quinn, 2016; DuFour, DuFour, Eaker, Many og Mattos, 2016; Yukl, 

2013). 
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Lokastigið, festingin, er mikilvægt en í því felst að skapa aðstæður sem bjóða upp á 

áframhaldandi þróun. Ef ekki er gætt að því að festa breytingarnar í sessi er hætt við að þær 

gangi til baka að hluta eða öllu leyti (Fullan, 2016). Nýta þarf breytingarnar sem orðið hafa til 

að styðja við áframhaldandi þróun og gera ráð fyrir áframhaldandi stuðningi, starfsþróun og 

að nýtt fólk fái þjálfun. Síðast en ekki síst þarf að huga að því hvort breytingarnar hafi náð inn 

í menninguna (Fullan, 2016; Kotter, 2012). 

Ekki er hægt að tala um breytingu á menningu fyrr en við festingu. Til að breytingarnar 

hafi áhrif á menninguna þarf starfsfólkið að hafa unnið eftir þeim, þróað sig og nýir 

starfshættir að vera orðnir eðlislægir (Kotter, 2012). Með uppbyggingu lærdómssamfélags 

innan skóla er hægt að hafa áhrif á menningu og byggja upp metnað fyrir faglegu starfi sem 

viðheldur innleiddum breytingum (Fullan, 2014; Dufour og Fullan, 2013; Leithwood, 2017). 

2.2.2 Lærdómssamfélag 

Lærdómssamfélag er stöðugt ferli þar sem kennarar vinna saman í endurteknu hringferli 

sameiginlegrar ígrundunar og endurmati á störfum sínum með það að markmiði að nem-

endur þeirra nái betri árangri (DuFour o.fl., 2016). Lærdómssamfélag er ekki verkefni eða 

tæki sem er innleitt í eitt skipti fyrir öll heldur snýst það um fólkið og menninguna innan 

stofnunarinnar, að hún snúist um samstarf og einingu um að þróa sig í starfi til að auka gæði 

kennslunnar (DuFour og Fullan, 2013). DuFour o.fl. (2016) segja að þrír grunnþættir þurfi að 

vera fyrir hendi til að lærdómssamfélag fái að blómstra: Áherslan þarf að vera á nám nem-

enda og að allir geti fengið menntun í háum gæðaflokki, menningin þarf að byggjast á sam-

starfi og sameiginlegri ábyrgð og stefnumörkun þarf að byggjast á árangursmælingum og 

notkun gagna. 

Anna Kristín (2013) lýsir þróun og uppbyggingu lærdómssamfélags sem tvöföldu hring-

ferli, byggðu á sameiginlegri ígrundun starfsfólks í daglegu starfi. Í fyrri hringnum skoða 

kennarar hvað þeir eru að gera, afla gagna til að meta námsþörf nemenda og setja markmið. 

Þeir dýpka þekkingu sína eða læra hver af öðrum í formi ígrundunar og gagnrýninnar 

umræðu, allt eftir því sem hópurinn ákveður að þörf sé á. Út frá þeirri vinnu setja þeir ný 

markmið, afla sér þekkingar og prófa nýjar aðferðir. Þeir fara síðan annan hring þar sem 

breytingar eru metnar og starfið ígrundað. Jarðvegur fyrir stöðuga þróun skólastarfsins 

verður til þegar starfsfólkið skapar nýja þekkingu og nýtir hana til breyttra vinnubragða sem 

með ígrundun skapar aftur nýja þekkingu. 

Hlutverk skólastjórans í þessu ferli er mikilvægt en það er ekki nóg að skólastjóri hafi 

góðar meiningar í störfum sínum. Samfélagið í kringum skólann skiptir líka máli. Stuðningur 

sveitarfélagsins og samstarf við aðra skólastjórnendur er lykilatriði en það sama á við um 

skólastjóra og kennara að góður skólastjóri í einum skóla er ekki endilega góður í öðrum 
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skóla. Sveitarfélagið þarf að styðja skólastjórann og aðstoða hann við að ryðja hindrunum úr 

vegi og veita þær bjargir sem þarf til að skólinn nái markmiðum sínum (Leithwood, 2012; 

Fullan, 2010 og 2014). Rannsóknir hafa sýnt að það er ekki bara mikilvægt að byggja upp gott 

lærdómssamfélag innan skólans heldur þarf skólastjórinn að hugsa líka um aðra skóla og 

kerfið í heild (Fullan, 2010; DuFour og Fullan, 2013). Þessi þáttur snýr að heiltækri nálgun á 

skólaumbótum. 

2.2.3 Heiltæk nálgun 

Þegar gera á breytingar sem eiga að skila varanlegum árangri er mikilvægt að taka allt kerfið 

með í reikninginn. Skólinn, samfélagið, sveitarfélagið og ríkið þurfa að vinna samstíga að 

sömu markmiðum og byggja upp heiltæka nálgun á breytingarnar (Cowan, Joyner og 

Beckwith, 2012; Fullan, 2010; Hopkins o.fl., 2014; Levin, 2008). Setja þarf fá en skýr markmið 

er varða nemendur og nám þeirra, sýna staðfasta forystu - því breytingarnar geta tekið tíma, 

byggja upp sameiginlega faglega þekkingu (lærdómssamfélag), setja fram nákvæma áætlun 

og nýta gögn á ábyrgan hátt (Fullan, 2010). 

Cowan o.fl. (2012) settu upp líkan að heiltækri nálgun sem kemur inn á alla þætti skóla-

starfs. Fyrst nefna þær hvar starfið fer fram: í bekkjardeildum, skóla, sveitarfélagi og að 

lokum á landsvísu. Þá taka þær fram hvaða þætti á að móta: markmið, námskrá, kennslu-

hætti, námsmat, aðbúnað, starfsfólk, stefnumótun eða fjölskyldur og samfélag. Innan hvers 

þáttar þarf svo að gæta að því að tryggja samvirkni, safna gögnum og nýta þau, viðhafa 

stöðuga starfsþróun, efla tengsl og samstarf og að bregðast við breyttum aðstæðum. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (e.d.) hefur aðlagað þetta líkan og sett það upp í töflu, sjá 

mynd 1. Í fremsta dálki, lóðrétt niður, eru svæðin þar sem starfið fer fram og er þannig lögð 

áhersla á að umbótastarfið nái til þeirra allra og að samhengi sé í áherslum á milli þeirra. 

Áherslumunur getur þó verið eftir því hvaða svæði unnið er með hverju sinni enda er 

hlutverk kennara til dæmis annað en fræðslustjóra. Á öllum svæðum er síðan unnið með 

hæfnina sem sýnd er í efstu röð töflunnar. 
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Það getur verið freistandi fyrir stjórnendur, hvort sem er hjá ríki, sveitarfélögum eða 

einstökum skólum, að vilja stytta sér leið til að sjá skjótan árangur og þá er hætta á að menn 

leggi aðeins áherslur á hluta af kerfinu og árangurinn verði skammvinnur (Fullan, 2010). Auk 

þess nefnir Fullan (2011) hættuna á að menn beiti röngum aðferðum, svo sem að leggja 

áherslu á ytra mat, einstaklingsmiðaða starfsþróun eða að setja inn tækni án þess að byggja 

upp þekkingu innan skólans í heild. Breytingar taka tíma og mikilvægt er að flýta sér hægt. 

Leggja þarf áherslu á samvirkni alls kerfisins með því að: 

• vinna að sameiginlegri sýn, 

• byggja upp menningu sem stuðlar að samstarfi þar sem fólk lærir saman, 

• leggja áherslu á nám nemenda, 

• stuðla að ábyrgu mati sem miðar að nýtingu gagna til framþróunar. 

(Fullan og Quinn, 2016). 

Sem dæmi um verkefni sem hafa verið unnin á þennan hátt má nefna skólaumbótaverkefni í 

Ontario í Kanada. Þar var lögð áhersla á samstarf allra aðila sem komu að skólastarfinu og 

stéttarfélög kennara meðal annars höfð með í ráðum. Gætt var að því, þó svo að verkefni 

væri ákveðið ofan frá, að virkja skólana og kennarana þannig að þeir tóku þátt í umbóta-

ferlinu. Sett voru fá mælanleg markmið sem voru þó nægilega opin til að hvert svæði eða 

hver skóli gat gert þau að sínum. Lagt var upp með virk lærdómssamfélög fagfólks innan og 

utan skóla og samvinnu skóla um ráðgjöf og stuðning. Yfirvöld gættu þess að fylgja verk-

efninu eftir með nægu fjármagni þannig að hægt væri að byggja upp þekkingu með starfs-

þróun og veita nægar bjargir til að fylgja eftir áætlunum. Árangur verkefnisins þótti góður, 

hlutfall nemenda sem náði ákveðnum lágmarksstöðlum hækkaði, skólum sem ekki náðu 

Mynd 1. Líkan af umbótastarfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, e.d.) 
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lágmarksviðmiðum um árangur fækkaði og hlutfall nemenda sem útskrifuðust úr framhalds-

námi hækkaði. Brotthvarf ungra kennara frá störfum minnkaði um helming og sömuleiðis 

fækkaði kennurum sem fóru snemma á eftirlaun umtalsvert. Trú almennings á skólakerfinu 

jókst marktækt (Levin, 2008). 

2.3 Íslenskar rannsóknir á faglegri forystu 

Margar rannsóknir eru til á forystuhlutverki skólastjóra en þær hófust á Íslandi árið 1992. 

Hlutverk skólastjóra hefur tekið miklum breytingum síðan þá og farið frá því að vera fyrst og 

fremst stjórnunarlegs eðlis yfir í að eiga að veita faglega forystu ásamt því að bera ábyrgð á 

rekstri skólans (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannesson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2013) 

Hér verður sagt frá þremur rannsóknum sem voru gerðar á síðustu tíu árum. 

Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen (2014) skoðuðu gildi og áherslur í starfi 22 skóla-

stjóra. Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða hvernig skólastjórar líta á faglegt 

hlutverk sitt í skólastarfi. Þrír lykilþættir í stjórnunarháttum skólastjóra komu í ljós eftir 

greiningu á viðtölunum og voru þeir eftirfarandi: Áhersla á velferð og líðan nemenda og 

starfsfólks, áhersla á árangur nemenda, umhyggja gagnvart nemendum og kennurum og 

áhersla á faglegt forystuhlutverk. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að helmingur 

viðmælenda töldu það helsta hlutverk sitt að vera faglegir leiðtogar í skólastarfinu. 

Rannsóknin Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar er viðamikil rannsókn sem 

var unnin árin 2008-2013. Þar kom meðal annars fram að allir skólarnir sem skoðaðir voru í 

rannsókninni höfðu tekið þátt í einhvers konar þróunarverkefnum og skólastjórarnir töldu 

allir mikilvægt að skólarnir þróuðust og tækju breytingum. Stuðningur og virkni þeirra við 

þróunarstarfið var þó mismikill. Hvað varðar leiðsögn og stuðning við kennslu litu allir skóla-

stjórarnir á það sem eitt af meginviðfangsefnum sínum að þróa og efla kennsluhætti. Þeir 

virtust þó gera lítið af því að leiðbeina kennurum á vettvangi en sýndu óbeinan stuðning. Þeir 

fóru sjaldan inn í kennslustofur til að fylgjast markvisst með kennslunni en höfðu flestir hug á 

að beita sér meira og vera virkari á þessu sviði (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2014). 

Stjórnun og fagleg forysta í grunnskólum er rannsókn sem var gerð á starfsaðstæðum og 

bakgrunni íslenskra skólastjóra og hvaða viðfangsefni þeir kysu sjálfir að axla í stjórnkerfi 

skólans. Niðurstöður sýndu meðal annars að hlutverk aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra 

eru óljóst skilgreind í skólunum, hinum mikilvægu faglegu forystuhlutverkum er skipt með 

óljósum hætti milli stjórnenda og oftar en ekki er vísað til ábyrgðar stjórnendateymis. Niður-

stöður þóttu benda til þess að áform kjarasamnings árið 2001 um að efla kennslufræðilega 

forystu í grunnskólum hafi ekki gengið eftir (Trausti Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir, 

2016). 
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Í þessum rannsóknum kemur fram að skólastjórar feta veginn í átt að faglegri forystu og 

því er mikilvægt að afla gagna og reyna að öðlast dýpri þekkingu á störfum þeirra í von um að 

það hafi hvetjandi áhrif og styrki skólastjóra í að ganga þessa braut. 

2.4 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Til að svara því hvernig skólastjórar veita faglega forystu og hvað hefur breyst í störfum 

þeirra við BMB-rannsóknina verður stuðst við þann fræðilega bakgrunn sem farið hefur verið 

yfir hér að framan. 

Kennslufræðileg forysta og fagleg forysta eru hugtök sem eru oft notuð jöfnum höndum 

yfir forystu sem beinist að kjarnastarfsemi skóla sem er nám og kennsla. Robinson (2011) 

setur fram fimm svið sem æskilegt er að forysta beinist að: setja markmið og væntingar, sjá 

til þess að nauðsynlegar bjargir séu aðgengilegar, tryggja gæði kennslunnar, leiða 

starfsþróun og endurmenntun kennara og tryggja öruggt starfsumhverfi. Að auki er 

mikilvægt að leiðtogi hafi þekkingu á námi, kennslu og skólaumhverfi; sé lausnamiðaður og 

geti byggt upp gagnkvæmt traust með öllum aðilum skólasamfélagsins. 

Svo að vel takist til við kennslufræðilega forystu þarf skólastjóri að virkja aðra með sér og 

dreifa forystu. Hann getur stuðlað að dreifðri forystu  eftir hæfni einstaklinga og stöðu en 

hann getur einnig haft forystuna verkefnamiðaða en óháða stöðu þeirra. Með dreifðri 

forystu er hægt að virkja forystuhæfileika kennara og efla þannig fagauð innan skólans og 

búa til jarðveg fyrir breytingar. 

Þegar innleiða skal breytingar þarf að huga að því að skólinn er samfélag einstaklinga sem 

eru ólíkir og hafa hver sín gildi og viðhorf. Með tímanum verður til menning innan skólans 

sem skólastjóri þarf að vera meðvitaður um og vinna með. Það getur verið mikilvægt að 

byggja upp lærdómssamfélag innan skóla til að hafa áhrif á menningu og byggja upp metnað 

fyrir faglegu starfi. 

Íslenskar rannsóknir á faglegri forystu skólastjóra sýna að skólastjórar hafa áhuga á að 

sinna faglegri forystu frekar en þeir hafa gert. Ég tel því mikilvægt að fylgja eftir þeim 

rannsóknum sem hafa verið gerðar og greina faglega forystu í störfum skólastjóra og öðlast 

þannig dýpri þekkingu á störfum þeirra í von um að það hafi hvetjandi áhrif og styrki skóla-

stjóra í að feta þessa braut. Sem fyrr segir eru rannsóknarspurningar mínar tvær: Hvernig 

veita skólastjórar faglega forystu í skólum sínum? Hvaða áhrif hefur íhlutun vegna BMB-

rannsóknar á faglegt forystuhlutverk skólastjóra? 

Fyrri rannsóknarspurningin styðst fyrst og fremst við greiningu Robinson (2011) á þeim 

þáttum í starfi skólastjóra sem hafa mest áhrif á nám nemenda. Þegar kemur að því að skoða 

hvort breyting hafi orðið á störfum skólastjóranna þarf ekki einungis að skoða einkenni 

kennslufræðilegrar forystu heldur einnig að taka með í reikninginn að þeir eru í þróunar-
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vinnu. Ákveðin íhlutun á sér stað af hálfu rannsóknarhóps BMB-rannsóknarinnar og þá þarf 

að taka með fræðin á bak við breytingastjórnun, lærdómssamfélagið og heiltæka nálgun á 

umbótum. 
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3 Rannsóknin 

3.1 Bera meira úr býtum 

Þessi rannsókn er hluti af rannsókninni Bera meira úr býtum – heiltækar breytingar á skóla-

starfi (BMB-rannsókninni) sem er unnin á vegum Rannsóknastofu um þróun skólastarfs undir 

stjórn Önnu Kristínar Sigurðardóttur. Markmið BMB-rannsóknarinnar er í fyrsta lagi að greina 

og skilja árangursríkt ferli breytinga í skólastarfi grunnskóla, í öðru lagi að varpa ljósi á 

hvernig það tengist stöðu skóla sem lærdómssamfélags og í þriðja lagi að draga fram atriði 

sem gætu útskýrt árangur eða árangursleysi umbótastarfs (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2016). 

