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Ágrip 

Starfsumhverfi skólastjóra hefur breyst mjög mikið á undanförnum árum, orðið flóknara og 

starfið viðameira. Með breyttu starfsumhverfi, auknu álagi og streitu er stuðningur í starfi 

þýðingarmikill. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf skólastjóra í grunnskólum 

til stuðnings í starfi og þörf á stuðningi. Stuðningur í starfi er mikilvægur bæði við upphaf 

ferils skólastjóra og þegar líða tekur á. Ekki hefur verið kannað á Íslandi áður með 

megindlegum aðferðum hvaða viðhorf skólastjórar hafa til þessa þáttar og hvaða stuðning 

þeir fá. Það var því gildi rannsóknarinnar að safna saman nýjum upplýsingum og öðlast 

skilning og þekkingu á stuðningi við skólastjóra í grunnskólum landsins. Þekking á málefninu 

getur svo nýst fræðsluyfirvöldum um allt land, Skólastjórafélagi Íslands og skólastjórunum 

sjálfum.  

Gögnum í rannsókninni var safnað með spurningalista sem sendur var til allra skólastjóra 

í grunnskólum á landinu, 174 alls og var svarhlutfall 67%. Könnunin var unnin í 

vefkönnunarforritinu SurveyMonkey og niðurstöður greindar í Excel og SPSS.  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að skólastjórar voru frekar óánægðir með þann 

stuðning sem var í boði við upphaf ferils þeirra og eingöngu 32% eru ánægðir með þann 

stuðning sem þeir fá núna. Flestir nefndu að þeir hefðu fengið mestan stuðning frá fjölskyldu 

eða vini við upphaf ferils síns og eru niðurstöður þær sömu við núverandi aðstæður. 

Skólastjórar voru sammála um að mikilvægt væri að njóta stuðnings í starfi en 95% sögðu 

það mjög eða frekar mikilvægt. Flestir töldu að fræðsluyfirvöld ættu að veita þeim mestan 

stuðning í starfi. Þá kom einnig fram að skólastjórar töldu sig þurfa mestan stuðning við 

úrlausn erfiðra starfsmannamála og stuðning við stefnumótun.  

Svarhlutfall í rannsókninni var vel viðunandi og dreifing svara yfir landið nokkuð jöfn. Það 

má því álykta að sú mynd sem dregin er upp hér megi yfirfæra á skólastjóra í grunnskólum 

almennt. Niðurstöðurnar geta því nýst fræðsluyfirvöldum um allt land sem og 

Skólastjórafélagi Íslands til að skipuleggja markvissari stuðning við skólastjóra. 
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Abstract 

Support for Principals in Schools – status and expectation. 

The conditions in which principals work have changed drastically over the past decade. 

Everything concerning the role of principals has become more complex, and the demands of 

the job continue to increase. These changes, in addition to a heavier workload and amplified 

stressors, have increased the need for support new and experienced principals. The main 

purpose of this thesis was to study the support of compulsory principals in Iceland, that is 

the support they received when they started their careers, the kind of support they now 

receive, and their needs for support on the job.  

Constructive support is vital for principals, both in the beginning as well later in their 

career. In Iceland, no quantitative study has yet been conducted regarding what principals 

think about the support they get and what kind of support they need and prefer. With this 

study, new information and a new understandings and knowledge about support of 

principals in Iceland is provided. This knowledge and understanding can be utilized by 

education district offices, the Union of Principals, and the principals themselves, for policy 

making and actions regarding provisions for support.  

A questionnaire was developed to collect the necessary data. It was sent to all 

compulsory school in Iceland, 174 in total, and the response rate was 67%. The survey was 

conducted with SurveyMonkey software, and the findings analysed in Excel and SPSS. 

The main findings of the study show that the majority of the principals is rather 

dissatisfied with the support they received in the beginning years as principals, and only 32% 

are content with the support they get now. Most of the principals reported that most of 

their support came from family members or from a friend. This finding applied for both the 

beginning of their career as well as for now. Nearly all the principals, 95%, agreed upon the 

importance of getting support in their role as principals. In addition, they maintained that 

the support should primarily be provided by educational district offices. The study also 

revealed that the kind of support principals need the most was related to managing difficult 

staff problems and policy-making.  

The response rate in this study can be seen as quite good and the distribution of answers 

was alike from different parts of the country. Therefore, the findings can be seen as 

providing useful insights regarding support of compulsory principals in general, that is the 

support they receive and the support they need. Key support providers, such as educational 

district offices and the Union of Principals, can utilize these findings to develop and further 

enhance support for principals in all parts of the country.  
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1 Inngangur  

Undafarin misseri hafa starfsaðstæður kennara og álag í starfi verið talsvert í umræðunni hér 

á landi. Kennarastarfið er orðið fjölþættara og vandasamara í samfélagi þar sem hraðinn er 

orðinn meiri og kröfur hafa aukist. Kennara upplifa að komast ekki yfir þau verkefni sem 

ætlast er til af þeim að vinna og að kennarastarfið sé orðið flóknara og erfiðara. Ekki fást 

menntaðir kennara til að sinna allri kennslu í grunnskólum landsins og sífellt fleiri 

leiðbeinendur fá undanþágu til að sinna starfi grunnskólakenna (Menntamálastofnun, 2018). 

Ósk Auðunsdóttir (2017) kannaði streitu meðal grunnskólakennara og niðurstöður hennar 

sýndu að 99,5% þátttakenda töldu að kennarastarfið væri streituvaldandi. Alls töldu 76% að 

starfið væri ákaflega eða mjög streituvaldandi. Þetta er mun meira en ýmsar erlendar 

rannsóknir sýna en Ósk bendir á að algengt sé erlendis að 25–30% kennara þyki starfið vera 

mjög eða ákaflega streituvaldandi. Að mínu mati hefur aukið álag á kennara, brotthvarf 

þeirra úr kennslu og örar breytingar á starfsumhverfi skóla áhrif á stjórnendur skóla. Þeir 

glíma nú við öðruvísi verkefni en áður. Eitt er að styðja við kennara, annað að leita úrræða 

fyrir nemendur og kennara og bregðast við þeim vanda sem upp kemur þegar kennarar 

hverfa frá störfum eða starfið virðist yfirþyrmandi. Þessu fylgir aukið álag á skólastjóra sem 

getur komið fram í aukinni streitu og minni starfsánægju.  

Haustið 2012 þegar ég hóf störf sem skólastjóri við Akurskóla í Reykjanesbæ komst ég að 

því að það er flókið og erfitt starf að stýra grunnskóla. Ég hafði verið kennari í tíu ár og 

deildarstjóri í níu ár þegar ég tók þá ákvörðun að sækja um stöðu skólastjóra. Ég var því ekki 

alveg ókunn því að stýra fólki. Eigi að síður krefjast flest stjórnunarstörf þjálfunar, leiðsagnar, 

handleiðslu og stuðnings í starfi svo að vel gangi. Að mínu mati er það einnig mjög ólíkt að 

vera millistjórnandi og skólastjóri. Þegar einstaklingur er millistjórnandi fær hann stuðning 

frá skólastjóra og ber ekki einn alla ábyrgð á starfinu og skólanum.  