BMB-rannsóknin er tilviksrannsókn með áherslu á umbótaferli óháð inntaki. Gögnum var 

safnað í þrettán skólum við upphaf rannsóknarinnar til að kanna stöðu þeirra sem lærdóms-

samfélags. Fjórir skólar hafa unnið þróunarverkefni innan skólans með stuðningi frá 

rannsóknarhópnum. Einnig hafa skólarnir tekið þátt í sameiginlegum fundum og starfsþróun 

á vegum BMB-rannsóknarhópsins. Í lok verkefnisins verður staða allra skólanna könnuð aftur 

með það að markmiði að meta möguleg áhrif verkefnisins á stöðu hvers og eins þeirra sem 

lærdómssamfélags í samanburði við hina skólana (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). 

Þættir í BMB-rannsókninni eru settir upp í líkan Önnu Kristínar (e.d.) um umbótastarf 

(tafla 1). Rannsókn mín á faglegri forystu skólastjóra kemur inn í heildarrannsóknina og 

tengist þeim þáttum sem eru skyggðir í töflunni. 
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Tafla 1. Líkan af heiltækum umbótum í skólastarfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). 

5 þættir 

→ 

Samhengi í 
stefnumótun 

Fagleg forysta Markviss nýting á 
gögnum / 
upplýsingum 

Faglegt nám / 
starfsþróun 

Fagleg tengsl / 
samstarf 

Bekkur / 
námshópur 

Hvernig birtist stefna 
skólans í daglegu 
starfi með nemend-
um? 

Hverjir eru möguleikar 
kennaranna til að taka 
þátt í sameiginlegum 
ákvörðunum um nám 
og kennslu? 

Með hvaða hætti 
nota kennarar gögn 
/upplýsingar um 
þróun 
kennsluhátta? 

Hvernig bætir kennar-
inn þekkingu sína og 
færni? 

Hvernig nýtir kennar-
inn nýja þekkingu og 
færni til umbóta í 
eigin kennslu? 

Með hvaða hætti 
vinna kennarar 
saman að þróun 
kennslu sinnar? 

Skóli Að hve miklu leyti er 
stefna skólans í sam-
ræmi við stefnu 
sveitarfélags? 

Hvaða aðferðir eru 
notaðar við að 
innleiða skólastefnu í 
daglegt starf? 

Hver er aðkoma skóla-
stjórnenda að mótun 
kennsluhátta? Að hve 
miklu leyti er fagleg 
forysta skólans í 
samræmi við stefnu 
sveitarfélags? 

Hvaða skipulag og 
áherslur eru um 
notkun gagna 
/upplýsinga í 
skólanum? 

Hvaða skipulag 
/áherslur eru um 
starfsþróun í 
skólanum? 

Hvernig er 
skipulagi á 
samstarfi kennara 
háttað? (Hverjir 
vinna saman – um 
hvað og hvernig?) 

Sveitar-
félag 

Hver er stefna 
sveitarfélagsins og 
hvernig er hún 
innleidd í skóla 
sveitarfélagsins? 

Hvernig birtist fagleg 
forysta sveitarfélags? 

Hvaða skipulag og 
áherslur eru um 
notkun gagna/ 
upplýsinga í 
sveitarfélaginu? 

Hvaða skipulag og 
áherslur eru um 
starfsþróun í 
sveitarfélaginu? 

Hvernig er 
skipulagi og 
samstarfi milli 
skóla /kennara 
háttað? 

 

3.2 Aðferð 

Við rannsóknina er beitt eigindlegum aðferðum en þær miða að því að lýsa, skilja og túlka 

mannleg fyrirbæri, reynslu og samskipti (Lichtman, 2013). Markmið rannsóknarinnar er að 

varpa ljósi á hvernig skólastjórar veita faglega forystu og hvaða áhrif íhlutun á vegum BMB- 

rannsóknarinnar hefur haft á störf þeirra. Rannsóknaraðferðin er tilviksrannsókn sem 

Creswell (2013) segir henta vel þegar ákveðin afmörkuð tilvik eða kerfi, svo sem stofnanir, 

hópar eða einstaklingar, eru skoðuð í raunverulegum aðstæðum með það að markmiði að 

lýsa tilvikinu af nákvæmni til að geta dregið af því ákveðinn lærdóm. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir vegna aðildar skólanna sem þeir starfa við að BMB- rannsókninni. 

Þessi rannsókn mín kemur inn á öðru ári BMB-rannsóknarinnar og höfðu skólastjórar skól-

anna þegar farið í eitt viðtal auk þess sem þeir sátu í þróunarstjórn BMB- verkefnisins hver í 

sínum skóla. Upphaflega fengu fjórir skólar íhlutun sérfræðinga af Menntavísindasviði en 

þegar þessi rannsókn hófst hafði einn skólinn hætt þátttöku. Við val á kennurum í rýnihópa 

var skólastjórunum sent bréf (sjá viðauka D) þar sem óskað var eftir aðstoð þeirra við að fá 

kennara til þátttöku. Beðið var um að kennararnir hefðu komið að vinnu við þróunarverkefn-

ið sem unnið var að í tengslum við BMB-rannsóknina en væru ekki í þróunarstjórn þess. Í 
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einum skólanna varð að gera undantekningu þar sem aðeins voru tveir kennarar í verkefninu 

og þeir sátu líka í þróunarstjórn. 

Þátttakendur fengu afhent kynningarbréf um rannsóknina og undirrituðu samþykki (sjá 

viðauka E]. Í upphafi viðtals var gerð grein fyrir tengslum rannsóknarinnar við BMB, samið 

um að fyllsta trúnaðar yrði gætt og hvorki nöfn skóla eða viðmælenda kæmu fram. 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar og fékk tilvísunarnúmerið S8657/2018. 

3.4 Gagnasöfnun 

Viðtöl voru tekin við skólastjóra þriggja skóla og rýnihópa (e. focus group) kennara úr 

hverjum skóla. Viðtölin voru hálfopin (e. semi-structured) þar sem stuðst var við viðtals-

ramma sem gerði ráð fyrir svigrúmi til að sníða viðtölin eftir aðstæðum og því hvernig þau 

þróuðust (Lichtman, 2013). Í viðauka má sjá viðtalsramma fyrir skólastjóraviðtölin (viðauki A) 

og rýnihópaviðtölin (viðauki Á). Viðtölin tóku 33-69 mínútur hvert. 

Viðtöl við rýnihópa er eigindleg rannsóknaraðferð sem er notuð til að öðlast betri skilning 

á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps fólks gagnvart ákveðnu viðfangsefni rannsóknar (Sóley 

S. Bender, 2013). Í þessu tilviki var rætt við kennara til að fá fram álit þeirra á störfum skóla-

stjóra og hvort þeir hefðu orðið varir við breytingar á þeim. 

Rýnihóparnir voru misstórir en lagt var upp með að hafa fjóra til sex kennara í hverjum 

hópi. Vegna forfalla urðu tveir þeirra minni en til stóð í byrjun og voru tveir kennarar í einum 

hópi, þrír í öðrum og sjö í þeim þriðja. Viðtölin við kennara fóru fram á kennslurýmum í 

skólunum. 

Unnið var úr fyrirliggjandi gögnum sem eru upptökur af viðtölum við skólastjórana sem 

rannsakendur BMB-rannsóknarinnar tóku vorið 2017 (sjá viðtalsramma í viðauka B). Tafla 2 

sýnir tímabilið sem BMB-rannsóknin stendur yfir og hvenær gagnasöfnun þessarar rannsókn-

ar minnar fer fram. Um er að ræða sex viðtöl við skólastjóra, tvö við hvern og þrjú 

rýnihópaviðtöl. 

Tafla 2. Fjöldi viðtala og tímasetning þeirra í tímaramma BMB-rannsóknarinnar. 

 Haust  
2016 

Vor  
2017 

Haust  
2017 

Vor  
2018 

Haust  
2018 

Viðtöl við skólastjóra  3  3  

Viðtöl við rýnihópa kennara    3  

3.5 Úrvinnsla 

Viðtölin voru hljóðrituð, afrituð í tölvu og sett upp í töflureikni (excel). Þar var unnið með 

gögnin og þau þemagreind eftir aðferð Braun og Clarke (2006). Við yfirlestur á viðtölunum 

voru skráðir niður kóðar og leitað eftir þrástefjum. Með rannsóknarspurninguna í huga voru 
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þessir kóðar settir saman í þemu. Eftir nokkra vinnu með þemun og skráningu niðurstaðna 

var farið aftur yfir gögnin, kóðarnir unnir betur. Við þá vinnslu breyttust þemun lítillega og 

voru að lokum fest niður og niðurstöður skráðar. 

3.6 Siðfræði 

Við framkvæmd eigindlegrar rannsóknar þarf að gæta að siðferðilegum kröfum. Sigurður 

Kristinsson (2003) segir frá fjórum höfuðreglum; sjálfræði, skaðleysi, velgjörðum og réttlæti. 

Með sjálfræðisregluna í huga var viðmælendum í rýnihópum kennara gerð grein fyrir 

rannsókninni og markmiðum hennar og þeir undirrituðu samþykki fyrir þátttöku í rýnihópum 

(sjá viðauka E). Skólastjórarnir voru upplýstir um rannsóknina (sjá viðauka D). Til að gæta að 

skaðleysisreglunni eru viðmælendur mínir ekki nefndir með nafni og skólarnir sem þeir vinna 

hjá ekki heldur. 
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4 Niðurstöður 

Við greiningu á niðurstöðum voru viðtölin lesin og kóðuð með rannsóknarspurningarnar í 

huga. Þar sem ætlunin var að greina faglega forystu í störfum skólastjóranna verða skólarnir 

eða þátttakendur ekki aðgreindir sérstaklega heldur vísað til athafna sem koma fram og 

gætu gefið svör við rannsóknarspurningunum. Skólarnir eru ekki alltaf nefndir í sömu röð og 

geta verið á víxl fyrsti, annar eða þriðji skólinn. Ýmist er vitnað í skólastjóra eða kennara eftir 

því hvað þótti styðja við umfjöllunarefnið hverju sinni. 

Kaflanum er skipt í tvo meginkafla eftir rannsóknarspurningunum. Fyrst verða skoðuð 

þemu tengd því hvernig skólastjórarnir veita faglega forystu í störfum sínum. Athuga ber að 

þemun sem fram komu tengjast þeim sviðum sem Robinson (2011) setti fram þar sem 

viðtalsramminn tók mið af þeim. Seinni hlutinn snýr að áhrifum sem BMB-verkefnið hefur 

haft á störf skólastjóranna. 

4.1 Fagleg forysta 

Í þessum kafla verður greint frá þemum sem tengjast faglegri forystu skólastjóranna. Fyrst er 

sagt frá þemanu hver erum við og hvert stefnum við en skólastjórarnir leggja allir talsvert upp 

úr því að móta skýra stefnu fyrir skólana sína og halda sýninni á lofti. Þá er sagt frá þemanu 

starfsþróun og endurmenntun sem er veigamikill þáttur í störfum skólastjóranna. Síðan segir 

frá þemanu skipulag sem styður starfið en það snýr að því að halda utan um starfið í skólan-

um og sjá til þess að hægt sé að vinna eftir stefnu skólans. Að lokum er sagt frá þemanu 

tengsl við kennara sem hefur að gera með þau beinu áhrif sem skólastjórarnir geta haft á 

störf kennaranna. 

4.1.1 Hver erum við og hvert stefnum við? 

Í viðræðum við skólastjórana um stefnu kom fram að þeir leggja allir mikla áherslu á stefnu-

mótun. Hvort sem um er að ræða skort á stefnu eða fast mótaða stefnu í skólanum er þeim 

umhugað um að stefnan sé skýr. Þeir hafa sjálfir ákveðna sýn fyrir skólann og hver markmið-

in eru til framtíðar. 

Tveir skólanna voru ekki með fastmótaða stefnu þegar skólastjórar þeirra voru ráðnir til 

starfa. Talsverð vinna hefur farið í stefnumótun í þeim skólum og það kom fram í máli skóla-

stjóranna hvað þeir lögðu mikla vinnu í hana og hversu mikilvægt þeir telja það vera. Við 

stefnumótunina reyndu báðir skólastjórarnir að finna sterka og góða þætti í skólastarfinu 
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sem hægt var að vinna út frá. Þeir gáfu sér góðan tíma og unnu hlutina hægt en bítandi. Eða 

eins og annar þeirra orðaði það: 

[...] það er náttúrulega áhugi fyrir því að byggja svoldið á því sem fyrir er. Það eru, 

það eru ákveðnir áherslupunktar sem hafa verið hérna og bara verið góðir þættir 

í starfinu […] 

Hjá hinum skólastjóranum fór mikill tími í að finna eitthvað sem hægt væri að sameinast um 

en skólinn hafði fyrir nokkrum árum verið sameinaður öðrum skóla. Hann sagðist vinna 

stefnuna talsvert með öllu starfsfólki: 

[...] og við erum náttúrlega ennþá í þeirri leit og þannig er það bara í skólastarfi 

þú ert alltaf í stöðugri leit að þú veist því sem að gengur vel. 

Þriðji skólinn er byggður í kringum ákveðna stefnu og skólastjórinn hefur verið þar frá 

upphafi. Hjá honum kom fram að stefnumótun er vinna sem þarf stöðugt að vera að vinna að 

eða eins og hann sagði sjálfur: 

Ég lít líka svo á sko við erum ekki að stefna að því að búa til skóla sem er 

tilbúinn.[…] já við klárum þetta ekkert [...] við verðum að velja okkur næsta skref 

[…] 

Það kom fram í máli hans að það er mikil vinna og krefst einbeitingar að halda þeirri stefnu 

sem ákveðin var í upphafi en það hjálpar líka til og hefur góð áhrif á starfið. „Það vita allir 

hvert við erum að fara og hvaðan við erum að koma“, sagði sami skólastjóri í einu viðtalinu. 

Það kom fram í rýnihópaviðtalinu við kennara þessa skóla að þetta er líka upplifun þeirra. 

Allir eru meðvitaðir um hver stefna skólans er og ánægðir að vinna eftir henni. 

Áhrif menningarinnar innan skólans hefur mikil áhrif á stefnumótunarvinnuna. Sá skóla-

stjóri sem tók þátt í að móta skólann frá upphafi hefur haft tækifæri til að hafa mikil áhrif á 

skólamenninguna. Hann leggur áherslu á samvinnumenningu og að traust ríki meðal starfs-

fólks. Þeir skólastjórar sem koma til starfa eftir að ákveðin menning hefur myndast eru báðir 

að reyna að hafa áhrif á hana. Mikilvægi þess að gefa sér tíma og átta sig á þeirri menningu 

sem ríkir er þeim báðum ljóst. 

Foreldrar, kennarar og nemendur eru fengnir að stefnumótunarvinnunni. Það er erfitt að 

sjá hversu mikil áhrif þeirra eru en þeir eru fengnir að til að vinna ákveðna hugmyndavinnu 

sem skólastjórnendur virðast svo vinna áfram með. Einn skólastjóranna lýsti því þannig að 

reynt hefði verið að móta stefnuna í samvinnu við nemendur, foreldra og starfsmenn þar 
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sem ákveðnir áherslupunktar hafi orðið til. Það væri síðan eitthvað sem þyrfti að vinna jafnt 

og þétt á næstu misserum og árum. Mikilvægt væri að fara ekki of geyst í sakirnar. 

Stefnumótunarvinnan kemur ekki skýrt fram í rýnihópaviðtölunum við kennarana. Þeir 

voru ekki spurðir sérstaklega um það efnisatriði. Það kemur þó fram í viðtölunum að þeir eru 

meðvitaðir um stefnu skólans. Í einum skólanum þróuðu kennararnir nýtt námsmat sem 

hluta af stefnu skólans um að fara nýjar leiðir í námsmati. Þannig voru sett markmið með 

námi nemenda. Þessi vinna hófst áður en nýtt námsmat var innleitt í öllum skólum á landinu 

en rímaði vel við það að sögn skólastjórans. Á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir höfðu 

kennarar hinna skólanna líka hafið mikla vinnu við breytingar á námsmati. 

Tveir skólastjóranna töluðu sérstaklega um mikilvægi þess að vanda valið við nýráðningar 

starfsfólks og að það væri stór þáttur í því að hafa áhrif á starfið innan skólans. Annar þeirra 

lýsti því hvernig hann leyfði sér „að fara á dýptina“ í ráðningarviðtölum. Þá væri mikilvægt að 

kennararnir sem ætti að ráða væru meðvitaðir um stefnu skólans og tilbúnir að vinna eftir 

henni. Það er reyndar háð því að eftirspurn eftir kennarastöðum sé slík að skólastjórinn hafi 

val. 

Til að hafa áhrif á stefnu skólans og framfylgja henni nýta skólastjórarnir oft þróunarverk-

efni. Þetta kom meðal annars fram í máli eins þeirra þegar hann ræddi um áhersluþætti í 

skólastefnunni: 

[…] við höfum náttúrlega verið að leggja inn ýmis verkefni svona þróunarverkefni 

og fleira sem að við höfum sko viljum kannski nýta okkur til þess að styðja betur 

við þetta [...] 

Annar talaði um tengingu þróunarstarfs við stefnuna með aðeins öðruvísi hætti og sagði 

skólann vera eitt stórt þróunarverkefni: „Og, og þetta er stóra verkefnið síðan er þetta eins 

og babúska það er fullt af minni verkefnum inni í.“ Þriðji skólastjórinn segir innleiðingu á 

stefnunni vera eitt stórt þróunarverkefni sem stöðugt sé verið að vinna í. 

Það kemur fram bæði í viðtölum við skólastjórana og rýnihópa kennara að mörg þróunar-

verkefni hafa verið í gangi og ákveðin vinna sem tengist þeim með stýrihópum eða þróunar-

hópum. Í seinni viðtölunum við skólastjórana kom þó fram hjá tveimur þeirra aðdregið hefur 

úr virkni margra verkefna og formlegri vinnu í kringum þau vegna tímaskorts. Mikil vinna fari 

til dæmis í innleiðingu nýs námsmats. 

Við höfum alltaf verið með svona ýmiskonar hópa, eða þróunarhópa eða 

stýrihópa eða verkefnahópa í gangi en í vetur höfum við samt svoldið dregið í 

land. Því veturinn í vetur einkennist svoldið af innleiðingu á nýju námsmati. 
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Það kemur fram hjá öllum skólastjórunum að þeir vilji einbeita sér að því að vinna ákveðin 

verkefni vel og gæta þurfi að því að bæta ekki við fleiri þróunarverkefnum. 

Í viðtölunum við rýnihópa kennara kom fram samhljómur við orðræðu skólastjóranna. 

Það virtist flestum ljóst að um tímabundna tilslökun á skipulögðu þróunarstarfi væri að ræða. 

Bæði skólastjórarnir og nokkrir kennarar nefna þó að þessi tilslökun megi ekki vara of lengi. 

4.1.2 Starfsþróun og endurmenntun 

Starfsþróun kennara er veigamikill þáttur í skólastarfi og kemur víða fram í viðtölunum. Hún 

tengist bæði stefnu skólans og þróunarverkefnum. Mörg þróunarverkefnanna kalla á starfs-

þróun eða endurmenntun. Í þeim tilfellum sér skólinn eða sveitarfélagið um að skipuleggja 

eða senda kennara á námskeið. Mikil áhersla er á starfsþróun og endurmenntun í öllum 

skólunum en það er dálítið mismunandi hvort skólastjórarnir leggja frekar áherslu á að skól-

inn bjóði upp á námskeið eða að kennararnir sæki um að fara á námskeið utan skólans. Hvort 

tveggja er þó fyrir hendi á öllum stöðum þó áherslumunur sé á þessu. 

Hér má sjá einn skólastjóra lýsa því hvernig starfsþróunin er tengd stefnu skólans: 

[...] við reynum að búa til okkar starfsþróunarplön. Á þann hátt að þau styðji við 

innleiðingu á stefnunni og framkvæmd á henni. Það á að vera hérna þetta á að 

ríma vel saman. Eee oog bæði það sem svona þessi stóru eða stærri innlegg sem 

við höfum verið með á haustin og svo líka höfum við verið með vikulega 

fræðslufundi ee þar erum við held ég geti sagt bara að taka inn þætti sem eru til 

þess fallnir að styðja við það sem við viljum ná fram þannig að það á að vera gott 

samhengi þarna á milli. 

Í þessum skóla er haldið úti mjög öflugu fræðsluverkefni þar sem boðið er upp á vikulega 

fyrirlestra eða námskeið. Skólinn er þátttakandi í stóru þróunarverkefni á vegum sveitar-

félagsins og tengist þessi starfsþróun því að einhverju leyti. Það kom fram í rýnihópaviðtali 

við kennara við skólann að þeir voru ánægðir með þessa tilhögun. Þeir nefndu að valfrjálst 

væri að fara á þau námskeið sem væru í boði. 

Það kom fram í viðtölum skólastjóra og kennara allra skólanna að skólastjórarnir hvetja 

kennarana til starfsþróunar með því að senda tölvuskeyti með upplýsingum um áhugaverð 

námskeið. Hjá tveimur skólastjórum og einum rýnihópi kom einnig fram að skólastjórinn 

kaupir bækur um fagleg mál tengd kennslu sem hann hefur aðgengilegar fyrir kennara og 

hvetur til lestrar. 

Hvað varðar þátttöku skólastjóranna sjálfra í starfsþróuninni þá kom fram hjá tveimur 

þeirra að þeir leggja sig fram um að vera sýnilegir, taka þátt að einhverju leyti en geta ekki 

tekið þátt í öllu. Kennarar í rýnihópum sögðust verða varir við að skólastjórinn væri stundum 
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með í starfsþróunarviðburðum skipulögðum innan skólans. Aðrir stjórnendur væru þó mun 

meira með. Einn skólastjóranna var nýlega sjálfur með eitt námskeið. Hann sagðist reyna að 

vera góð fyrirmynd og taka þátt að einhverju leyti þó tímaskortur leyfði það ekki nema að 

hluta. Þeir voru allir meðvitaðir um mikilvægi eigin starfsþróunar, sögðust allir lesa bækur, 

tveir nefndu að þeir fylgdust með fræðimönnum á samfélagsmiðlum og sumir sögðust sækja 

ráðstefnur. 

Það er fleira sem telst til starfsþróunar og endurmenntunar en námskeið og fyrirlestrar. 

Farið er í skólaheimsóknir og námsferðir innan lands og utan, einn skólastjóranna skipulagði 

heimsóknir á önnur svæði innan skólans og það kom líka fram í rýnihópi annars skóla að 

kennarar skiptast á að fara í heimsókn á svæði hver annars. Tveir af skólastjórunum leggja 

áherslu á að fá kennara skólans til að vera með kynningar á kennarafundum. Ef þeir eða aðrir 

stjórnendur verða varir við gott starf eða skemmtilegt verkefni fá þeir forsprakkana til að 

kynna það fyrir öðrum kennurum. Einn skólastjóranna orðaði það þannig: 

[...] sem skólastjóri þá hefurðu vald til þess að stjórna svoldið með því að ráða 

hvernig þú beinir kastljósinu […] og þetta er mjög flott verkefni o og þær, nú bíð 

ég bara eftir að þær verði búnar þá verður kynning á þessu verkefni fyrir hina og 

þarna er þetta bæði símenntun og umbun og stjórnunartæki. 

Það sama gildir ef einhver fer á áhugavert námskeið þá er hann stundum fenginn til að segja 

frá því á kennarafundi. Í rýnihópaviðtali við kennara kom fram ánægja með þetta og þeir sem 

tjáðu sig sögðu þetta vera bestu endurmenntunina, að sjá hvað aðrir eru að gera. 

4.1.3 Skipulag sem styður við starfið 

Í viðtölum við skólastjórana kemur fram fjölbreytt vinna og hugsun á bak við skipulag. Það 

þarf að setja saman stundatöflur og skipuleggja skólastarfið, ýmsa fundartíma, samstarf 

kennaranna og endurmenntun eða starfsþróun. Það kemur einnig fram í þessu þema hvernig 

skólastjórar dreifa forystu bæði til annarra stjórnenda og kennara sem stýra faghópum eða 

stigsteymum. 

Það kom fram í öllum viðtölunum við skólastjórana hvernig þeir vinna með skipulagið til 

að hafa áhrif á kennsluna. Einn þeirra tók dæmi um hvernig hann reynir að fá fram meiri 

teymiskennslu, fá kennarana til að líta á hópana sem eina heild og brjóta niður bekkjarmúr-

ana. Það tekur tíma og hann orðar það svona: 

[...] þetta er annað árið sem að ég er svona að hamra á því. [...] ég er meira segja 

búin að gera þeim það auðveldara með uppsetningunni […] þannig að maður er 

að gera allt til þess þú veist til þess að það sé ekki skipulagið og umhverfið sem 

að hérna sem að skemmir fyrir […] 
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Annar skólastjóri talaði um hvernig hann vildi hafa áhrif á kennsluhætti á unglingastigi. Hann 

var að reyna að fá kennarana til að breyta um stefnu og meðal annars að auka sjálfstæði 

nemenda. Hann sagðist gera það með umræðum og: „[...]reyna hérna að hafa skipulagið 

þannig að það bjóði ekki upp á þetta.“ Með þessu átti hann við það fyrirkomulag sem var 

ráðandi og hann vildi sjá breytingar á. 

Í þriðja skólanum snýst BMB-verkefnið að hluta til um efni funda, skipulag og fundargerð-

ir. Þar er skólinn byggður upp með skipulagi sem styður starfið og í tengslum við BMB-

verkefnið voru allir fundartímar teyma settir á sama tíma. Þar lýsti kennari í rýnihópi upplifun 

sinni svona: 

En það er sko kannski það einmitt sú birtingarmynd á þessu verkefni að að að 

hérna stjórnendur setja þennan ramma, kannski er það akkúrat það sem það sem 

þau eru að taka inn úr þessu verkefni og miðla til okkar. Sem er ákveðið svona 

stýritæki hjá þeim gagnvart þessu þannig að þau nái að halda utan um það hverjir 

eru að gera hvað. 

Að skipuleggja skólastarfið þannig að kennarar hafi nægan tíma til samstarfs er vandasamt. 

Sá vandi birtist í tveimur skólum en kemur ekki fram í þeim skóla sem er skipulagður frá 

grunni í kringum stefnu skólans. Skólastjórarnir eru meðvitaðir um þetta og reyna að skapa 

aðstæður fyrir samvinnu kennara en segja að það takist ekki alltaf. Í einum rýnihópnum kom 

sérstaklega fram að lítill tími væri til samstarfs og það hefði slæm áhrif á BMB-verkefnið. Þar 

höfðu skólastjórnendur reynt að leysa málin en árangur af því var lítill að sögn kennaranna. 

Það kom þó fram hjá skólastjóra og í rýnihópsviðtali að þetta stæði til bóta fyrir næsta vetur 

en þá á að skipuleggja stundatöflurnar með þetta í huga. Það sama á við þegar stefnt er að 

teymiskennslu. Einn skólastjórinn talaði um glímuna við að láta stundatöflur kennara sem 

vildu vera í teymiskennslu stemma saman. Þetta getur verið flókið þar sem yfirleitt koma 

fleiri kennarar að kennslu bekkjarins, m.a. í íþróttum og list- og verkgreinum. 

Heilmikið skipulag er í kringum alls konar fundi. Kennarafundir og starfsmannafundir eru 

haldnir reglulega en það er misjafnt milli skóla hvort þeir eru fyrst og fremst upplýsingafundir 

eða hvort þar fer fram faglegt samtal og kynningar á faglegu starfi í skólanum. Kennarar á 

sama stigi funda yfirleitt vikulega og auk þess funda fagteymi sem eru mynduð í kringum 

ákveðin þróunarverkefni eða annað faglegt starf. Eins og komið hefur fram er sú vinna minni 

nú en verið hefur. 

Það er misjafnt milli skóla í hverjum af þessum fundum skólastjóri tekur þátt en yfirleitt 

hafa millistjórnendur umsjón með þeim. Einn skólastjóranna orðaði það þannig: „Ég held að 

ég verði nú bara að vera alveg heiðarlegur með það. Að ég er ekki farinn að hafa mikil áhrif á 

kennsluhætti skólans.“ Hann tók það fram að hann fari lítið inn á stigsfundi og treysti á 
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aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra að stjórna þeim. Þessi skólastjóri sagðist í seinna 

viðtalinu reyna að funda með þeim teymum þar sem unnið væri að ákveðnum breytingum 

sem hann vildi hafa áhrif á. Í umræðu um þátttöku í þróunarteymum sagðist hann sitja í þeim 

en bætti við: 

[...] en af því að þetta er svo stórt þá er maður voðalega máttlaus þúst það er í 

rauninni jú jú maður setur fundi og maður tekur þátt í ákvörðunum og kannski 

leggur einhverjar línur og eitthvað svona en svo finn ég alveg að maður á erfitt 

með að fylgja þeim nógu vel eftir og þá þarf maður bara að treysta á 

meðstjórnendur í því. 

Í öðrum skóla kom fram að skólastjórinn hittir einn úr hverju stigsteymi aðra hverja viku og 

hefur þannig áhrif inn í teymin. Hann fundar líka reglulega með stjórnendum fagteyma. 

Þarna taka kennarar á sig aukna ábyrgð og eru tengiliðir skólastjóra inni í teymunum. Það 

kom einnig fram hjá þessum skólastjóra hversu erfitt honum þyki að hafa áhrif og breyta 

einhverju þrátt fyrir þessa íhlutun. 

4.1.4 Tengsl við kennarasamfélagið 

Það kom fram í máli skólastjóranna allra að þeim er umhugað um að tengjast kennarasam-

félaginu og vera sýnilegir. Þeim finnst þeir þó ekki ná að sinna þeim þætti nægilega vel og eru 

mismunandi ástæður fyrir því. Sem dæmi nefndu þeir að skólastarfið færi fram á tveimur 

stöðum og stærð skólanna. Traust sem myndast milli kennara og skólastjóra er ekki oft nefnt 

en má greina þegar farið er yfir viðtölin. Í þessu þema ber starfsmannasamtölin einnig aðeins 

á góma og menninguna í skólanum. 

Einn skólastjóranna leggur mikið upp úr því að fara inn í kennslustofur og hafði hannað 

sérstakt matsblað sem hann studdist við. 

[...] hef svona soldið verið að þróa það með kennurunum fyrst var ég með svona 

blað, með hérna matsblað og var að meta og svo náðum við aldrei að hittast eftir 

það þú veist þannig að við ákváðum að hafa það bara meira opið [...] nú kem ég 

bara einhvern tímann og ég tek bara spjallið í leiðinni þeim fannst það betra við 

gerðum ákveðna könnun um það þannig að þú veist […] 

Hann sagðist reyna að sýna að hann hefði áhuga á því sem kennararnir væru að gera. Hann 

fylgir eftir því sem hann vinnur með kennurunum en sagðist vilja gera betur. Þegar seinna 

viðtalið var tekið ári síðar hafði dregið úr þessum heimsóknum í bekki og var skýringin sú að 

skólinn var í ytra mati og skólastjórinn taldi rétt að stíga til baka í aðdraganda þess og meðan 
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á því stóð. Kennarar í þessum skóla voru þeir einu sem höfðu orð á því að bæði skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri kæmu stundum og fylgdust með kennslu.  

Tveir af skólunum hafa stækkað mjög hratt á undanförnum árum og því fylgja ýmis 

vandamál sem þarf að takast á við. Það kom fram í máli bæði skólastjóra og kennara þessara 

skóla að sýnileiki skólastjóra verður minni þegar skólinn stækkar. Verkefnin verða mörg og 

þeir fara að treysta meira á millistjórnendur þegar kemur að samskiptum við kennarana. Það 

kom sérstaklega fram hjá öðrum þessara skólastjóra að honum fannst erfitt að geta ekki 

sinnt þessum þætti starfsins betur. 