Þegar bæjar- eða sveitarfélög ráða skólastjóra er ætlast til þess að hann taki fulla ábyrgð 

á lögbundnum verkefnum frá fyrsta degi, sé faglegur leiðtogi, kynnist skólamenningunni og 

sinni öllum öðrum verkefnum. Oft er það svo að þegar nýr skólastjóri hefur störf að fyrir eru 

aðrir með reynslu af stjórnun skólans sem geta lagt lið. Í mínu tilfelli var ekki 

aðstoðarskólastjóri í starfi og fráfarandi skólastjóri kominn í annað starf. Fræðslustjóri kom 

aldrei til að setja mig inn í starfið eða aðrir aðilar úr stjórnsýslu sveitarfélagsins. Samskipti 

mín við fræðslustjóra voru aðallega í gengum síma og tölvupóst fyrstu dagana og einnig 

leitaði ég til grunnskólafulltrúa sveitarfélagsins sem hafði margra ára reynslu af 

skólastjórnun. Eins og margir nýir stjórnendur þurfti ég sjálf að finna út úr hlutunum eins og 

hvernig átti að ráða fólk, hverju þurfti að skila á launadeildina, hvernig átti að samþykkja 

reikninga, gera stundatöflur svo dæmi séu tekin. Á sama tíma var ég að kynnast 
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skólabragnum og starfsfólkinu. Staða mín var því ekki ólík því sem Lee (2015) lýsir í rannsókn 

sinni þar sem nýi skólastjórinn mætir á svæðið og næstum því allt fyrsta árið fer í að finna út 

úr hlutunum og kynnast skólamenningu og styrkleikum starfsfólksins.  

Nú hef ég verið skólastjóri í rúmlega sex ár og á þessum tíma hafa komið upp ýmis mál 

tengd starfsmanna- og nemendahópnum. Ég hef oft sagt að 500 barna skóli sé eins og lítið 

sveitarfélag úti á landi. Þar koma upp alls konar hlutir bæði skemmtilegir og áhugaverðir en 

einnig atburðir sem taka á eins og erfiðleikar í fjölskyldum, veikindi og andlát. Jafnvel þó að í 

skólanum séu millistjórnendur og skólastjóri dreifi verkefnum er ábyrgðin og allir þræðir 

jafnan í hans höndum. Á erfiðustu stundunum hefur það oft reynst mér þungbært að standa 

ein með allar áhyggjurnar á mínum herðum. Ég fann tilfinnanlega fyrir því að formlegur, 

markviss og reglulegur stuðningur var ekki til staðar, hvorki við upphaf starfsins né þegar líða 

tók á. Ég þurfti sjálf að kalla eftir þeim stuðningi sem ég taldi mig þurfa og leitaði þá til 

fræðsluyfirvalda, mannauðsstjóra og samstarfsfélaga. Fræðsluyfirvöld og mannauðsstjóri 

komu þá með vel skipulagðan og öflugan stuðning inn í skólann, ekki eingöngu fyrir mig sem 

stjórnanda, heldur fyrir alla starfsmenn og stjórnendateymi skólans. Þegar slíkt gerist er 

mikilvægt að kunna að bregðast við þeirri streitu og álagi sem slíku ástandi fylgir. 

Maslach, Schaufeli og Leiter (2001) benda á að streita, álag og skortur á stuðningi geti 

leitt til kulnunar í starfi. Áhrifin geta einnig verið þau að skólastjórar fari í veikindafrí eða snúi 

sér að öðrum störfum. Dæmi eru um að skólastjórar í mínu nærumhverfi hafi hætt eftir 

nokkur ár í starfi og þá jafnvel snúið aftur til kennslustarfa. Einnig eru dæmi um að 

skólastjórar fari í löng veikindaleyfi. Þá benda rannsóknir og álitsgerðir (Evans, 2010; Fink og 

Brayman, 2004; OECD, 2014; Pont, Nusche og Moorman, 2008) til þess að skólastjórastarfið 

virðist ekki vera eins eftirsóknarvert og áður. Fram kemur að umsóknum um 

skólastjórastöður hefur víða farið fækkandi, skólastjórar séu almennt hlaðnir störfum, á 

lágum launum og margir að nálgast eftirlaunaaldurinn. Að mínu mati þarf að bregðast við 

þessari þróun með því að styðja við skólastjóra á faglegan hátt. Yfirvöld þurfa að bjóða upp á 

meiri stuðning og handleiðslu og undirbúa skólastjóra betur undir starfið. 

1.1 Markmið og afmörkun rannsóknar 

Stuðningur við skólastjóra í starfi hefur verið mér hugleikinn í langan tíma. Eins og fram hefur 

komið hefur mér fundist vanta faglegan og markvissan stuðning við mig sem skólastjóra. Ég 

hef einnig fylgst með félögum mínum í skólastjórastéttinni glíma við ýmis vandamál og séð 

dæmi um hvernig þeir nýta margskonar stuðning til að ná betur utan um krefjandi verkefni til 

að geta sinnt starfinu á markvissari hátt.  

Haustið 2014 vann ég ásamt þremur öðrum nemum við Háskóla Íslands verkefni þar sem 

við könnuðum viðhorf nýrra stjórnenda til stuðnings í starfi við upphaf ferils þeirra. Tekin 
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voru viðtöl við fjóra skólastjóra í grunnskólum sem höfðu tveggja til þriggja ára reynslu í 

starfi. Skólastjórarnir upplifðu mikla streitu og sögðust ekki hafa fengið mikinn stuðning við 

störf sín, fannst þeir þurfa sjálfir að finna út úr hlutunum. Eftir þessa verkefnavinnu og eftir 

því sem tíminn leið varð ég enn ákveðnari og áhugasamari um að kanna betur stuðning við 

skólastjóra í grunnskólum, ekki bara við upphaf starfsferilsins heldur einnig þegar líður á 

hann. Boerema (2011) bendir á að það sé brýnt að skólastjórar fái góðan stuðning í starfi 

bæði við upphaf ferils síns og einnig þegar fram í sækir. Að hans mati er góður stuðningur við 

stjórnandann lykilatriði til að hann haldist í starfi og öðlist þá starfsþróun sem þörf er á. 

Þannig má að mati Boerema (2011) koma í veg fyrir að skólastjóri upplifi að honum sé kastað 

út í djúpu laugina án þess að kunna að synda og án kúts og korks og þurfi sífellt að vera að 

reka sig á hlutina og finna upp hjólið í hvert sinn sem vandamál banka á dyr. 