En ég hef líka sko aðeins haft samviskubit yfir því að vera ekki nægilega sýnilegur 

og ég hef alveg í hérna við gerum starfsmannakannanir annað hvert ár og og það 

hefur alveg, það er alveg til sá tónn líka að stjórnendur komi ekki nógu mikið í 

starfið sko. 

Kennararnir tala um þetta líka og taka fram að svona hafi þetta ekki alltaf verið: 

Þúst áður sá ég þá oft labba hérna, ég var að kenna sjötta og sjöunda, rölta hérna 

um og kíkja á hvað krakkarnir voru að gera, ég varð alveg var við það. [...] en 

núna finnst mér bara það er orðið allt of mikið sem þeir þurfa að fara að sjá um 

hérna. Og þá eru þeir náttlega ósýnilegir og maður verður ekkert var við þá og 

erfitt að ná í þá. 

Í einum skólanna hafði skólastjórinn þá reglu að boða kennara reglulega í óformleg samtöl. 

Hann reyndi að skipuleggja sig þannig að hann tæki 5-6 viðtöl á viku og kæmist þannig yfir að 

hitta alla í svona viðtali einu sinni á ári. Þetta reyndist of mikið og í seinna viðtalinu sagðist 

hann vera búinn að skipta þessu milli stjórnenda. Gefum honum orðið: 

Sko við byrjuðum á því í vetur að skipta kennarahópnum á milli okkar allra 

stjórnendanna, ja ekki bara kennurunum heldur öllum starfsmönnum í 

umsjónarstarfsmenn já og höfum verið að taka, ja markmiðið var að á fimm sex 

vikna fresti allavega þá myndum við eiga einkaspjall við okkar 

umsjónarstarfsmenn … og það myndi ég halda að hafi gengið eftir. Eee og þá var 

planið líka að kíkja inn í kennslustundir til þeirra og svona að mestu leyti hefur 

það gengið eftir líka. 

Skólastjórinn hafði hins vegar áhyggjur af því að niðurstöður starfsmannakönnunar sýndu að 

um væri að ræða aukna endurgjöf en kennurum þætti minna gagn í henni. Auk þess sagði 

hann fleiri þætti hafa komið illa út nú en áður. Þessar niðurstöður komu á óvart og hann var 

hugsi yfir þeim. 
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Það kom fram í viðtali við kennara í rýnihópi þessa skóla að þeir voru ánægðir með þetta 

fyrirkomulag. Þeir voru þó aðallega með í huga að umsjónarstjórnandi þeirra tæki starfs-

mannaviðtöl við þá og væri tengiliður þeirra þegar eitthvað kæmi upp á. Aðeins einn úr þeim 

rýnihópi kannaðist við að fá heimsókn frá stjórnanda inn í kennslustund. 

Þegar rætt var um aðkomu skólastjóra að námi og kennslu í rýnihópaviðtölum við 

kennara kom gjarnan fram að þeim væri treyst fyrir kennslunni. Þeir líta þannig á að 

fagmennsku þeirra sé treyst þegar kemur að námi nemenda. Það sýnir sig þó að fjarlægð 

skólastjóra eða ósýnileiki skapar ákveðið óöryggi. Þetta má sjá í samtali tveggja kennara í 

rýnihópi þar sem fram hafði komið fyrr í viðtalinu að skólastjórinn sæist aldrei: 

 - það var bara svona óvissa bara. Ætli [þau] séu eitthvað ánægð að hafa mig 

hérna eða [hlær] 

 - eða vitað hver þú ert? 

 - Já einmitt [hlær, og fleiri hlæja með]  

 - Nei ég meina. 

 - eða get ég bara gert eitthvað, hvað sem er enginn að fylgjast með því sem ég 

er að gera. […] Skólastjórnendur eru lítið að taka þátt svoldið í ef þú ert kannski í 

vandræðum með einhverja nemendur eða eitthvað. 

Í öðrum skóla þar sem sýnileiki skólastjóra var einnig lítill kom þetta fram í tengslum við 

BMB-verkefnið en kennurunum fannst verkefnið sífellt koma aftan að sér. Hins vegar kom 

fram traust í garð millistjórnenda í báðum skólunum en millistjórnendur virtust sjá að mestu 

um bein tengsl við kennarana. Einn kennari í rýnihópi lýsir aðkomu deildarstjóra svona: 

[...] hún er mjög sýnileg þúst á göngunum, gagnvart nemendum og útí 

frímínútum [...] Og bara mjög gott að mjög gott að leita til hennar sko. Hún er 

svona alveg styðjandi, þannig.“ 

Einnig kom fram hjá tveimur kennurum, sínum í hvorum rýnihópnum, að þeir hefðu leitað til 

skólastjóra en ætluðu ekki að gera það aftur. Það var ekki útskýrt nánar en af umræðunni 

mátti ráða að þeir hefðu annað að gera en að aðstoða kennara eða að koma að kennslu og 

kennararnir upplifðu tómlæti í sinn garð. Í samtali um þetta kemur fram hjá einum kennara: 

„Deildarstjórinn kemur algjörlega þar inn. Eee já það er eiginlega bara, sú er leiðin.“ 

Þar sem sýnileiki skólastjóra var fyrir hendi og nokkur samskipti milli hans og kennara 

mátti greina meira traust eins og þetta dæmi sýnir: 

[…] stuðningur frá stjórnendum er mjög góður og okkur er treyst fyrir hlutunum 

og við megum prófa okkur áfram og maður getur alltaf leitað til þeirra. 
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Þessi kennari hafði líka orð á því að hann upplifði sig aldrei vera að trufla þegar hann leitaði 

til skólastjóra og tók dæmi af því að þegar hann kom með hugmyndir til hans fékk hann 

jákvæð viðbrögð, endurgjöf og aðstoð við að framkvæma ef þörf var á. 

Starfsmannasamtöl eru nefnd af öllum skólastjórunum sem ein leið til að tengjast 

kennurunum. Kynnast þeim, starfi þeirra og hvernig þeir sjá sig þróast í starfi. Einn skólastjór-

anna telur starfsmannasamtölin áhrifaríkari leið til að vita hvað er í gangi í skólanum heldur 

en að ganga um skólann. Hann nær því ekki vegna stærðar skólans og leggur því áherslu á að 

taka sjálfur starfsmannasamtölin við alla umsjónarkennara og sem flesta kennara. Þeir taka 

samtölin saman, hann og aðstoðarskólastjórinn. Í rýnihópaviðtali við kennara í þessum skóla 

kom fram almenn ánægja með starfsmannasamtölin og kvað við allt annan tón þegar rætt 

var um þau heldur en sýnileika skólastjóra. Sem dæmi má nefna að sami kennari og kvartaði 

undan ósýnileika skólastjóra sagði starfsmannasamtölin vera æðisleg og að þar fengi hann 

staðfestingu á að hann stæði sig í starfi. 

4.2 Áhrif BMB-verkefnisins 

Til að skoða hvaða áhrif íhlutun vegna BMB-verkefnisins hafði á störf skólastjóranna voru 

gögnin rýnd með það í huga. Fyrsta þemað sem kom til umræðu er þátttaka skólanna í 

verkefninu, þ.e. af hverju þeir tóku þátt. Önnur þemu sem komu fram voru aðkoma kennar-

anna að verkefninu, skýrari rammi um starfið og að lokum mat skólastjóranna sjálfra. 

4.2.1 Þátttaka skólanna í verkefninu 

Í viðtölunum sem voru tekin við skólastjórana undir lok verkefnisins voru þeir beðnir að rifja 

upp upphaf þess og hvernig það var kynnt í skólanum. Þátttaka skólanna byggist að mörgu 

leyti á ólíkum forsendum enda var þeim í sjálfsvald sett hvaða verkefni þeir tækju fyrir. Að 

efla samstarfsmenningu í skólanum var þó efnisatriði sem má greina sem sameiginlegan þátt 

hjá þeim öllum. 

Einn skólastjóranna hrósaði verkefninu og lýsti aðkomu sinni svona: 

Og mér fannst þetta mjög smart verkefni, sérstaklega vegna þess að þarna er 

verið að beina sjónum að því hvernig skólaþróun á sér stað og það er mjög 

áhugavert og það er enginn skóli kyrrstæður í dag. Og hins vegar var áhugavert 

fyrir þær sakir að við í rauninni gátum valið hvaða þátt í skólastarfinu við erum að 

þróa […] sá ég tækifæri í því að að formgera pínulítið þennan þátt sem okkur 

finnst svo mikilvægur í skólaþróuninni hér. 

Þessi skólastjóri og annar til töluðu sérstaklega um að það hefði verið markmið verkefnisins 

að auka samstarfsmenningu eða efla lærdómssamfélagið í skólanum sem hefði fallið í góðan 
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jarðveg. Hjá öðrum þeirra kom fram að hann hefði fundið að í skólanum hjá sér væri ekki 

mikil hefð fyrir lærdómssamfélagslegri umræðu og hann vildi reyna að efla hana: „[...] það er 

ekki svona vinnuferli fyrir hendi að byggja á gögnum og gera áætlanir og vinna eftir þeim og 

greina og halda áfram. Það er ekki eitthvað hringferli sem er í gangi“. Hjá hinum var 

samstarfsmenning við lýði að hans mati en markmiðið með þátttöku í BMB-verkefninu var að 

efla hana enn frekar og búa til ákveðið mynstur þar að lútandi. 

Þriðji skólastjórinn hafði reynt að koma á teymisvinnu eða teymiskennslu í skólanum í 

nokkur ár en fannst það ganga hægt. Möguleikinn á að þróa teymisvinnu kennara enn frekar 

varð til þess að hann tók þátt. Kennarar skólans voru hins vegar ekki tilbúnir til þátttöku í 

verkefninu enda þótt hann hefði verið afgerandi í umræðu þar um og því fór það ekki strax af 

stað. Skólastjórinn orðar það svona: 

Og ég veit ekki sko kannski er það bara af því að það hefur verið of mikið komið í 

gang, veit það ekki. Fólk sá þetta svona, þetta var líka á erfiðum tíma þetta var 

kom inn í svona kjarasamninga leiðinda umræðu þar sem að það voru allir að tala 

um hvað var mikið álag á kennara og þarna sá fólk svona enn eitt álagsverkefnið 

sko. Ooog að það myndi líklega, já þetta yrði bara of mikil vinna og og og senst of 

mikið álag. 

Á seinna ári verkefnisins komu til starfa kennarar sem voru áhugasamir um þátttöku og var 

þá ákveðið að láta til skarar skríða. 

Það kemur einnig fram að í þeim skóla sem hafði fastmótaða stefnu og skólastjórinn hafði 

verið lengi starfandi var skýr sýn á verkefnið frá byrjun og skólastjóranum fannst jákvætt 

hvað það var opið. Í öðrum hinna skólanna þar sem skólastjórarnir voru enn að móta 

stefnuna var reynslan önnur og skólastjórinn sagði: „Þetta var svoldið erfitt til að byrja með 

sérstaklega að því leyti að þetta var svo opið. Við vorum mjög lengi einhvern veginn að ná 

fókus [...]“. Þennan mun var einnig hægt að greina í rýnihópaviðtölum við kennarana. 

Skólarnir eiga það sameiginlegt að það er ekki verið að koma inn með nýjar áherslur eða 

verkþætti heldur er verið að vinna að því að styrkja stefnu skólans og hafa áhrif til breytinga í 

takt við sýn skólastjórans. 

4.2.2 Aðkoma kennaranna 

Í viðtölum við skólastjórana kemur fram að í hverjum skóla störfuðu þróunarstjórnir sem 

settu niður markmið með verkefninu, funduðu reglulega og stýrðu framgangi verkefnisins. 

Aðkoma kennaranna að ákvarðanatöku um hvort farið skuli í verkefnið kemur aðeins fram 

hjá einum skólanna. Í hinum tveimur fá kennarar kynningu á verkefninu en eru ekki spurðir 

um þátttöku sína. Í þeim skóla þar sem kennararnir taka þátt í ákvörðuninni er um að ræða 
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meiri íhlutun í kennsluhætti en í hinum skólunum þar sem einkum er verið að skerpa á 

ákveðnum þáttum í stefnu þeirra. 

Þar sem verkefni skólanna voru ekki þau sömu var umgjörðin líka að mörgu leyti ólík. Í 

einum skólanum kemur fram að þróunarstjórnin var skipuð stjórnendum og fulltrúum frá 

kennurum sem mynduðu tengingu við kennarahópinn. Í öðrum skóla voru bara stjórnendur í 

þróunarstjórn og síðan var einn af þeim tengiliður við kennarana sem komu að verkefninu 

hverju sinni en það var breytilegt á milli ára þar sem verkefnið tengdist ákveðnum árgangi. Í 

þriðja skólanum myndaðist í raun ekki þróunarstjórn fyrr en rannsóknin var komin á annað ár 

og þá voru það þeir kennarar sem unnu verkefnið ásamt skólastjóra sem mynduðu 

þróunarteymi. 

Þegar viðtölin eru skoðuð með það í huga hvernig markmiðssetningu fyrir BMB-verkefnið 

var háttað má sjá að þar sem kennararnir komu að henni kom fram að þeim fannst þeir eiga 

hlutdeild í verkefninu og voru áhugasamir um það. Hér má sjá kennara í rýnihópi lýsa 

aðkomu að verkefninu: 

Þetta var bara svona byrjunareitur, þannig að við fengum að móta okkar svona 

eigin leið í þessu í samráði við hérna [sérfræðing frá Menntavísindasviði] sem að 

var svona okkar tengiliður í þessu verkefni. 

Seinna í viðtalinu má sjá jákvæða afstöðu til verkefnisins hjá sama kennara: 

[...] þetter búið að vera mjög lærdómsríkt og búið að halda okkur svona í 

ákveðnum ramma og hvetjokkur áfram og til að fara ennþá lengra með það sem 

við erum búnar að vera að gera, þannig að að bara svona mjög svona hvetjandi 

umhverfi. 

Þar sem þróunarstjórnin var skipuð stjórnendum og fulltrúum frá kennurum voru markmiðin 

með verkefninu strax skýr og komu kennararnir í þróunarstjórn verkefnisins að markmiðs-

setningu. Í rýnihópaviðtalinu kom fram skýr tenging þróunarstjórnar við kennarana sem voru 

vel með á nótunum: 

Þetta er ekki eitthvað sem ég er alltaf eitthvað að hugsum. En kannski af því að 

hún er með, af því að hún er í þessum stýrihóp þá er hún kannski að halda okkur 

betur við efnið með að skrá þessar fundargerðir, gæti ég trúað. Ég er ekki viss um 

að ég myndi vera að gera það svona mikið nema af því að hún er svoldið mikið að 

minna okkur á það eða […] 
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Þar sem kennarar voru ekki í þróunarstjórn fannst þeim þeir eiga litla aðild að markmiðs-

setningu. Þeir virtust ekki vita alveg um hvað verkefnið snerist og náðu ekki takti með því. 

Þetta verkefni hefur [...] alltaf orðið meira og meira og [...] bara allt öðruvísi en 

var talað um upphaflega og ég held alltaf að ég sé alveg að skilja þetta en svo 

kemur eitthvað nýtt [...] 

4.2.3 Áhrif á skólastarfið 

Í viðræðum um áhrif BMB-verkefnisins þurftu skólastjórarnir aðeins að hugsa sig um. Þeim 

fannst erfitt að meta þau sérstaklega. Ekki er hægt að sjá eitthvað eitt sem kemur fram hjá 

öllum en tekið er saman það sem hægt er að festa hendur á varðandi þessi áhrif. 

Betra utanumhald um þróunarteymi í skólanum var nefnt af einum skólastjóranum sem 

áhrif af BMB-verkefninu. Í skólanum sem hann starfar við eru þróunarteymi utan um ákveðin 

verkefni. Kennararnir fengu að velja sér teymi til að vinna í og skólastjórinn gætti þess að 

tryggja fundartíma og sagði það skipta miklu máli. Grípum niður í orð hans: 

Þannig að jú, kannski var það það sem að af því að mér var sagt að gera það við 

þetta verkefni þá gerði ég það við öll hin, að þú veist tryggja það að fólk hefði 

tíma til að hérna að sinna þessu. 