Von mín er að rannsókn á þessu efni geti varpað ljósi á stuðning við skólastjóra í 

grunnskólum. Með spurningakönnun er reynt að varpa ljósi á hvaða þörf skólastjórar hafa 

fyrir stuðning og hvernig þeir vilja að honum sé háttað. Kannað er hvaða stuðning 

skólastjórar fengu við upphaf ferils síns, hvaða stuðning skólastjórar fá í starfi við núverandi 

aðstæður og hvaðan sá stuðningur kemur. Kannað er sérstaklega hvaðan stuðningur við 

skólastjóra kemur – frá fræðsluyfirvöldum, jafningjum, Skólastjórafélagi Íslands eða 

svæðafélagi og einnig hvaðan þeir telja að stuðningurinn eigi að koma. Þá er skoðað hvort 

einhver mismunur sé eftir búsetu og hver næsti yfirmaður er en það getur verið misjafnt 

hvernig sveitarfélög búa um hnútana í þessum efnum. Einnig verða aðrar bakgrunnsbreytur 

notaðar eins og kyn, stjórnunarreynsla og mannaforráð. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um stuðning við skólastjóra og öðlast á 

því skilning. Hagnýtt gildi er að koma með ábendingar um mikilvægi stuðnings í starfi og til 

annarra aðila, svo sem skólastjóranna sjálfra, fræðsluyfirvalda, stéttarfélags og annarra 

hagsmunaaðila. 

Rannsóknarspurningin er því: Hvaða stuðning fá skólastjórar í grunnskólum í starfi og 

hvernig stuðning vilja þeir fá?  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í inngangi er sagt frá hvers vegna höfundur ákvað að skrifa 

um þetta efni, markmiði og afmörkun rannsóknar og uppbyggingu ritgerðar. Í öðrum kafla er 

gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni. Þar er fjallað um starfsumhverfi skólastjóra ásamt því 

að draga upp mynd af auknu álagi í starfi. Þá er fjallað um breytingar á því hve 

eftirsóknarvert það er að verða skólastjóri. Í fræðilega kaflanum er einnig fjallað um 

mikilvægi stuðnings fyrir skólastjóra, hvaðan hann kemur og um tegundir stuðnings og 

gagnsemi. Í kafla þrjú er greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem stuðst var við, hvaða leiðir 
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voru notaðar við öflun gagna og úrvinnslu þeirra. Einnig er þar rætt um siðferðileg álitamál 

sem tengjast rannsókninni og réttmæti niðurstaðna. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir helstu 

niðurstöðum sem rannsóknin leiddi í ljós. Í kafla fimm eru niðurstöður speglaðar í 

fræðilegum skrifum annarra og leitast við að svara rannsóknarspurningunni. Í sjötta kafla er 

svo að finna lokaorð og í kjölfarið heimildaskrá og viðauka. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Starfsumhverfi skólastjóra 

Bæði í íslenskum og erlendum skrifum er að finna talsvert af efni sem greinir frá breytingum 

á hlutverki skólastjórnenda, það er hvernig umfang starfsins hefur þróast og breyst 

undanfarin ár. Anna María Skúladóttir (2015) og Fullan (2014) benda til dæmis á að ábyrgð 

skólastjóra hefur aukist mjög síðustu 20 árin og starfið orðið flóknara. Samhliða þessari 

þróun segir Fullan (2014) að í allri stefnumörkun komi fram að skólastjórar eigi að vera 

faglegir leiðtogar og reka óaðfinnanlega skóla. Þeir eigi að vera sýnilegir, tengjast 

starfsmönnum, nemendum, foreldrum og samfélaginu, innleiða nýjar stefnur og leiða 

kennarana til framfara. Allt þetta á skólastjórinn að geta leyst af hendi án þess að neinn 

komist í uppnám eða verði óánægður.  

Evans (2010), Fullan (2014) og Maforah (2015) benda líka á að breytingar á menntastefnu 

og námskrám séu gerðar með reglulegum hætti og víða sé lögð áhersla á aukið eftirlit með 

stöðluðum prófum. Segja þeir þessa þróun skapa aðstæður sem auka enn frekar á vinnuálag 

og ábyrgð sem hvílir á herðum skólastjóra. Þá virðist starfsánægja skólastjóra fara 

minnkandi. Fullan (2014) greinir til dæmis frá því að frá árinu 2008 til 2014 hefur hlutfall 

bandarískra skólastjóra sem segjast vera ánægðir í starfi farið úr 68% í 59%. Í sömu rannsókn 

sögðu 75% skólastjóra að starfið væri orðið of flókið. Rannsóknir Fink og Brayman (2004) og 

Hargreaves og Fink (2006) benda einnig til þess að auknar kröfur og minnkandi starfsánægja 

geti leitt til þess að skólastjórar hætta störfum fyrr en áður gerðist. Rannsókn meðal 500 

skólastjórnenda í Kanada gefur til kynna svipaðar niðurstöður um starfsumhverfi skólastjóra. 

Dregur rannsóknin upp mynd af breytingum í starfsumhverfi þeirra og að skólastjórarnir vilji 

enn meiri stuðning við störf sín. Þessi krafa um aukinn stuðning komi meðal annars til vegna 

aukinnar breiddar í nemendahópum og aukinnar áherslu á að skólinn sinni félagslegum, 

tilfinningalegum og jafnvel grunnþörfum nemenda (Canadian Association of Principals og 

The Alberta Teachers‘ Association, 2014). Þessar niðurstöður sýna að við þurfum að beina 

sjónum okkar að því umhverfi sem skólastjórar starfa í og einnig hvað er hægt að gera til 

auka starfsánægju skólastjóra og styðja þá í því flókna starfi sem þeir sinna. 

Rannsóknir á Íslandi lýsa svipuðum veruleika um fjölgun verkefna á herðum skólastjóra. 

Þær benda einnig til þess að stjórnendur eigi oft í erfiðleikum í starfi, meðal annars við að ná 

utan um mikilvæg verkefni og forgangsraða þeim (Anna María Skúladóttir, 2015; Börkur 

Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008). Í rannsókn sem Börkur 

Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2014) gerðu á starfsháttum í grunnskólum kom fram 

að skólastjórar vildu veita meiri leiðsögn og stuðning við kennslu en tímaskortur kom í veg 

fyrir það hjá flestum. Meiri áhersla var því lögð á aðra þætti starfsins. Þannig sat faglegi 
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þáttur starfsins á hakanum þrátt fyrir vilja skólastjóra til að sinna honum. Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir (2018) benda á að niðurstöður spurningakannana sem sendar 

hafa verið skólastjórum fjórum sinnum, fyrst árið 1991, síðan árin 2001 og 2006 og nú síðast 

árið 2017 hafa skólastjórar raðað námskrárvinnu í fyrsta sæti yfir það sem þeir vildu helst 

einbeita sér að í starfi sínu. Raunveruleg staða samkvæmt niðurstöðum þeirra er samt sú að 

stjórnun og umsýsla er í forgangi hjá skólastjórum öll fjögur árin og námskrárvinna eingöngu í 