Hvert teymi hafði síðan ákveðinn stjórnanda sem skólastjórinn fundaði reglulega með. Skóla-

stjórinn setti fram lýsingu fyrir hvert verkefni og skipulagði kynningarfund fyrir teymin þar 

sem þau kynntu markmið vetrarins og sögðu svo í lok vetrar frá afrakstri og áætlun fyrir 

næsta vetur. 

Í rýnihópi kennara í öðrum skóla kom fram sams konar lýsing á áhrifum verkefnisins. Þar 

sagði einn kennari að honum fyndist kannski að haldið væri betur utan um starfið og að 

stjórnendur settu á markvissari hátt fingur á það hvernig þeir vildu hafa það. Annar kennari í 

sama rýnihópi sagði: 

Mér finnst við svona meira komin með svona meiri ramma og svona haldið utan 

um hvað er rætt senst af okkur heldur en var þegar ég byrjaði hérna [...] Mér 

finnst þetta og nú er ég að sjá pínu svona stefnu. 

Þessi ummæli samræmast því sem kom fram í skólastjóraviðtalinu um markmið verkefnisins í 

þessum skóla. 

Einn skólastjóranna nefndi að það væri gott að finna stuðninginn sem fylgir verkefninu. 

„Að fá þessar tengingar við þetta fólk sem hefur verið upp í Kennó og við þekkjum af að vera 

saman í þessum þessu kerfi í gegnum árin.“ Hann sagði enn fremur að það hefði verið kostur 
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við verkefnið að það kom ekki inn með nýjar kröfur heldur sem stuðningur við það sem verið 

var að gera í skólanum. 

Já ég held að sko þetta hjálpi líka bara mér sem skólastjóra að halda þessu á lofti, 

þessari umræðu sko. Ég get vísað í eitthvað sem við erum að gera og hvernig við 

erum að gera það og hverjir eru að koma að því með okkur. Og það er gagnlegt. 

Í öðru skólastjóraviðtali kom fram að verkefnið hefði jákvæð áhrif því það hefði gengið vel og 

sýndi kennurum hvernig þetta getur virkað. Kennarar í rýnihópi í þeim skóla töluðu líka um 

að verkefnið vekti athygli í skólanum og þeir væru duglegir að kynna það. Hvorki skólastjór-

inn né kennararnir treystu sér þó til að segja að það breytti einhverju, það ætti eftir að koma 

í ljós. Það er þó greinilegur munur á fyrra og seinna viðtalinu við þennan skólastjóra þar sem í 

seinna viðtalinu var honum tíðrætt um að það væri góður jarðvegur í skólanum. Hann vildi 

þó ekki tengja það beint við BMB-verkefnið. 

Það kom fram í viðtölum tveggja rýnihópa kennara og í tveimur skólastjóraviðtölum hvað 

síðasti sameiginlegi fundurinn sem BMB-rannsóknarhópurinn stóð fyrir hefði verið gagnleg-

ur. Þar kynntu kennarar frá þátttökuskólum BMB-rannsóknarinnar verkefni síns skóla. Í 

einum rýnihópi lýstu kennararnir því svona: 

það var eitthvað svona einhver umræða í gangi og það var, það einhvern veginn 

kviknaði þar, það kviknaði bara. Með BMB-hópnum og kviknaði þá ég bara [...] 

þurfti að ræða það strax við hana af því hún var með mér á þessum fundi. [...] Já, 

já og við sáum einhvern veginn þarna bara ljósið bara, hvernig við gætum í 

rauninni, þá einhvern veginn small það. Það var inní þessum hóp, ég er ekkert 

viss um að það hefði endilega gerst [...] 

Í öðrum rýnihópi voru kennarar sem fengu innblástur og áhuga á að breyta kennsluháttum 

sínum eftir þennan fund. 

4.2.4 Mat skólastjóranna 

Þegar rætt er við skólastjórana um áhrif BMBverkefnisins á störf þeirra og lærdóm sem þeir 

draga af því kemur fram að þeir sjái það ekki í fljótu bragði. Í áframhaldandi umræðum koma 

þó fram einhver atriði og allir eru á því að allt hafi áhrif þó líklega séu þau ekki öll greinanleg. 

Einn skólastjórinn tekur þó sterkar til orða: 

Já, alveg örugglega sko, það eru engin tvö ár eins og við erum öll bara að þróast 

og þroskast og […] Og svona tækifæri til þess að ígrunda aðeins hvað við erum að 

gera þannig að mér finnst verkefnið tvímælalaust hafa verið gagnlegt. Svo ég 
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komi aftur að því, sérstaklega þessi uppsetning á því að það sé hægt að beina 

þessu ljósi að í rauninni hvaða þætti sem er í skólastarfinu. 

Annar skólastjóri sagði að maður lærði alltaf eitthvað nýtt þegar maður tæki þátt í svona 

verkefnum. Til dæmis hefði hann lært ferlið frá teymisvinnu að teymiskennslu, mikilvægi 

þess að halda vel utan um þróunarverkefni, gefa þeim tíma og veita þeim athygli. Og að 

lokum sagði hann: 

Og svo náttlega þegar maður lítur til baka, pínulítið lært eins og bara þegar 

maður hefur verið að mæta á fundina og svona að það er ótrúlega mismunandi 

hvernig þú veist við erum að glíma við svona sömu hlutina en það er ótrúlega 

mismunandi hvernig maður. Hvernig gerist á hverjum stað. Því allt fylgir þetta 

einhverri menningu. 

Þarna vísar skólastjórinn til fræðslufunda sem voru haldnir reglulega á vegum BMB-

rannsóknarhópsins á Menntavísindasviði. Þar hittust allir fulltrúar skólanna, hlustuðu á 

fræðsluerindi og fengu kynningu á verkefnunum sem var verið að vinna í skólunum. 

Þriðji skólastjórinn vildi fyrst lítið gera úr áhrifum verkefnisins en eftir dálitla umhugsun 

sagðist hann kannski helst tengja þátttöku í verkefninu við það að hann fór að ígrunda aftur 

en það hafði hann lagt niður í nokkur ár. Hann sagði líka að í raun væri alltaf gagn í svona 

samstarfi: „allt svona samstarf, hérna neyðir mann svoldið til að líta upp úr bara praktísku 

málunum og hugsa svoldið í víðara samhengi. Þannig að ég held að það sé alltaf gagn að því.“ 
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina hvernig skólastjórar veita faglega forystu í 

störfum sínum og hvaða áhrif íhlutun sérfræðinga hefur á störf þeirra. Rannsóknarspurning-

arnar voru tvær: 1) Hvernig veita skólastjórar faglega forystu í skólum sínum? 2) Hvaða áhrif 

hefur íhlutun vegna BMB-rannsóknar á faglegt forystuhlutverk skólastjóra? Í þessum kafla 

verður rýnt nánar í niðurstöðurnar og þær ræddar í fræðilegu samhengi. Í fyrri hluta kaflans 

verður reynt að svara fyrri rannsóknarspurningunni og verða fimm svið Robinson (2011) um 

faglega forystu höfð að leiðarljósi. Í seinni hluta kaflans verða niðurstöður ræddar með það 

að markmiði að svara seinni rannsóknarspurningunni. 

5.1 Fagleg forysta 

Fullan (2016) segir að fagleg forysta beinist að kennslufræði og námi. Hugtakið fagleg forysta 

er oft notað sem samheiti eða yfirheiti yfir aðrar tegundir forystu en kennslufræðileg forysta 

og fagleg forysta eru hugtök sem eru oft notuð jöfnum höndum yfir forystu sem snýst um 

áhersluna á kjarnastarfsemi skóla, sem er nám og kennsla. Fullan ásamt Robinson (2011) og 

Leithwood (2017) taka fram að þegar við tölum um forystu í skólum eigum við að leggja 

áherslu á hvað það er sem skólastjórinn gerir sem stuðlar að árangri en ekki horfa um of á 

tegundir forystu. 

Robinson (2011) setur fram fimm svið sem æskilegt er að forysta beinist að og sem 

sterkastar tengingar hafa við námsárangur samkvæmt samantekt á niðurstöðum úr fjölda 

rannsókna: Að setja markmið og skapa væntingar, sjá til þess að nauðsynlegar bjargir séu 

aðgengilegar, tryggja gæði kennslunnar, leiða starfsþróun og endurmenntun kennara og 

tryggja öruggt starfsumhverfi. Robinson tilgreinir einnig þrjú hæfnisvið sem leiðtogi verður 

að hafa til að stuðla að þróun og framförum á þessum fimm sviðum. Þau eru: Að hafa 

þekkingu á námi, kennslu og skólaumhverfi, að vera lausnamiðaður til að geta tekist á við 

þau vandamál sem koma upp og að geta byggt upp traust milli allra aðila skólasamfélagsins. 

Niðurstöður sýna að skólastjórarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn veita faglega forystu 

í störfum sínum og endurspeglast öll fimm svið Robinson (2011) í störfum þeirra. Þeir virðast 

leggja mesta áherslu á að móta skýra stefnu og sýn fyrir skólann sinn og að sjá til þess að 

nauðsynlegar bjargir séu aðgengilegar með skipulagi og almennu utanumhaldi. Þegar kemur 

að því að hafa áhrif á kennarana og nám nemenda og að leiða starfsþróun og endurmenntun 

verður áberandi hvernig þeir dreifa forystu og virkja aðra stjórnendur í skólunum. 
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5.1.1 Að setja markmið og skapa væntingar 

Skólastjórarnir leggja allir áherslu á stefnu skólans, hvort sem þeir eru í sérstakri stefnu-

mótunarvinnu eða eru að vinna eftir og halda á lofti stefnu sem hafði áður verið mörkuð. 

Þessi þáttur, samkvæmt rannsóknum Robinson (2011), hefur miðlungs áhrif á námsárangur 

nemenda og er því mikilvægur þáttur í faglegri forystu. Í öllum skólunum var verið að vinna 

með nýtt námsmat og að setja niður markmið með námi nemenda og fellur það að áherslum 

Robinson (2011) um markmiðssetningu bæði skólastjóra, kennara og nemenda. 

Í einum skólanna hafði skýr stefna verið mótuð frá upphafi og voru áherslur skólastjórans 

fólgnar í að halda henni á lofti og viðhalda stefnufestu í starfinu. Fram kom að það væri 

krefjandi og tímafrekt. Stefnumótunarvinnan væri verkefni sem aldrei lyki því skólinn væri í 

stöðugri þróun. Í hinum skólunum höfðu skólastjórarnir af ólíkum ástæðum þurft að móta 

nýja stefnu fyrir skólann sinn. Samkvæmt Robinson (2011) og Fullan (2014) er mikilvægt í 

öllu starfi skólastjóra að setja skýr markmið og sjá til þess að allir gangi í takt. Það má því 

segja að þarna sé um grundvallaratriði að ræða sem skólastjórarnir eru vel meðvitaðir um að 

skiptir miklu máli.  

Það kemur fram að skólastjórarnir glíma allir við að halda athyglinni á því sem skiptir máli 

og greina hvað er mikilvægt. Það að hafa skýr markmið hjálpar stjórnendum og kennurum að 

mati Robinson (2011) að halda réttri stefnu og ákveða hvað þeir láta hafa áhrif á skólastarfið. 

Þegar stór viðfangsefni eins og námsmat eru endurskoðuð, sem og innleiðing nýrrar nám-

skrár, geta önnur verkefni þurft að víkja. Einn skólastjóranna talaði um að fara frekar á 

dýptina í þeim verkefnum sem voru þegar í vinnslu en alls ekki að bæta við fleirum. Tveir 

skólastjóranna hafa dregið verulega úr vinnu í kringum ákveðin þróunarverkefni til að gefa 

tíma fyrir vinnu við þróun á nýju námsmati en það reynir á að meta hvaða áhrif þetta hefur 

og hvaða verkefni mega ekki liggja of lengi í dvala. 

5.1.2 Að sjá til þess að nauðsynlegar bjargir séu aðgengilegar 

Til að hægt sé að vinna að þeim markmiðum sem hafa verið sett þarf skólastjóri að gæta að 

því að þær bjargir sem þarf til að uppfylla þau séu fyrir hendi. Ef sett hefur verið fram ákveð-

in stefna þarf skipulag að gera nemendum og kennurum kleift að vinna eftir henni eða gera 

ráð fyrir svigrúmi í skipulagi skóladagsins til að framkvæma hana (Robinson, 2011). Hér er 

komið inn á rekstrarlega þætti starfsins sem oft eru ekki taldir til faglegrar forystu enda hafa 

þeir minna en miðlungs fylgni við námsárangur nemenda samkvæmt rannsóknum Robinson 

(2011). Í rannsóknum Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2014) kemur fram að 

skólastjórar finna fyrir togstreitu milli þess að veita faglega forystu og sinna hefðbundnum 

stjórnunarþætti starfsins sem hvað mestan tíma tekur. Leithwood (2017) og Fullan (2014) 

hvetja skólastjórnendur til að horfa ekki á stjórnun og forystu sem tvo aðskilda þætti heldur 
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eigi þeir að vera í hlutverki faglegs leiðtoga sem veitir forystu þegar þeir sinna stjórnunar-

þætti starfsins. Robinson (2011) tekur undir þetta með því að hafa þessa þætti sem hluta af 

umræddum fimm sviðum sínum og hvetja skólastjórana til að hafa stefnuna að leiðarljósi, 

meðal annars við skipulag skólastarfs, innkaup og gerð fjárhagsáætlana. 

Allir skólastjórarnir voru meðvitaðir um að móta umgjörð sem styður stefnu skólans. Það 

er talsverður munur á þeirri vinnu þegar skólastarf er frá upphafi byggt á grundvelli ákveð-

innar stefnu og þegar verið er að breyta eldra umhverfi eða laga það að nýrri stefnumörkun. 

Verkefnin verða því ólík í samræmi við það, þar sem til dæmis húsnæði og innra skipulag 

skólans getur ýmist hjálpað til eða verið til trafala. 

Að finna tíma fyrir samstarf kennara var áskorun í einum skólanna og að skipuleggja 

stundatöflur kennara sem áttu að kenna saman í teymi var verkefni í öðrum skóla. Það kom 

líka fram hvernig skólastjórarnir vinna með skipulagið til að hafa áhrif á kennsluhætti. Ýmist 

þurfa þeir að ýta undir breytingar með góðri umgjörð í kringum kennsluna eða að koma í veg 

fyrir ákveðna kennsluhætti með því að breyta skipulaginu þannig að þeir verði erfiðir í 

framkvæmd. Í einum skólanum vantaði upp á formleg gögn eins og starfsáætlun og námskrár 

þegar hann kom til starfa. Hann lagði mikla áherslu á að bæta úr því enda mikilvægt 

samkvæmt kenningum Robinson (2011) að vinna áætlanir og finna leiðir að þeim 

markmiðum sem hafa verið sett. 

Sá þáttur sem skiptir mestu máli varðandi nám nemenda er gæði kennslunnar og þar 

með kennararnir sem ráðnir eru til starfa. Því þarf að vanda valið þegar ráða á kennara eins 

og Fullan (2016) og Robinson (2011) minna á. Tveir af skólastjórunum töluðu um mikilvægi 

nýráðninga. Meðal þess sem kom fram hjá þeim var mikilvægi þess að upplýsa fólk vel um 

stefnu skólans og að allirynnu samkvæmt henni. Annar þessara skólastjóra sagðist gefa sér 

góðan tíma í ráðningarsamtöl og leyfa sér að ræða ítarlega við umsækjendur vegna þess 

hversu mikilvægt það væri að ráða fólk sem félli vel inn í skólastarfið og væri reiðubúið að 

vinna eftir stefnunni. 