þriðja til fimmta sæti fyrir utan fyrsta árið sem könnunin var gerð þar sem námskrárvinna var 

í öðru sæti. Í greinargerð sem unnin var af Skólastjórafélagi Íslands og Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga (2015) kom fram hve víðtækt og fjölbreytt starf skólastjóra er. Í greinargerðinni 

er hlutverki þeirra skipað á fjögur meginsvið: (1) fagleg forysta, stefnumótun og skipulag; (2) 

mannauður, nemendur og starfsmenn; (3) fjármál og rekstur og að lokum (4) samskipti og 

samvinna við nærsamfélag og fræðsluyfirvöld. Undir hverju sviði eru svo tilgreindir 10 til 20 

verkþættir. Af þessu er ljóst að verkefnin eru fjölbreytt. Það er því brýnt að skólastjóri fái 

stuðning við að forgangsraða þessum fjölbreyttu verkefnum og tíma til að sinna þeim, ekki 

síst því sem lýtur að leiðsögn og stuðningi við kennara.  

Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen (2014) benda á að fjölda nýrra verkefna hafi bæst 

við starfsemi grunnskóla á síðustu árum og mörg þeirra hvíli á herðum skólastjóra. Þegar rýnt 

er í lög og reglugerðir kemur svipað í ljós. Með lögum um grunnskóla nr. 91/2008 var skólum 

til að mynda gert að sinna innra mati og einnig að ytra mat yrði framkvæmt reglulega af 

sveitarfélögum og ráðuneyti. Ýmislegt fleira hefur bæst við störf skólastjóra svo sem breytt 

umhverfi í mannaráðningum vegna stjórnsýslulaga nr. 37/1993, ný verkefni vegna 

upplýsingalaga nr. 140/2012, örar breytingar á kjarasamningum kennara (Kjarasamningur 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 

grunnskólakennara, 2018) og ný lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 

90/2018. Þessu til viðbótar má nefna erindi frá ýmsum opinberum aðilum um innleiðingu á 

lögum og reglugerðum, svo sem lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 

46/1980, lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011, lög um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 svo ekki sé minnst á nýja námskrá og nýtt 

námsmat (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Eins og Anna María Skúladóttir (2015) bendir á voru mörg af ofangreindum verkefnum 

ekki hluti af starfi skólastjóra fyrir tveimur áratugum. Fyrir utan lögbundna þjónustu sem 

nefnd hefur verið hér að framan er einnig kallað er eftir auknu samstarfi við önnur skólastig 

meðal annars til að skapa samfellu í námi. Þá er einnig kallað eftir samstarfi við 

félagsþjónustu sveitarfélaga, íþróttafélög og félagsmiðstöðvar svo dæmi séu tekin. 

Nemendum í sérkennslu hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu árin (Hagstofa Íslands, 2018a) og 

aukin áhersla er á að skólar bregðist við náms-, félags- og tilfinningalegum vandamálum 
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nemenda í skólum sem byggja á hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar þar sem koma á 

til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun hvers og eins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). Nemendum með ólíkan bakgrunn, 

flóttamönnum frá ýmsum löndum og börnum með annað móðurmál en íslensku fjölgar 

einnig ört í skólum landsins (Hermína Gunnþórsdóttir, Stéphanie Barillé og Markus Meckl, 

2017). Tölur frá Hagstofu Íslands sýna að frá 1997 til 2017 hefur grunnskólanemendum með 

erlent móðurmál fjölgað úr 377 í 4.470 (Hagstofa Íslands, 2019).  

Auk þess að sinna öllum þessum þáttum eiga skólastjórar að vera faglegir leiðtogar sem 

leiða skóla sem standa sig vel, svo sem í PISA og á samræmdum prófum. Skólastjórinn ber 

einnig ábyrgð á líðan nemenda og starfsfólks (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2014). Skólapúlsinn (2018) metur hvernig skólar landsins koma út miðað við aðra í þáttum 

eins og starfsanda, einelti, líðan og áhuga á námsgreinum. Skólapúlsinn metur einnig hve 

sáttir foreldrar eru með skólann á hinum ýmsu sviðum. Niðurstöður þessara kannanna eru 

svo birtar foreldrum og öðrum hagsmunaaðilum. Sveitarfélög hafa aðgang að Skólavoginni 

(2018) þar sem hægt er að bera saman skóla innan sveitarfélaga og sjá hvernig skólar standa 

sig miðað við landsmeðaltal. Samræmd lestrarpróf frá Menntamálastofnun ásamt 

samræmdum prófum eru lögð fyrir í öllum skólum landsins og niðurstöður birtar á 

sérstökum vef hjá Menntamálastofnun (Skýrslugrunnur Menntamálastofnunar, 2018) sem er 

opinn öllum sem vilja kynna sér árangur skóla. Allir þessir þættir hafa að einhverju leyti í för 

með sér aukið álag á stjórnendur skóla.  

Öll þau verkefni sem hefur verið lýst hér að framan eru nú hluti af hefðbundnu 

skólastarfi. Þessum verkefnum er ætlað gera skólana öruggari og betri og auka gæði 

skólastarfsins. Í ljósi þess að verkefni skólastjóra hafa orðið margbreytilegri er stuðningur við 

stjórnendur þýðingarmikill. Hann getur stuðlað að því að stjórnandi ráði betur við starfið, 

þróist í starfi og að streita verði ekki yfirþyrmandi og leiði jafnvel til kulnunar. 

2.1.1 Streita og kulnun 

Eins og segir hér að framan er skólastjórastarfið ekki einfalt í sniðum. Þegar einstaklingur 

glímir við jafn viðamikil og flókin verkefni eins og nefnd hafa verið er líklegt að viðkomandi 

stjórnendur geti fundið fyrir streitu og upplifi að ráða ekki við starf sitt. Maslach o.fl. (2001) 

benda á að langvarandi streita geti leitt til kulnunar og örmögnunar ef ekkert er að gert.  

Í fjölmiðlum á Íslandi þessi misserin er algengt að fjallað sé um vanlíðan og kulnun í starfi. 

Í nýlegri umfjöllun á vefmiðlinum visir.is kemur fram ein af helstu ástæðum þess að fólk leitar 

til heimilislæknis er að það segist finna fyrir einkennum sem tengja má við streitu og álag 

(Kristín Ýr Gunnarsdóttir, 2018). Þá hafa geðlæknar einnig fundið fyrir vaxandi vanda vegna 
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viðvarandi streitu, kulnunar og örmögnunar sem rekja má til sífellt meiri krafna og hraða í 

samfélaginu (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2018). Mikið álag er á sjúkrasjóðum stéttarfélaga 

og er sjúkrasjóður Kennarasambands Íslands, sem þjónar meðal annars skólastjórum, við það 

að tæmast svo að skerða hefur þurft greiðslur úr sjóðnum (Ævar Örn Jósepsson, 2017). Það 

er því áríðandi að reyna að öðlast skilning á þessari þróun og bregðast við henni. Hluti af því 

er að skoða aðstæður inn á vinnustöðum og kanna hvað þar þarfnist úrbóta og aukins 

stuðnings. 

Streita er hugtak sem er notað yfir líffræðileg viðbrögð við álagi. Skýr tengsl eru á milli 

streituvalda og ýmissa líkamlegra kvilla (Ólafur Þór Ævarsson, 2016). Nixon, Mazzola, Bauer, 

Krueger og Spector (2011) greina frá því að streituvaldarnir geti verið af mörgum toga svo 

sem skipulagsvanda innan stofnunar, árekstrar samstarfsfólks, átökum um hlutverk, óljósum 

hlutverkum, vinnuálagi, löngum vinnudögum og skorti á stjórn á aðstæðum. Líkamlegu 

einkennin eru til að mynda bakverkur, höfuðverkur, augnþreyta, svefnvandamál, svimi, 

örmögnun, breytt matarlyst og magavandamál. Í grein Ólafs Þórs Ævarssonar (2016) kemur 

fram að langvarandi streita getur haft áhrif á hjarta og æðakerfi og andlega líðan. Áhrif 

streitu á heilann sýnir að heilastarfsemi breytist við langvarandi streitu og ýmis alvarleg 

líkamleg einkenni geta komið í ljós svo sem hamlandi ofurþreyta, skortur á úthaldi og 

frumkvæði og óeðlilega mikilli þörf fyrir hvíld. Þá geta komið fram vitrænar truflanir eins og 

skortur á einbeitingu og minnistruflanir. Ólafur Þór bendir einnig á að hugtakið sjúkleg streita 

sé nátengd því ástandi sem kallast kulnun. 

Kulnun hefur verið skilgreind á margan hátt í fræðilegum skrifum. Maslach o.fl. (2001) 

benda á að kulnun sé mjög vel þekkt meðal fólks sem vinnur umönnunarstörf og mikið með 

öðru fólki. Þrír þættir eru sameiginlegir þeim sem glíma við slíkt ástand en það er 

tilfinningaleg örmögnun (e. exhaustion), hlutgerving eða bölsýni (e. cynicism) og dvínandi 

áhugi á að ná árangri (e. inefficacy). Af þessum þremur þáttum er tilfinningaleg örmögnun 

helsta birtingarmynd kulnunar. Örmögnun lýsir sér þannig að einstaklingur fjarlægist vinnu 

sína bæði tilfinningalega og andlega en það er leið viðkomandi til að reyna að ráða við 

aðstæður. Samhliða örmögnun einangrar viðkomandi sig gjarnan og bölsýni eða hlutgerving 

gagnvart samstarfsmönnum eða starfinu kemur fram. Jafnframt upplifir einstaklingurinn sig 

ekki ráða við vinnu sína og efast um eigið ágæti. 

Samkvæmt könnun meðal breskra skólastjóra árið 2017 sögðust 37% skólastjóra alltaf 

hafa fundið fyrir streitu vikurnar áður en könnunin var lögð fyrir og 76% sögðust finna fyrir 

streitu sem tengdist vinnunni (Education Support Partnership, 2017). Nokkuð stórt hlutfall 

skólastjóra átti í erfiðleikum með að samhæfa vinnu og einkalíf þannig að einkalífið liði ekki 

fyrir vinnuna eða um 65% og sama hlutfall skólastjóra hafði íhugað að hætta störfum. 

Rannsóknir sýna einnig að skólastjórar vinna oft langan vinnudag. Jafnframt er algengt að 
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þeir vinni um helgar eða á kvöldin. Í könnun meðal kanadískra skólastjóra kom fram að 

vinnuvika skólastjórans var að meðaltali 60 tímar á viku. Rannsóknin leiddi í ljós að 

vinnudagurinn hófst jafnvel í bílnum á leið í vinnuna og skólastjórar unnu oft að verkefnum 

heima hjá sér á kvöldin (The Alberta Teachers‘ Association og Council for School Leadership, 

2014). Sama kom fram í könnuninni meðal breskra skólastjóra. Þeir sögðust oft vinna eftir að 

hefðbundnum vinnutíma lyki á daginn sem og um helgar (Education Support Partnership, 

2017).  

Í rannsókn Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur komu fram svipaðar niðurstöður er varðar 

vinnutíma skólastjóra á Íslandi. Helmingur skólastjóra í rannsókninni unnu 46 klukkustundir 

eða meira á viku. Þá kemur fram í sömu rannsókn að 13% skólastjóra í grunnskólum 

greindust með einkenni kulnunar á kvarða sem metur persónutengda kulnun, 15% 

grunnskólastjóra mældist með starfstengda kulnun og 16% grunnskólastjóra með kulnun á 

kvarðanum sem tengdist starfsfólki (Gerður Ólína Steinþórsdóttir, 2014; Gerður Ólína 

Steinþórsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Börkur Hansen, 2015). Á fundi Borgarráðs 

Reykjavíkurborgar kom fram að borgin hefði á árinu 2017 varið 650 milljónum króna í 

langtímaveikindi starfsfólks eingöngu á skóla- og frístundasviði borgarinnar (Reykjavíkurborg, 

2018). Það er næsta víst að eitthvað af þeim veikindum eru veikindi stjórnenda. Það skiptir 

því miklu máli að reyna að draga úr álagi, streitu og kulnun meðal stjórnenda til dæmis með 

því að auka við þann stuðning sem þeir fá. Einnig til þess að þeir geti stutt við sína 

starfsmenn. Í könnun sem var gerð í Bretlandi nefndi um þriðjungur kennara að yfirmenn 

þyrftu að setja í forgang heilsu og velferð starfsmanna sinna og setja á dagskrá fræðslu um 

streitu og tímastjórnun ásamt því að koma á handleiðsluhópum (Education Support 

Partnership, 2017). 

Vandi skólastjóra birtist á ýmsan hátt þegar kemur að streitu og vinnuálagi. Það er því til 

mikils að vinna að styðja við stjórnendur þannig að þeir upplifi ekki vanmátt gagnvart 

starfinu og hafi áhuga á að ná árangri.  