5.1.3 Að tryggja gæði kennslunnar 

Að mynda samband við kennarana sem byggir á trausti og geta átt samtal við þá um kennsl-

una er viðamikill þáttur sem hefur miðlungs áhrif á nám nemenda samkvæmt rannsóknum 

Robinson (2011). Huga þarf að mörgu þegar kemur að því að tryggja gæði kennslunnar og 

verður hér rætt um traust, þá menningu sem ríkir í skólanum og hvaða áhrif þessi atriði hafa 

á það hvernig skólastjórarnir beita sér. 

Einn skólastjóranna sagðist leggja sig fram um að vera í góðum tengslum við kennarana 

og fara í kennslustundir. Hann hafði gert tilraunir með að meta kennslu kennaranna með 

ákveðnum gátlista en fannst ekki ganga nógu vel að finna tíma til að ræða niðurstöður 
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matsins. Hann þróaði þessa vinnu og ákvað loks að leggja minni áherslu á formlegt mat á 

kennslu kennaranna. Betra væri að ræða við þá um kennsluna á sama tíma og hann væri hjá 

þeim. Þetta er í samræmi við áherslur Fullan (2014) sem segir heimsóknir í kennslustundir 

mikilvægar til að halda skólastjórum upplýstum og gera þeim kleift að eiga gagnleg samtöl 

við kennarana um kennsluna. 

Það kom fram hjá öllum skólastjórunum að þeir vildu gjarnan fara oftar í kennslustundir 

og vera í betri tengslum við kennarana. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2014) sem sýndu að skólastjórarnir höfðu 

flestir hug á því að beita sér frekar og vera virkari á þessu sviði. Í þeirri rannsókn virtust skóla-

stjórarnir gera lítið af því að leiðbeina kennurum á vettvangi og fóru sjaldan inn í kennslustof-

ur til að fylgjast markvisst með kennslunni. Þetta er einnig staðan hjá tveimur af skólastjór-

unum í þessari rannsókn minni. Þeir voru greinilega meðvitaðir um mikilvægi þess að vera í 

góðum tengslum við kennarana en sögðust ekki ná að sinna því og nefndu sem ástæðu stærð 

skólanna og það þegar starfið fer fram á tveimur stöðum. 

Í stað þess að fara í heimsóknir í kennslustofur töluðu skólastjórarnir tveir um að þeir 

nýttu starfsmannasamtöl til að fá þessa tengingu við kennarana. Annar þeirra taldi að með 

því næði hann jafnvel betra sambandi við kennarana. Þetta verður að teljast mikilvægt; að 

sögn Fullan (2010) byggir skólastjórinn upp traust með því að eiga í góðum tengslum við 

kennarana. Hann segir traust vera lykilþátt í öllu starfi innan skólans og undirstöðu samvinnu 

og opinnar samræðu. Það kemur fram í rýnihópaviðtölum við kennara þess skóla að kennar-

arnir sakna þess að sjá skólastjórann í daglegu starfi en eru hins vegar mjög ánægðir með 

starfsmannasamtölin. 

Hinn skólastjórinn hafði þá vinnureglu að boða allt starfsfólk í óformleg viðtöl fyrir utan 

hefðbundin starfsmannasamtöl. Þegar seinna viðtalið við hann var tekið sagði hann þetta 

ekki hafa gengið upp. Stjórnendateymið hafði tekið við þessum viðtölum og höfðu allir 

stjórnendurnir við skólann skipt starfsfólkinu á milli sín þannig að hver starfsmaður átti sinn 

umsjónarstjórnanda. Stjórnendur tóku viðtöl við sína umsjónarstarfsmenn, áttu að fara í 

kennslustofur og funda með kennurunum og vera stuðningur við þá. Það vakti athygli skóla-

stjórans að þrátt fyrir að með þessu fengju kennararnir fleiri viðtöl þá sýndi starfsmanna-

könnun sem var gerð nýlega að kennarar fundu fyrir aukinni endurgjöf en þætti minna gagn í 

henni. Einnig höfðu fleiri þættir komið verr út en tveimur árum áður. Ekki er hægt að draga 

neinar ályktanir af þessu og skólastjórinn átti eftir að skoða ástæðurnar betur. Það er þó 

umhugsunarvert hver tengsl skólastjórans við kennarana eru þegar hann fer ekki í kennslu-

stundir og tekur ekki starfsmannasamtölin. Þessi skólastjóri var greinilega meðvitaður um 

mikilvægi góðra tengsla þar sem hann ætlaði sér í upphafi að sinna viðtölunum sjálfur og var 

hann mjög hugsi yfir stöðunni. 
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Þegar skólastjórar ná ekki að sinna ákveðnum sviðum faglegrar forystu þurfa þeir að 

virkja dreifða forystu en Robinson (2011) talar um mikilvægi þess að dreifa forystu þar sem 

það sé ekki á færi einnar persónu að sinna öllum sviðum faglegrar forystu. Það kemur fram í 

viðtölum bæði við skólastjórana og rýnihópa kennara í öllum skólunum að aðrir stjórnendur 

eru sýnilegir í kennslustofum og eru í góðu sambandi við kennarana. Skólastjórarnir virkja 

ekki bara aðra stjórnendur heldur fá kennarar líka tækifæri til að verða leiðtogar innan 

hópsins. Með þessu segir Harris (2014) að hægt sé að virkja forystuhæfileika á öllum þrepum 

skólans, efla fagauð og búa til jarðveg fyrir breytingar. Í tveimur skólum komu fram dæmi um 

hvernig dreifð forysta er virkjuð á þennan hátt. Annars vegar þar sem kennarar leiða teymi, 

bæði kennsluteymi og fagteymi. Skólastjórinn í þeim skóla sagðist funda reglulega með leið-

togum teymanna og hafa þannig áhrif inn í kennarahópinn. Hins vegar var um að ræða 

þróunarverkefni sem varð til að frumkvæði kennara sem fengu síðan tækifæri til að þróa 

það, efla og veita því forystu. Þessi áhersla á dreifða forystu er mikilvæg samkvæmt kenning-

um Fullan og Quinn (2016) og getur haft áhrif á mótun menningar sem byggist á samstarfi 

kennara sem vinna saman að því að meta störf sín og þróa góðar kennsluaðferðir.  

Það kemur fram hjá skólastjórunum að þeir eru að reyna að efla samstarfsmenningu og 

þróa lærdómssamfélag innan skólans en því eru gerð betri skil í kafla 5.2 um áhrif BMB-

verkefnisins. Einnig kemur fram hvernig þeir þurfa að taka tillit til ríkjandi menningar í 

skólanum þegar þeir ætla sér að hafa áhrif á kennarana. Það þarf að skoða hvernig menning-

in í skólanum er áður en farið er í breytingar að sögn Fullan (2016) og haga vinnubrögðum 

eftir því hvort hún er jákvæð og móttækileg fyrir breytingum eða neikvæð og býður ekki upp 

á breytingar. Hér hefur komið í ljós að þeir skólastjórar sem komu til starfa við skólana eftir 

að ákveðin menning hafði mótast gefa sér góðan tíma til að kynnast menningunni og stíga 

varlega til jarðar. 

5.1.4 Að leiða starfsþróun og endurmenntun kennara 

Skólastjórarnir leggja allir ríka áherslu á starfsþróun og erum við hér komin að kjarna 

kennslufræðilegrar forystu að mati Robinson (2011) og fleiri fræðimanna. Fullan (2014) segir 

aðra þætti byggjast á því að skólastjórinn sé framsækinn og virkur í að skapa umhverfi fyrir 

faglegt lærdómssamfélag, þ.e. samfélag sem þróast. Samkvæmt rannsóknum Robinson 

(2011) er þetta sá þáttur í störfum skólastjóra sem hefur langmestu fylgnina við árangur 

nemenda, eða 0,84. 

Það kemur vel fram hvernig skólastjórarnir nýta starfsþróunina sem þeir eða sveitarfélag-

ið býður upp á til að byggja upp fagauð stofnunarinnar, styðja við stefnu skólans og það 

þróunarstarf sem er í gangi. Þar helst allt í hendur; stefnan, þróunarstarfið og starfsþróunin. 

Þetta endurspeglar áherslur Robinson (2011) og Fullan (2016) um að skólastjórinn skipuleggi 
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endurmenntun með þarfir kennaranna sem hóps í huga. Í stærsta skólanum hefur skólastjór-

inn gott tækifæri til að standa fyrir öflugri fræðslustarfsemi innan skólans þar sem starfs-

menn eru margir. Það gefur skólastjóranum tækifæri til að hafa áhrif á hópinn sem heild sem 

getur verið liður í að skapa góðar aðstæður fyrir faglegt lærdómssamfélag. DuFour og Fullan 

(2013) segja meðal annars að lærdómssamfélagið snúist um fólkið og að menningin hverfist 

um samvinnu og samstarf um að þróa sig í starfi til að auka gæði kennslunnar. Hjá öllum 

skólastjórunum virðist það vera markmiðið. Þetta sýnir sig líka í því hvernig skólastjórarnir fá 

kennarana til að kynna áhugaverð verkefni á kennarafundum. 

Ákveðið frelsi er þó einnig til staðar og skólastjórarnir bjóða upp á þann möguleika að fólk 

komist á þau námskeið sem það óskar eftir. Þeir segjast líka gera mikið af því að hvetja fólk til 

þátttöku í endurmenntun og senda tölvupósta með tilboðum um slíkt. Þá fá þeir kennarana 

gjarnan til að kynna fyrir öðrum efni áhugaverðra námskeiða sem þeir hafa sótt og á erindi til 

alls hópsins. 

Skipulag og utanumhald starfsþróunar og endurmenntunar er skólastjórunum greinilega 

ofarlega í huga og þeir gera sér grein fyrir mikilvægi þess en þegar rætt er um þátttöku þeirra 

sjálfra kveður við annan tón. Það virðist of viðamikið og tíminn leyfir það ekki. Þetta er 

umhugsunarvert í ljósi þess hve mikil áhersla er á skólastjórann sem leiðtoga í námi hjá 

Robinson (2011) og Fullan (2014 og 2016). Þau segja að til að skólastjórinn geti átt samtöl við 

kennarana um kennslufræðileg málefni verði hann að vera virkur í endurmenntun þeirra. 

Þetta er líka lykilatriði fyrir eitt af hæfnisviðunum sem Robinson (2011) segir leiðtoga verða 

að hafa; að hafa þekkingu á námi, kennslu og skólaumhverfi. Það má velta fyrir sér hversu 

mikil þátttaka skólastjóranna þarf að vera en þeir segjast reyna að taka einhvern þátt og vera 

sýnilegir þegar skipulögð starfsþróun innan skólans er í gangi. Einn skólastjóranna tók dæmi 

um að hann hefði sjálfur verið með eitt námskeið eða kynningu fyrir starfsmenn. Það kom 

líka fram hjá þeim öllum að þeir voru meðvitaðir um eigin starfsþróun og sögðust lesa bækur 

og fylgjast vel með. Það er því ljóst að þeir hugleiða sína eigin starfsþróun en Fullan (2014 og 

2016) segir forsendu þess að skólastjórinn geti sinnt öðrum sviðum faglegrar forystu að hann 

þrói sig í starfi og geti tekið faglegt samtal við kennarana. 

Umræður í rýnihópum kennara gefa einnig vísbendingar um litla þátttöku skólastjóranna 

í starfsþróunarverkefnum kennara en þar voru þeir sagðir sýnilegir, einkum þó í upphafi 

þegar starfsþróunarverkefni eru í skólanum. Það kom fram að deildarstjórarnir taka mun 

meiri þátt en þeir og í sumum skólum eru deildarstjórarnir alltaf með. Því vaknar sú spurning 

hvort þarna láti skólastjórarnir deildarstjórunum eftir þetta mikilvægasta svið faglegrar 

forystu og hvaða áhrif það hefur? 
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5.1.5 Að tryggja öruggt starfsumhverfi 

Það er einn af grunnþáttum í starfsemi skóla að tryggja aðstæður þar sem nemendur og 

starfsfólk getur unnið saman í öruggu umhverfi og foreldrar geta verið öryggir um börnin sín. 

Þessi þáttur í faglegri forystu hefur ekki mikla fylgni við námsárangur eða 0.27 stig (Robinson, 

2011). Hann er grundvallaratriði engu að síður og því ekki hægt að sleppa honum alveg. 

Skólastjórarnir voru ekki margorðir um þennan þátt en ef samræðurnar við þá og kennarana 

eru skoðuð kemur fram mikil áhersla á að við skólann sé uppeldisstefna sem hafi áhrif á sam-

skipti, framkomu og úrvinnslu ýmissa mála gagnvart nemendum og kennurum. Einnig var 

rætt um verkferla við úrvinnslu ýmissa mála, til dæmis agamála og áætlanir um viðbrögð við 

einelti. Einn skólastjóranna nefndi að öryggisnefnd starfaði við skólann og í samtali við skóla-

stjórana kom fram umhyggja fyrir starfsfólki og áhersla á mikilvægi þess að hafa góðan 

starfsanda. Einn skólastjóranna sagðist aldrei geta tryggt öryggi að fullu en hann gerði sitt 

besta. Ákveðin atriði, svo sem viðhald húsnæðis, væri til dæmis utan hans áhrifasviðs að 

mestu leyti. 

5.2 Áhrif BMB-verkefnisins 

Skólastjórarnir meta áhrif af BMB-verkefninu hver á sinn hátt. Meðal þess sem kom fram var 

betra utanumhald um þróunarstarf, stuðningur og óbein áhrif af verkefninuá þætti í skóla-

starfinu. Menningin í skólunum hefur áhrif á hvernig skólastjórarnir beita sér. Einnig kemur 

fram ólík aðkoma kennaranna að markmiðssetningu og hvort það hafi áhrif. BMBverkefnið 

tengist að minnsta kosti fjórum af sviðum Robinson (2011) og verða áhrif verkefnisins rædd 

með nokkur þeirra í huga. Fyrst verður fjallað um þróunarstarf, breytingastjórnun og áhrif 

menningarinnar innan skólans. Þá verður rætt um markmiðssetningu og skipulag og að 

lokum velt upp óbeinum áhrifum BMB-verkefnisins. 

5.2.1 Þróunarstarf, breytingastjórnun og áhrif menningar 

BMB-verkefnið kemur inn í skólann sem þróunarverkefni með stuðningi og íhlutun frá 

sérfræðingum á Menntavísindasviði. Skólastjórarnir höfðu allir væntingar til BMB-verkefnis-

ins og voru með ákveðin markmið í huga. Þau tengjast öll stefnu skólanna og því markmiði 

verkefnisins að auka samstarfsmenningu eða efla lærdómssamfélagið í skólunum. Þarna má 

greina áhrif sem tengjast tveimur af fimm sviðum Robinson (2011); að setja markmið og 

skapa væntingar og tryggja gæði kennslunnar. 

Það var í höndum skólanna að útfæra verkefnið og móta það og var munur á skólunum 

hvernig það var gert og hversu skýrt það var í upphafi. Mikilvægt er samkvæmt kenningum 

Fullan (2016) og Kotter (2012) að byrja á að skilgreina þörfina fyrir breytingarnar og skapa 

sameiginlega sýn á verkefnið; hvað á að gera og af hverju. Í einum skólanum lá skýrar fyrir en 
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í hinum tveimur hvert verkefnið var og hvernig það skyldi útfært en það er sami skóli og 

hafði skýrt mótaða stefnu og skólastjórinn hefur starfað þar lengi. Þarna má sjá hvernig skýr 

stefna getur haft áhrif en að sögn Fullan (2014) og Robinson (2011) er skýr stefna lykilatriði í 

öllu þróunarstarfi og hjálpar stjórnendum og kennurum að taka ákvarðanir og hafa skýra 

framtíðarsýn. 

Fullan (2016) segir æskilegt að skoða menninguna í skólanum vel áður en hafist er handa 

við að innleiða breytingar en það kom fram hjá öllum skólastjórunum að þeir leggja sig fram 

um að átta sig á menningunni sem ríkir innan skólans og finna leiðir til að hafa áhrif á hana. 

Hoy og Miskel (2013) segja að ákveðin menning ríki innan hvers skóla sem er einstök og 

þróast yfir langan tíma. Hún felst í þeim gildum, væntingum og hefðum sem einstaklingarnir 

innan skólans hafa ómeðvitað komið sér saman um að gildi um hvernig tekið er á málum sem 

upp koma. 

Allir eru skólastjórarnir að vinna með ákveðna menningu í skólunum og þurfa að hafa 

hana í huga þegar þeir fara af stað í verkefnið. Einn skólastjóranna hefur frá stofnun skólans 

haft tækifæri til að vinna með og móta menninguna. Annar er að koma að skóla sem ekki var 

með skýra stefnu og ákveðin menning hafði myndast sem hann vill hafa áhrif á. Hann finnur 

það sem kemur fram hjá Hoy og Miskel (2013) að það getur verið þungur róður að breyta 

menningu sem er orðin sterk og fastmótuð. Þar má greina að skólastjórinn stígi ölduna og 

gæti þess að rugga ekki bátnum um of. Hann gefur sér tíma til að kynnast menningunni en 

fer á sama tíma af stað í vinnu með foreldrum, kennurum og starfsfólki í hugmyndavinnu um 

hver stefna skólans á að vera. Hann fer meðal annars í BMB-verkefnið í þeirri von að hafa 

áhrif á samstarfsmenninguna innan skólans og að geta byggt upp lærdómssamfélag. Með 

uppbyggingu lærdómssamfélags innan skóla er samkvæmt kenningum Leithwood (2017) og 

Dufour og Fullan (2013) hægt að hafa áhrif á menningu og byggja upp metnað fyrir faglegu 

starfi sem viðheldur innleiddum breytingum. 

Einn skólanna varð til við sameiningu tveggja skóla og það kom fram hjá skólastjóranum 

að hann verður var við ólíka menningu bæði meðal kennara skólanna og foreldra. Hann 

finnur einnig að hann þarf að nálgast fólk og verkefni á ólíkan hátt eftir þeirri menningu sem 

ríkir. Þetta er í samræmi við kenningar Owens og Valsky (2011) sem segja menningu hafa 

áhrif á hegðun einstaklinganna, stýra viðbrögðum þeirra og skapa ákveðin viðmið innan 

stofnunarinnar. Það er því full ástæða til að gefa sér tíma til að átta sig á menningunni áður 

en tekið er til við að reyna að breyta henni. 

Í einum skólanna fór verkefnið ekki af stað strax vegna andstöðu kennaranna við það. 

Yukl (2013) segir stjórnandann verða að horfast í augu við andstöðu við breytingar með því 

að hlusta og leitast við að skilja af hvaða ástæðum hún er sprottin. Í þessu tilviki ákvað skóla-

stjórinn að bíða þangað til að hann fengi kennara með sér í verkefnið. Hann hafði gefið sér 
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tíma til að kynnast menningunni og mat stöðuna þannig að réttast væri að stíga varlega til 

jarðar og bíða frekar eftir því að kennarar gæfu sig fram til þátttöku. Það kom fram í seinna 

viðtalinu að þetta hafði skilað sér í því að þeir kennarar sem tóku þátt voru mjög áhugasamir 

og það smitaði út frá sér í kennarahópinn sem væri farinn að sýna verkefninu meiri áhuga og 

þeim kennsluháttum sem unnið var með. 

5.2.2 Markmiðssetning og skipulag 

Það hefur komið fram hver markmið verkefnisins hjá skólunum voru og hvernig þau fóru af 

stað með ólíkum hætti. Að setja skýr markmið í upphafi er lykilatriði í öllu þróunarstarfi að 

sögn Fullan (2014). Hér koma fram þættir sem tengjast þremur af fimm sviðum Robinson 

(2011), þ.e. að setja markmið og skapa væntingar, að sjá til þess að nauðsynlegar bjargir séu 

aðgengilegar og að tryggja gæði kennslunnar. Í upphafi var í hverjum skóla mynduð þróunar-

stjórn sem var stýrihópur um verkefnið en það er í samræmi við áherslur Kotter (2012) sem 

telur mikilvægt að í upphafi þróunarstarfs sé búinn til hópur sem drífur áfram breytingarnar. 

Hvernig þessi hópur var skipaður og hverjir sátu í honum tók mið af aðstæðum í skólunum og 

eðli verkefnanna. Kotter (2012) segir þennan hóp þurfa að vera vandlega valinn; hann hefur 

það markmið að halda utan um vinnu með starfsfólkinu, meðal annars við að skapa 

framtíðarsýn, halda henni lifandi og skipuleggja vinnu í innleiðingarferlinu. 

Í öllum tilvikum voru skólastjórarnir í þróunarstjórn sem mynduð var vegna BMB-

verkefnisins. Einn hópanna var eingöngu skipaður stjórnendum og einum verkefnastjóra. Í 

öðrum voru millistjórnendur og fulltrúar kennara og í þriðja skólanum var stýrihópurinn 

eingöngu skipaður skólastjóra og þeim tveimur kennurum sem tóku þátt í verkefninu. 

Samkvæmt kenningum Fullan o.fl. (2015) er mikilvægt að hafa kennarana með í ferlinu frá 

byrjun. Markmiðið með því er að treysta fagmennsku þeirra og gefa þeim tækifæri til að axla 

ábyrgð. Í þeim skóla þar sem kennarar voru ekki hluti af þróunarstjórninni kom fram í viðtöl-

um við skólastjórann og rýnihóp kennara að kennararnir voru ekki vel tengdir verkefninu og 

virtust ekki tengjast því með skipulegum hætti. Þeim fannst verkefnið stöðugt koma sér á 

óvart og voru óöryggir um framvindu þess. Hér gætu líka komið til áhrif vegna þess hvernig 

verkefnið fór af stað en skólastjórinn talaði um að það hefði tekið langan tíma að ákveða 

hvaða viðfangsefni skólinn ætlaði að taka fyrir í BMB-verkefninu. 

Þar sem kennarar áttu fulltrúa í þróunarstjórn og tóku þátt í markmiðssetningu má sjá 

meiri tengsl við verkefnið. Fram kom í rýnihópaviðtali við kennarana að þeir eru ánægðir 

með verkefnið og þeir lýstu því að tengsl við þróunarstjórnina hefði haft jákvæð áhrif á 

þátttöku þeirra. Þar sem aðeins voru tveir kennarar í verkefninu sem voru sjálfir í þróunar-

stjórn ásamt skólastjóra voru enn meiri tengsl við verkefnið. Kennararnir komu að því að 

móta verkefnið og markmiðssetning var í þeirra höndum. 
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Skipulag skólastarfs þarf að styðja við verkefnið svo að hægt sé að vinna eftir markmiðun-

um samkvæmt Robinson (2011) og skólastjórarnir þurftu allir að vinna með þennan þátt í 

tengslum við BMB-verkefnið. Í einu rýnihópaviðtali kemur fram að skipulagið gerði ekki ráð 

fyrir samstarfi kennaranna og hafði það áhrif á verkefnið að sögn kennaranna. 

Skólastjórnendur gerðu breytingar til að reyna að leysa úr þessum vanda en þær dugðu þó 

skammt að sögn kennaranna og til stóð að gert yrði ráð fyrir tíma til samstarfs næsta vetur. 

Í öðrum skóla kom fram í viðtali við skólastjórann að hann hefði unnið með skipulagið í 

skólanum þannig að tími gæfist til samstarfs. Kennarar í rýnihópi þess skóla voru sjálfir í 

verkefninu og sögðust hafa nægan tíma til samstarfs. Skólastjórinn sagðist hafa lært af þessu 

verkefni að gefa fagteymum tíma og halda betur utan um störf þeirra. Hann yfirfærði það 

sem honum var sagt að gera í BMB-verkefninu á önnur verkefni, setti skýran ramma og lét 

fagteymin setja niður markmið. Í sama skóla voru stundatöflur ákveðin hindrun fyrir vinnu 

við verkefnið en kennararnir leystu úr því. Í þriðja skólanum var farið í breytingar á fundar-

tíma í aðdraganda verkefnisins og tengdu kennarar í rýnihópi það við þátttöku í BMB-

verkefninu. Þar kom einnig fram að kennurum fannst verkefniðhafa skilað skýrari stefnu og 

betra utanumhaldi um starfið í skólanum, og það var einmitt í samræmi við markmið 

verkefnisins í þeim skóla. 

5.2.3 Ígrundun og óbein áhrif 

Á þeim tíma sem BMB-verkefnið hefur staðið yfir hafa skólastjórarnir stýrt þróunarstjórn 

skóla síns með stuðningi frá sérfræðingum á Menntavísindasviði sem mynda BMB-

rannsóknarhópinn. Nokkrir fundir voru haldnir fyrir þróunarstjórnir skólanna með fræðslu-

erindum og kynningum á verkefnum. Í tveimur rýnihópum kennara kom fram að kennararnir 

höfðu verið heimsóttir af sérfræðingum á Menntavísindasviði, nokkuð sem þeim fannst mjög 

gagnlegt. Það kom einnig fram hjá tveimur skólastjórum að gott hefði verið að fá þennan 

stuðning og að auki nefndi einn skólastjóranna að það hefði verið styrkur að því að geta vísað 

til verkefnisins til að styðja við áherslur sínar. Allir skólastjórarnir tóku þátt í skipulögðu starfi 

með sínu fólki og samræmist það áherslu Fullan (2014) á að skólastjórinn þurfi að vera virkur 

aðili í öllu ferlinu og taka þátt í starfsþróuninni. Í þessari umfjöllun kemur einnig fram það 

svið Robinson (2011) sem tengist starfsþróun og endurmenntun kennara en Fullan (2016) 

segir innleiðingu í raun vera starfsþróun. 

Kotter (2012) talar um mikilvægi þess að búa til áfangasigra eða reisa vörður á leiðinni, 

þannig að fólk finni að vinnan skili sér og árangur hafi náðst. Þetta var gert af BMB-

rannsóknarhópunum og kom það fram í nokkrum viðtölum að þetta þótti gagnlegt. Skóla-

stjórarnir voru duglegir að taka þátt í þessum fundum með sínu fólki sem gefur til kynna að 

þeir átti sig á hversu mikilvægir þeir eru. Kotter (2011) segir þetta líka gefa tækifæri til að 
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skerpa sýnina og endurskoða aðferðirnar og starfsþróunina en það sýndi sig að einn fundur-

inn þar sem skólarnir kynntu verkefnin sín hafði mikil áhrif sem síðar komu fram í tveimur 

rýnihópaviðtölum. Í öðru tilvikinu voru þetta áhrif beint inn í BMB-verkefnið sem kennararnir 

voru að vinna að þar sem þeir áræddu að stíga skrefi lengra með verkefni sitt og þróa það 

betur. Þeir sáu hjá öðrum kennarahópi ákveðna útfærslu sem þeir gátu nýtt sér. Í hinu 

tilvikinu opnaði þetta augu kennara annars skóla fyrir möguleikum á breyttum kennslu-

háttum. Þetta kom einnig fram í viðtali við skólastjóra sama skóla en hann hafði orð á því að 

kennararnir hefðu sýnt því áhuga að auka samstarf næsta vetur eftir þennan fund. 

Allir skólastjóranna nefndu einhvern af þessum fundum í viðtölunum. Það kom fram að 

það væri gaman að sjá hvað aðrir voru að gera, gott að sjá hvað verkefnin voru ólík, átta sig á 

að aðrir eru að glíma við það sama og hvernig áhrif menningarinnar í skólunum birtist. Skóla-

stjórarnir áttu ekki gott með að henda reiður á einhverju sérstöku sem hefði breyst í störfum 

þeirra eftir þátttöku í BMB-verkefninu, en höfðu á tilfinningunni að þessi vinna hefði 

örugglega skilað sér eins og einn skólastjóranna orðaði það. Tveir skólastjóranna nefndu 

ígrundun. Annar með vísan í að öll þessi vinna skilaði sér í ígrundun á eigin störf. Hinn talaði 

um að á þessum tíma hefði hann farið að stunda markvissa ígrundun sem hann hafði ekki 

gert um nokkurt skeið. Hann taldi að hugsanlega hefði þessi vinna með BMB-

rannsóknarhópnum haft þau áhrif. 
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6 Lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að greina hvernig skólastjórar veita faglega forystu í 

skólum sínum og hvaða áhrif íhlutun sérfræðinga af Menntavísindasviði hefur á störf þeirra. 

Niðurstöður sýna að skólastjórarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn veita faglega forystu 

í skólum sínum og endurspeglast öll fimm svið Robinson (2011) í störfum þeirra. Þeir virðast 

leggja mesta áherslu á að móta skýra stefnu og sýn fyrir skólann sinn og að sjá til þess að 

nauðsynlegar bjargir séu aðgengilegar með skipulagi og almennu utanumhaldi. Þegar kemur 

að því að hafa áhrif á kennarana og nám nemenda og að leiða starfsþróun og endurmenntun 

verður áberandi hvernig þeir dreifa forystu og virkja aðra stjórnendur í skólunum. 

Áhrif BMB-rannsóknarinnar á faglegt forystuhlutverk skólastjóranna kemur meðal annars 

fram í betra utanumhaldi um þróunarstarf, stuðningi frá verkefninu og öðrum óbeinum áhrif-

um. Einnig kemur fram að menningin innan skólanna hefur áhrif á hvernig skólastjórarnir 

beita sér. Að minnsta kosti fjögur af sviðum Robinson (2011) koma fram og má gera ráð fyrir 

að áhrif þess að fást við verkefnin með stuðningi frá sérfræðingum á Menntavísindasviði hafi 

áhrif á skólastjórana þó þeim finnist erfitt að meta það. Þau áhrif eru einstaklingsbundin og 

byggjast á því hvernig skólastjórarnir vinna úr þeirri reynslu sem þeir fengu með þátttökunni. 

Aukin krafa hefur verið á skólastjóra síðustu árin að sinna faglegri forystu í störfum sínum 

og hefur það reynst mörgum erfitt að fóta sig með þessar nýju áherslur. Rannsókn Barkar 

Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2014) sýnir meðal annars að skólastjórar telja sig 

ekki ná að sinna þessum faglega þætti starfsins nægilega vel. Þetta hef ég einnig heyrt í 

umræðunni meðal stjórnenda, flestir vilja gera vel og leggja sig fram en segjast ekki hafa tíma 

til að gera eins vel og þeir vildu. Ég tel því mikilvægt að sýna fram á með rannsókn eins og 

þessari hvernig skólastjórar fara að því að veita faglega forystu í skólanum sínum. Mikilvægt 

er að horfa á hvað þeir gera vel og skoða út frá fræðunum hvar má breyta áherslum til að 

auka árangur. Fullan (2014) ásamt Robinson (2011) og fleiri fræðimönnum leggja mikla 

áherslu á skólastjórann sem virkan þátttakanda og leiðtoga í námi kennara en fylgni milli 

þess og árangurs nemenda mældist 0.84 í metagreiningu Robinson. Að skólastjórinn þrói sig í 

starfi og geti tekið faglegt samtal við kennarana er talin forsenda þess að hann geti sinnt 

öðrum sviðum faglegrar forystu. 

Eins og kemur fram hjá Robinson (2011) getur skólastjóri ekki verið jafn sterkur á öllum 

sviðum faglegrar forystu og það er misjafnt eftir aðstæðum hvar áherslan á að vera. Því þarf 

hann að vera meðvitaður um ástæður þess að hann beitir sér meira á einu sviði en öðru. Það 
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þarf svo að endurskoða reglulega út frá aðstæðum hverju sinni. Við þá skoðun er gott að 

vera meðvitaður um menninguna sem ríkir innan skólans og þann fagauð sem býr meðal 

kennara og meðstjórnenda, sem síðan gefur tækifæri til að virkja dreifða forystu. 

Áhugavert væri að sjá fleiri rannsóknir gerðar sem sýna faglega forystu skólastjóra. Einnig 

er mikilvægt að átta sig á hvaða áhrif það hefur að dreifa til annarra stjórnenda mikilvægum 

sviðum faglegrar forystu. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi fyrir viðtal við skólastjóra 

Dagsetning:   

Viðtal við:   

Viðtalið tekur:   

Hvar fer það fram:  

Tímalengd (klst:mín)   

  

Að setja markmið og væntingar. 

Hvernig tengist stefna skólans 
þróunarverkefninu? 