2.1.2 Færri umsóknir og tíð skólastjóraskipti 

Í skýrslu OECD (2014), hjá Hargreaves og Fink (2006) og Meyer, Macmillan og Northfield, 

(2011) er lýst vaxandi áhyggjum af því að stétt skólastjóra sé að eldast, tíð skólastjóraskipti 

séu algeng og að allmargir skólastjórar hætti eftir stuttan tíma í starfi. Þá greina Evans (2010) 

og Fink og Brayman (2004) frá því að skólastjórar skipti oftar um starfsvettvang en áður. Eins 

og Meyer o.fl. (2011) benda á geta tíð skólastjóraskipti haft neikvæð áhrif á starfsfólkið, 

árangur nemenda og stöðugleika skólans. Umsóknum um þær stöður sem auglýstar eru 

hefur líka fækkað. Í sumum fylkjum Bandaríkjanna hefur umsóknum fækkað um tvo þriðju 

(Evans, 2010). Hargreaves og Fink (2006) segja að umsóknum um skólastjórastöður hafi 
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fækkað bæði í Norður-Ameríku og annars staðar í heiminum. Af þessu má draga þá ályktun 

að skólastjórastarfið virðist ekki vera eins eftirsóknarvert og áður.  

Margir kennarar og jafnvel millistjórnendur líta ekki lengur á að það sem áhugavert skref 

að verða skólastjóri vegna þeirra krafna sem gerðar eru í starfinu. Evans (2010) bendir á að 

helmingur þeirra sem verða skólastjórar hætta innan fimm ára. Þeir Hargreaves og Fink 

(2006) segja áríðandi að halda í skólastjóra sem eru að störfum núna og reyna að koma í veg 

fyrir að aukið álag í starfi og kröfur um árangur hreki þá til annarra starfa eða að þeir hætti 

fyrr en ætlast er til með ófyrirséðum afleiðingum. Þeir segja þetta meðal annars nauðsynlegt 

til að viðhalda stöðugleika í forystu í skólum.  

Tran (2017) bendir á að skólastjórar vegi og meti álagið í starfi meðal annars með tilliti til 

launa. Það er því ljóst að launaumhverfi skólastjóra þarf að vera aðlaðandi til að fá umsóknir 

um stöður skólastjóra sem og að halda í starfandi skólastjóra. Aukið álag í starfinu kallar á 

breytt viðhorf til vinnuumhverfis stjórnenda og aukinn stuðning við þá. Þetta er atriði sem 

hagsmunaaðilar þurfa að skoða vel, það er fræðsluyfirvöld, stéttarfélag stjórnenda eða 

skólastjórarnir sjálfir. 

Á Íslandi sjáum við vísi að sömu þróun og lýst er hér að framan. Svo virðist sem færri sæki 

nú um þær stöður sem auglýstar eru og víða þarf að framlengja umsóknarfresti, jafnvel á 

höfuðborgarsvæðinu (Jakob Bjarnar, 2016). Árið 2015 var greint frá því að fjórir nýir 

skólastjórar hafi verið ráðnir í Reykjavík. Um hverja stöðu af þessum fjórum voru 

umsækjendur á bilinu 20-26 (Fjórir skólastjórar ráðnir í Reykjavík, 2015). Árið 2016 var 

umsóknarfrestur um stöðu skólastjóra við Melaskóla framlengdur vegna þess að aðeins fimm 

höfðu sótt um þegar upphaflegi fresturinn rann út. Tólf sóttu um eftir að umsóknarfrestur 

hafði verið framlengdur (Jakob Bjarnar, 2016). Vorið 2017 var auglýst eftir nýjum skólastjóra 

til starfa í einum skóla Reykjavíkurborgar og sóttu aðeins níu um þá stöðu (Reykjavíkurborg, 

2017). Í samtali við formann Skólastjórafélags Íslands upplýsti hann um að aðeins hefðu þrír 

sótt um stöðu skólastjóra í Árbæjarskóla þegar hún var auglýst haustið 2017. Af þessu mætti 

draga þá ályktun að vísbendingar séu um að sama þróun sé að verða hér á landi og annars 

staðar, það er að æ færri líti á það sem eftirsóknarvert starf að vera skólastjóri. 

Í niðurstöðum TALIS rannsóknarinnar (OECD, 2014) kemur í ljós að meðalaldur skólastjóra 

í grunnskólum á Íslandi var 51 ár sem er svipað og meðalaldur skólastjóra í þeim löndum þar 

sem TALIS rannsóknin var framkvæmd. Meðalaldur skólastjóra í rannsókninni var 51,5 ár. 

Einnig kemur fram að á Íslandi var 44% skólastjóra undir 50 ára og 16% skólastjóra á landinu 

eru yfir sextugt. Gera má ráð fyrir því að á Íslandi muni að minnsta kosti 28 skólastjórar láta 

af störfum sökum aldurs næstu 5-7 árin. Þá hefur meðalaldur íslenskra skólastjóra hækkað á 

milli áranna 2008 og 2013 (OECD, 2014). Á Íslandi stöndum við því frammi fyrir sama vanda 
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og mörg lönd í heiminum þar sem umsóknum um skólastjórastöður virðist hafa fækkað, stétt 

skólastjóra er að eldast og þess vegna margir að hverfa frá störfum á næstu árum. 

2.2 Stuðningur í starfi 

Stuðningur við skólastjóra getur verið á ýmsan hátt, bæði formlegur og óformlegur. Hér er 

formlegur stuðningur skilgreindur sem utanaðkomandi stuðningur skipulagður til dæmis af 

fræðsluyfirvöldum, sveitarfélögum eða öðrum aðilum. Hér má nefna sem dæmi skipulagða 

starfsþróun, faglega handleiðslu, mentoring, þjálfun nýrra stjórnenda og ýmis konar 

námskeið eða fyrirlestra sem skólastjórar sækja. Formleg framhaldsmenntun er einnig 

stuðningur fyrir skólastjóra í starfi. Óformlegur stuðningur er hins vegar skilgreindur hér sem 

eitthvað sem skólastjórar sækja sér sjálfir eða skapa aðstæður fyrir, svo sem 

jafningjastuðningur, koma sér upp sérstökum bandamanni, óformleg símtöl, samtöl og önnur 

aðstoð.  

Boerema (2011) fjallar um stuðning við nýja stjórnendur og dregur fram gildi þess að 

styðja við þá bæði á formlegan og óformlegan hátt þegar þeir stíga sín fyrstu skref og reyna á 

eigin skinni það sem þeir hafa lært um starfið. Að vera stjórnandi í skóla er ekki einfalt og 

nýjum stjórnendum gætu fallist hendur þegar þeir standa frammi fyrir þeim verkefnum sem 

þarf að leysa. Í rannsókn Boerema upplifðu margir nýir skólastjórar sig einangraða á 

vinnustaðnum og einmana. Bauer og Silver (2018) rannsökuðu upplifun nýrra stjórnenda á 

einangrun í starfi og áhrif þess á aðra þætti. Einangrun í starfi er ekki aðeins skilgreind 

landfræðilega eða að vera eini stjórnandinn í skólanum heldur einnig sú upplifun að 

skólastjóri hafi engan til að leita til innan eða utan skólans og þurfi að taka ákvarðanir einn. 

Þeir komust að því að einangrun í starfi hafði bein og óbein áhrif á löngun skólastjóra til að 

hætta; með aukinni einangrun nefndu skólastjórarnir frekar að þeir hefðu íhugað að hætta. 