Hver er birtingamynd stefnu skólans í 
daglegu skólastarfi? 

►Hvernig var BMB verkefnið 
kynnt kennurum? 

►Hver var aðkoma 
kennaranna að 
ákvörðuninni? 

►Hvernig er innleiðingu 
verkefnisins fylgt eftir? 

►Hvað gerir þú til að halda 
stefnunni á lofti? 

►Hvernig finnst þér vinnan í 
þróunarhópnum hafa verið? 

Hvernig hefur gengið: 

- Hvað hefur helst hindrað 
innleiðinguna? 

- Hvernig er brugðist við þessum 
hindrunum? 

 

Hvað hefur þú gert til að virkja 
þróunarhópinn eða hafa áhrif á hann? 

 

Að sjá til þess að nauðsynlegar bjargir 
séu aðgengilegar. 

Fjármagn 

Aðföng 

Skipulag til samstarfs 

Skipulag kennslu 

 

►Hvaða skipulagsbreytingar 
hefur þróunarverkefnið 
kallað á? 

►Hvernig hefur þér fundist 
ganga að útvega þau aðföng 
sem þarf ? 

►Hvernig nýtist stuðningur 
við verkefnið frá 
sveitarfélaginu? 

►Hvernig er samstarfi við 
aðra skóla í sveitarfélaginu 
háttað?  

Einhverjar áherslubreytingar í kjölfar 
þróunarverkefna? 

- Ef svo er geturðu nefnt dæmi? 

 

Býður skipulag upp á tækifæri til 
samvinnu kennara?  

Að tryggja gæði kennslunnar  
(endurgjöf til kennara - heimsóknir í 
kennslu). 

 

►Hvað leggur þú mesta 
áherslu á við þróun kennslu-
hátta í þessum skóla? 

►Hvernig veitir þú 
kennurum endurgjöf um 
störf þeirra / kennsluhætti? 

(Hvernig) beitirðu þér til að hafa áhrif 
á þróun kennsluhátta? 
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Að leiða starfsþróun og endurmenntun 
kennara. 

 

►Hvernig tengist 
starfsþróun kennara og 
stjórnenda stefnu skólans? 

►Hvernig tengist hún 
þróunarverkefnum? 

►Hver er aðkoma 
skólastjóra að starfsþróun?  

Hvert er vægi starfsþróunar sem er 
skipulögð innan skólans/sveitar-
félagsins í samanburði við 
einstaklingsbundna starfsþróun sem 
kennarar sækja utan skóla? 

Tekur þú að einhverju leyti og þá 
hvaða þátt í starfsþróun innan 
skólans?  

Að tryggja öruggt starfsumhverfi. ►Hvernig tryggir skólastjóri 
öryggi/vellíðan nemenda og 
kennara?  

Ýmsar áætlanir: 

Reglur um samskipti – einhver stefna? 

Hver er aðkoma kennara/nemenda að 
stefnu um vellíðan/-öryggi þeirra í 
skólanum?  

 

 

Breytingar / Áhrif BMB: 

 

►Hefur verið stofnað til 
nýrra þróunarverkefna á 
tímabilinu? 

 

 

 

►Hvaða áhrif finnst þér 
BMB verkefnið hafa haft á 
störf þín sem skólastjóri? 

 

 

 

Hafið þið breytt einhverju í 
undirbúningi/framkvæmd þeirra? 

Hvað með önnur verkefni sem eru í 
gangi, hefur BMB-verkefnið haft 
einhver áhrif á þau? 

(Ef þú rifjar upp síðustu viku, geturðu 
sagt mér hvað kemur í hugann sem 
tengist faglegri forystu í starfi þínu? 

Finnst þér þú hafa breytt einhverju í 
störfum þínum? 

 

Nú er ég búin að fara yfir það sem ég hafði í huga. 

Er eitthvað sem þið viljið ræða frekar eða spyrja mig um? 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi fyrir rýnihópa kennara 

Dagsetning:   

Viðtal við:   

Viðtalið tekur:   

Hvar fer það fram:  

Tímalengd (klst:mín)   

  

Að setja markmið og væntingar. 

Hvernig tengist stefna skólans 
þróunarverkefninu? 

Hver er birtingarmynd stefnu 
skólans í daglegu skólastarfi? 

 

►Hver er ykkar upplifun af 
BMB-verkefninu? 

►Hver er aðkoma ykkar að 
verkefninu? 

 

 

Hver er aðkoma ykkar að 
markmiðssetningunni? 

Hefur það haft áhrif á starfið í skólanum 
og ef svo er, hvaða áhrif? 

Hvað vita nemendur um 
þróunarverkefnið? 

Að sjá til þess að nauðsynlegar 
bjargir séu aðgengilegar. 

Fjármagn 

Aðföng 

Skipulag til samstarfs 

Skipulag kennslu 

 

►Hvernig styður skipulag við 
þróunarverkefnið? 

►Hvernig er stuðningi við 
verkefnið háttað?  

 

Skipulag til samstarfs? 

Skipulag kennslu?  

Að tryggja gæði kennslunnar  
(endurgjöf til kennara - 
heimsóknir í kennslu). 

 

►Hvernig eru samskipti ykkar 
við skólastjórann? 

►Hver er aðkoma skólastjóra 
að námi og kennslu? 

 

 

 

Hver úr stjórnunarteymi skólans er í 
mestum samskiptum við ykkur um 
dagleg störf? 

Eigið þið faglegt samtal við skólastjóra 
eða annan stjórnanda um nám og 
kennslu? 

 

Að leiða starfsþróun og 
endurmenntun kennara. 

►Hvernig er starfsþróun við 
skólann skipulögð? 

►Er frumkvæðið að 
starfsþróuninni komið frá 
kennurum eða skólastjóra eða 
öðrum og þá hverjum? 

►Hefur starfsþróunin tengst 
verkefninu? 

►Hver er aðkoma skólastjóra 
að starfsþróun? 

 

Námskeið? Fundir? Jafningjafræðsla? 

Fer hópurinn saman eða einn og einn 
kennari? 

Er starfsþróun skipulögð af skólanum 
eða sótt annað? 

 

 

Að hvaða leyti verðið þið vör við að 
skólastjóri taki þátt í starfsþróun? 
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Að tryggja öruggt 
starfsumhverfi. 

Sleppum þessum þætti til að gefa 
veigameiri þáttum tíma. 

 

 

 

 

Breytingar / Áhrif BMB: 

 

►Hefur verið stofnað til nýrra 
þróunarverkefna á tímabilinu? 

 

 

►Hvaða áhrif finnst þér BMB 
verkefnið hafa haft innan 
skólans? 

►Hafið þið orðið vör við 
breytingar á störfum ykkar í 
kjölfar BMB-verkefnisins? 

►Hafið þið orðið vör við 
breytingar á störfum skólastjóra 
í kjölfar BMB-verkefnisins? 

 

 

 

 

Hvað með önnur verkefni sem eru í 
gangi, hefur BMB-verkefnið haft einhver 
áhrif á þau? 

Ef þú rifjar upp síðustu viku, geturðu 
sagt mér hvað kemur í hugann sem 
tengist samskiptum við skólastjórann? 

Finnst þér hann hafa breytt einhverju í 
störfum sínum? 

 

Nú er ég búin að fara yfir það sem ég hafði í huga. 

Er eitthvað sem þið viljið ræða frekar eða spyrja mig um? 
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Viðauki B: Viðtalsrammi fyrir fyrra viðtal við skólastjóra 

Viðtalsrammi fyrir viðtölin sem voru tekin við upphaf rannsóknarinnar, haustið 2016. 

Dagsetning:   

Viðtal við:   

Viðtalið tekur:   

Hvar fer það fram:  

Tímalengd (klst:mín)   

  

Ef við beinum sjónum fyrst að 
stefnu skólans: 

 

Hver er stefna skólans í stuttu 
máli? 

 

 

Hvernig er stefnan innleidd 
innan skólans? 

 

Hver er birtingarmynd stefnu 
skólans í daglegu skólastarfi? 

►Hvernig var staðið að gerð 
stefnunnar? 

 

►Hvernig tengist hún stefnu 
sveitarfélagsins? 

 

--------- 

 

►Hvernig er stefnan kynnt 
kennurum? 

►Hvernig er stefnan innleidd í 
skólastarfið? 

►Hvernig er innleiðingu 
stefnunnar fylgt eftir? 

--------- 

 

Hverjir koma að gerð 
stefnumótunarinnar? 

Hvernig fer dæmigerð 
stefnumótunarvinna fram í skólanum? 

Hvaðan koma hugmyndirnar? 

Hverjir eru faglegir álitsgjafar í þessu 
ferli? 

--------- 

Hvernig hefur gengið: 

 

Hvað hefur helst hindrað innleiðinguna? 

 

Hvernig er brugðist við þessum 
hindrunum? 

--------- 

Hvernig sýnist þér stefnan hafa áhrif á 
daglegt starf með nemendum? 

Hvernig birtist fagleg forysta 
skólastjórans? 

 

 

 

 

►Hvað leggur þú mesta áherslu 
á við þróun kennsluhátta í 
þessum skóla? 

►Hvaða tengsl hefur þessi 
áhersla við stefnu 
sveitarfélsins? 

►Hvernig veitir þú kennurum 
endurgjöf um störf 
þeirra/kennsluhætti? 

 

Getur þú nefnt mér dæmi? 

 

Þegar við ræðum um gögn og 
upplýsingar í skólastarfi, hvað 
sérð þú þá fyrir þér? 

 

►Hvers konar 
gögn/upplýsingar notar þú helst 
við daglegt skólastarf? 

 

Getur þú nefnt mér dæmi? 
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Ef við gögnum út frá því að gögn/upplýsingar sé allt það sem við vitum um stöðuna í skólanum. Sú vitneskja sem 
við höfum um skólann, hvernig starfið gengur, hvaða árangri tilteknar kennsluaðferðir skila, árangur nemenda, 

hvernig er viðhorf til skólans o.s.frv. . 

Hvernig eru gögn og upplýsingar 
nýtt við skólaþróun? 

►Hvers konar 
gögn/upplýsingar eru helst 
notuð við skólaþróun í þínum 
skóla? 

►Hvaða skipulag og áherslur 
eru um notkun 
gagna/upplýsinga í skólanum? 

►Hvers konar endurgjöf og 
stuðningur við notkun 
gagna/upplýsinga telur þú vera 
gagnlegastan? 

 

Hvaðan koma gögn/upplýsingar? 

Hvers konar leiðbeiningar fá kennarar 
um það hvaða gagna/upplýsinga á að 
afla? 

 

Hvernig rýna stjórnendur og kennarar í 
gögnin/upplýsingarnar? 

Hvers konar verkaskipting er þar? 

 

Hvers konar stuðning fyrir stjórnendur 
annars vegar og hins vegar fyrir 
kennarana? 

Hvaða skipulag og áherslur eru 
um starfsþróun? 

►Hvernig tengist starfsþróun 
kennara og stjórnenda stefnu 
skólans? 

 

Hver eru tækifæri kennara til að bæta 
þekkingu sína og færni? 

Hvernig gengur kennurum að nýta nýja 
þekkingu í daglegu starfi? 

Hvernig er skipulagi á samstarfi 
kennara innan og á milli skóla 
háttað? 

 

►Hvernig er skipulag á 
samstarfi innan skólans? 

 

Hver eru þín tenging við það samstarf? 

Hverjir eru möguleikar kennara til að 
taka þátt í sameiginlegum ákvörðunum 
um nám og kennslu? 

Hvernig metur þú faglegan styrk 
skólans (almennt)? 

►Hvernig metur þú þann 
stuðning sem skólinn fær frá 
sveitarfélaginu? 

 

Hvernig birtist kennurum stuðningur 
sveitarfélagsins (í daglegu) skólastarfi? 

   

Nú er ég búin að fara yfir það sem ég hafði í huga; 

Er eitthvað sem þú vilt spyrja mig um eða koma á framfæri? 
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Viðauki D: Kynningarbréf til skólastjóra 

Kynningarbréf til skólastjóra 

 

Reykjavík, apríl 2018 

Ágæti skólastjóri; 

 

Ég undirrituð, Helga J. Svavarsdóttir, er að vinna lokaverkefni mitt í meistaranámi í Uppeldis- 

og menntunarfræði með áherslu á stjórnun menntastofnana. Rannsókn mín er hluti af BMB-

rannsóknarverkefninu um heiltækar breytingar í skólastarfi sem verið er að vinna á vegum 

Rannsóknarstofu um þróun skólastarfs undir stjórn Önnu Kristínar Sigurðardóttur. 

Rannsóknarverkefni mitt fjallar um faglega forystu skólastjóra og er markmið hennar að 

varpa ljósi á hvernig skólastjórar veita faglega forystu og hvaða áhrif íhlutun á vegum BMB-

rannsóknarinnar hefur haft á störf þeirra. Leiðbeinandi minn í þessari rannsókn er Börkur 

Hansen. 

Til þess að afla gagna fyrir rannsókn mína mun ég meðal annars taka rýnihópaviðtöl við 4-6 

kennara í þremur af þátttökuskólum BMB-rannsóknarinnar. Gera má ráð fyrir að hvert viðtal 

taki 40 -60 mínútur. Viðtölin verða hljóðrituð og síðan skráð niður. 

Ég óska eftir aðstoð þinni við að koma saman rýnihópi í þínum skóla. Æskilegt er að 

kennararnir hafi tekið þátt í því þróunarverkefni sem er hluti af BMB-verkefni skólans og séu 

ekki í þróunarteymi verkefnisins. Ef ekki eru tök á að finna að lágmarki fjóra kennara sem 

tengjast BMB-verkefninu væri gott að fá kennara sem eru að vinna við annað 

þróunarverkefni innan skólans. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og hvergi munu nöfn skóla eða viðmælenda koma fram. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Með vinsemd og virðingu,  

Helga J. Svavarsdóttir 

hjs32@hi.is 

S. 8611661 
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Viðauki E: Kynningarbréf og samþykki kennara 

Reykjavík, apríl 2018 

 

Ágæti kennari; 

Ég undirrituð, Helga J. Svavarsdóttir, er að vinna lokaverkefni mitt í meistaranámi í Uppeldis- 

og menntunarfræði með áherslu á stjórnun menntastofnana. Rannsóknin mín er hluti af 

BMB-rannsóknarverkefninu um heiltækar breytingar í skólastarfi sem skólinn þinn tekur þátt 

í. 

Rannsóknarverkefni mitt fjallar um faglega forystu skólastjóra og er markmið hennar að 

varpa ljósi á hvernig skólastjórar veita faglega forystu og hvaða áhrif íhlutun á vegum BMB-

rannsóknarinnar hefur haft á störf þeirra. Leiðbeinandi minn í þessari rannsókn er Börkur 

Hansen. 

Til þess að afla gagna fyrir rannsókn mína mun ég taka rýnihópaviðtöl (hópviðtöl) við 4-6 

kennara í þremur skólum sem eru í BMB-rannsókninni. Viðtölin verða hálfopin sem þýðir að 

ég styðst við ákveðinn viðtalsramma. Gera má ráð fyrir að viðtalið taki u.þ.b. 40-60 mínútur. 

Viðtölin verða hljóðrituð og síðan skráð niður. Fyllsta trúnaðar verður gætt og hvergi munu 

nöfn skóla eða viðmælenda koma fram. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

 Ég vil þakka þér fyrir að koma í viðtal vegna rannsóknar minnar. 

 Með vinsemd og virðingu,  

Helga J. Svavarsdóttir 

hjs32@hi.is 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í rýnihópi í þeirri rannsókn sem lýst er hér 

að ofan. Ég heiti því að veita öðrum þátttakendum í rýnihópnum fullum trúnaði og virðingu í 

hópviðtölum. 

Ég hef fengið kynningu á rannsókninni og veit að niðurstöður verða m.a. nýttar í ritgerð sem 

birtist opinberlega á Skemmunni sem er safn námsritgerða og rannsóknarritgerða á vefnum 

(www.skemman.is). Mér hefur verið heitið fullum trúnaði við öflun og úrvinnslu gagna og 

treysti því að ekki verði hægt að rekja niðurstöður til mín. 

__________________________ 