Óbeinu áhrif einangrunar hafði einnig áhrif á upplifun þeirra á eigin skilvirkni, starfsánægju 

og kulnun. Að mati Bauer og Silver (2018) stuðlaði einangrun í starfi að enn minni áhuga 

þeirra á að halda áfram að gegna stöðu stjórnenda.  

Boerema (2011) bendir á að til að draga úr einangrun geti stuðningur skipt máli. Segir 

hann að sá aðili sem styður nýjan skólastjóra í starfi geti rofið einangrun hans og veitt faglega 

leiðsögn til að sá nýi finni sína eigin rödd og stefnu. Í grein Honig (2012) kemur fram að 

stuðningur fræðsluyfirvalda við skólastjóra geti leitt til enn frekari umbóta í skólastarfi og 

bætt bæði gæði kennslu og stjórnunarhætti skólastjóra. Óraunhæft sé að öll leiðsögn eða 

handleiðsla sé á höndum samstarfsfélaga eða annarra skólastjóra sem eru jafnan störfum 

hlaðnir. Sveitarfélög eða fræðsluyfirvöld verða því að koma að þessum málum með 

formlegum hætti og efla skólastjórnendur í starfi og styðja við þá með markvissum leiðum. 
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Mendels (2017) fjallar í grein sinni um hvernig fræðsluyfirvöld á sex svæðum í 

Bandaríkjunum hafa fært áherslur sínar frá því að vera eftirlitsaðilar, þar sem viss tortryggni 

ríkti á milli yfirvalda og skólastjóra, yfir í að vera helsti stuðningsaðili fyrir skólastjóra. 

Skólastjórar fá nú betri leiðsögn í hvernig á að leiðbeina um nám og kennslu, hvernig á að 

stýra fólki og hvernig á að byggja upp skólabrag. Umsögn yfirvalda til skólastjóra byggir á 

heimsóknum og skoðunum allt skólaárið og áhersla er lögð á að þeir eflist í starfi. Fleiri svæði 

í Bandaríkjunum hafa nú fengið styrki til að taka upp þetta kerfi sem hefur reynst vel. Af 

þessu má sjá að það skiptir máli hvernig leiðsögn og stuðningur fræðsluyfirvalda er úr garði 

gerður. Það skiptir máli að stuðningurinn sé hugsaður til að efla og styrkja skólastjóra sem 

faglega leiðtoga og stjórnendur frekar en vera í formi eftirlits.  

Í rannsókn Boerema (2011) kom fram að mörgum stjórnendum fannst erfitt að vita ekki 

hvort þeir væru að gera góða hluti og hvort fræðsluyfirvöld væru ánægð með störf þeirra. 

Skortur á endurgjöf varð til þess að þeir voru alltaf að velta fyrir sér hvað þeir gætu gert 

betur. Stjórnendur telja sig þurfa fólk sem hlustar á þá, hugi að vellíðan þeirra og hvetji 

áfram. Boerema dregur einnig fram að gott sé að þeir sem veiti stuðninginn hafi verið 

stjórnendur sjálfir og hafi staðið frammi fyrir álíka úrlausnarefnum. Skólastjórum fannst 

brýnt að fá fagleg ráð og hjálp við að forgangsraða. Ekki væri nóg að styðja stjórnendur fyrsta 

árið í starfi heldur þyrftu þeir áframhaldandi leiðsögn.  

Í Kanada hafa verið gerðar metnaðarfullar rannsóknir á störfum skólastjóra og gefnar út 

handbækur til að styrkja þá í starfi og draga úr einangrun þeirra (Alberta Teachers‘ 

Association, 2018). Þá hafa verið gefin út viðmið um störf skólastjóra sem eru notuð þegar 

ráða á skólastjóra. Skólastjórar geta einnig nýtt þessi viðmið til að efla sig í starfi og þróast 

(Alberta Government, 2018). Sama hefur verið gert í Ástralíu þar sem lögð er áhersla á fimm 

svið skólastjórastarfsins (Australian Institute for Teaching and School Leadership, 2011). Slík 

viðmið styrkja stöðu skólastjóra og gefa þeim tækifæri til að þróast í starfi og setja skýr 

viðmið um til hvers er ætlast af þeim. Þetta er einn þáttur í að styðja enn frekar við 

skólastjóra og efla þá í hlutverki sínu sem faglegir leiðtogar og stjórnendur. 

Nokkrar rannsóknir og kannanir á stuðningi við skólastjóra hafa verið gerðar hér á landi. Í 

meistararitgerð Ingibjargar Magnúsdóttur (2013) var reynt að varpa ljósi á þann stuðning 

sem stendur nýjum skólastjórum til boða fyrsta starfsárið og skoða hvernig sá stuðningur 

nýttist þeim. Ingibjörg studdist við eigindlegar rannsóknaraðferðir og voru allir viðmælendur 

hennar skólastjórar í sama sveitarfélagi. Helstu niðurstöður Ingibjargar eru að stuðningur við 

skólastjóra skiptir miklu máli, bæði faglegur og persónulegur, og hann geti verið af ýmsum 

toga, komið frá fræðsluyfirvöldum, samstarfsfólki innan skólans og öðrum skólastjórnendum 

innan og utan skólans. Það var þó mat þeirra sem tóku þátt í rannsókninni að stuðningurinn 

væri oft ómarkviss og réðst einkum af því að hve miklu leyti stjórnendur báru sig eftir 
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honum. Að sömu niðurstöðum kemst Sigríður Margrét Sigurðardóttir (2018). Sigríður tók 

viðtöl við 14 skólastjóra í leik- og grunnskólum í jafnmörgum sveitarfélögum. Viðmælendur 

hennar töldu að fræðsluyfirvöld þyrftu að taka meiri ábyrgð á stuðningi við þá; hann mætti 

væri markvissari og betur lagaður að aðstæðum hvers og eins. Sigríður bendir á að mikilvægt 

sé að fræðsluyfirvöld sveitarfélaga og menntamálayfirvöld taki höndum saman til að bæta úr 

skorti á stuðningi við skólastjóra.  

Í meistararitgerð Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur (2014) um kulnun í starfi voru 

þátttakendur, skólastjórar í grunn- og leikskólum, spurðir með spurningalistakönnun tveggja 

spurninga um stuðning í starfi. Önnur var spurning um stuðning fyrsta starfsárið og hin var 

um stuðning frá fræðsluyfirvöldum. Þegar svör grunnskólastjóra eru skoðuð sögðust 70% 

þeirra sjaldan eða aldrei hafa fengið stuðning fyrsta starfsárið og eingöngu 19% sögðust alltaf 

eða oft hafa fengið stuðning fyrsta árið. Þegar spurt var um stuðning frá fræðsluyfirvöldum 

sögðust 42% grunnskólastjóra alltaf eða oft fá stuðning frá fræðsluyfirvöldum og 31% 

sögðust sjaldan eða aldrei fá slíkan stuðning.  

Ríkey Sigurbjörnsdóttir (2017) rannsakaði stuðning meðal millistjórnenda sveitarfélaga 

sem ekki hafa mannauðsstjóra í starfi. Skólastjórar tónlistar-, leik- og grunnskóla voru 55% 

þeirra sem svöruðu könnuninni. Niðurstöður Ríkeyjar benda til að millistjórnendur í 

rannsókninni væru almennt ánægðir með stuðning frá næsta yfirmanni. Af þeim sem tóku 

þátt sögðust 75% vera mjög sammála eða frekar sammála því að þeir fengju þann stuðning 

sem þeir töldu sig þurfa. Ekki var mikill munur á milli svara hjá þeim sem heyrðu beint undir 

sveitarstjóra eða þeim sem höfðu sviðsstjóra eða deildarstjóra sem næsta yfirmann. Þá 

höfðu svarendur flestir aðgang að almennum faglegum stuðningi, stuðningi við að leysa 

vandamál og við að leysa erfið starfsmannamál. Niðurstöður Ríkeyjar benda til að 

millistjórnendur almennt upplifi meiri stuðning í starfi en þeir grunnskólastjórar sem svöruðu 

í rannsókn Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur (2014). Erna Guðmundsdóttir (2013) tók viðtöl við 

sex skólastjóra um skólastjórnun og markþjálfun. Hún skoðaði meðal annars hvaða aðferðir 

skólastjórar nýttu sér til að efla sig í starfi. Skólastjórarnir sem rætt var við nefndu að þær 

aðferðir sem þeir nýttu mest væru formlegt nám, stök námskeið, sjálfsskoðun, lestur bóka og 

fræðigreina. Þá leituðu þeir eftir stuðningi til samstarfsmanna í stéttinni, bæjarstjórans eða 

til fræðsluskrifstofu þar sem hún var til staðar. Þessar niðurstöður íslenskra rannsókna benda 

til að skoða þurfi betur viðhorf og reynslu skólastjóra í grunnskólum til að öðlast heildstæðari 

mynd af þeim stuðningi sem þessi hópur þarf og fær. 

Samkvæmt niðurstöðum TALIS rannsóknarinnar (OECD, 2014) virðast skólastjórar á 

Íslandi vera virkari í starfsþróun og eiga í meiri samskiptum við aðra skólastjóra en 

skólastjórar í öðrum löndum. Hlutfall þeirra skólastjóra sem segjast vera virkir að sækja 

námskeið og fara í vettvangsheimsóknir í aðra skóla er 94% og segjast þeir verja í það um sjö 
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dögum á ári. Skólastjórar í OECD ríkjunum segjast verja að jafnaði 13 dögum á ári í námskeið 

og vettvangsheimsóknir sem er ívið meira en skólastjórar á Íslandi gera en eingöngu 83% 

segjast sinna þessum þáttum. Í niðurstöðum TALIS kemur einnig í ljós að íslenskir skólastjórar 

hafa oftar samband við aðra skólastjóra og ráðfæra sig við þá en almennt er meðal allra 

skólastjóra í könnuninni. Hlutfall íslenskra skólastjóra sem segist hafa haft samband við 

skólastjóra annarra skóla oft eða mjög oft síðastliðna 12 mánuði er 67% en meðaltalið í 

könnunni er 62% (OECD, 2014).  

Það má ekki vanmeta þann stuðning sem samráð við aðra skólastjóra felur í sér. Símtöl og 

óformleg samtöl á ráðstefnum og vinnustofum skipta miklu máli og virka oft sem stuðningur 

fyrir stjórnendur. Einnig má álykta að það að ráðfæra sig við aðra skólastjóra dragi úr 

einangrun skólastjóra í starfi. Þrátt fyrir að skólastjórar nýti sér óformlegan stuðning dregur 

það ekki úr mikilvægi þess að skipuleggja markvissan og formlegan stuðning við skólastjóra 

frá upphafi ferilsins. Hann þarf alltaf að vera tiltækur, ekki aðeins að koma til þegar kallað er 

eftir honum. 

2.3 Hvaðan kemur stuðningurinn? 

Stuðningur við stjórnendur getur komið úr ýmsum áttum og vert er að skoða helstu aðila 

sem gætu veitt skólastjórum stuðning. 

Sveitarfélög á Íslandi er misjafnlega stór og samkvæmt vef Sambands íslenskra 

sveitarfélaga (2018) eru 72 sveitarfélög á landinu. Stærð sveitarfélaga getur haft áhrif á þá 

þjónustu sem er í boði fyrir grunnskóla, þar með talið skólastjóra. Mikill munur er á fjölda 

sveitarfélaga og fjölda skólaskrifstofa en 29 skólaskrifstofur er á landinu samkvæmt 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga (2018). Það er því ljóst að ekki hafa öll sveitarfélög 

skólaskrifstofur en þær sjá um skólaþjónustu og/eða faglega rekstrarstýringu skóla og/eða 

bera ábyrgð á henni. Á lista Sambandsins eru taldir upp 22 skólar utan skólaskrifstofa. Þá má 

gera ráð fyrir að í mörgum minni skólum séu bæjarfélög með samninga við önnur stærri í 

nálægum byggðafélögum um þjónustu skólaskrifstofu. Bæjar- eða sveitarstjóri er þá næsti 

yfirmaður skólastjórans og skólaþjónusta keypt af nærliggjandi sveitarfélagi. Bæjarstjórar og 

sveitarstjórar í minni sveitarfélögum þurfa að sinna margvíslegu verkefnum innan 

sveitarfélagsins og eru þar af leiðandi ekki eingöngu yfirmenn skólastjórans á svæðinu heldur 

einnig yfirmenn allra millistjórnenda hjá bæjar- eða sveitarfélaginu. Þá eru bæjar- og 

sveitarstjórar oft ráðnir á pólitískum forsendum eða aðeins kosnir til fjögurra ára í senn. 

Þannig geta orðið ör skipti á fólki sem getur haft áhrif á þann stuðning sem þessir aðilar geta 

veitt. Þeir hafa væntanlega heldur ekki alltaf faglega þekkingu til að veita þann stuðning við 

skólastjóra sem þarf. Skólastjórar á þessum svæðum gætu því þurft að reiða sig á stuðning 

frá öðrum aðilum, eins og stéttarfélagi, undirmönnum eða öðrum skólastjórum á svæðinu.  
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Í stærri bæjarfélögum, þar sem skólaskrifstofur eru á staðnum, eru fræðslustjórar eða 

sviðsstjórar yfirleitt næstu yfirmenn skólastjóra. Skólastjórar geta þá leitað til fræðslustjóra 

eða á skólaskrifstofuna eftir stuðningi. Það má gera ráð fyrir að skólaskrifstofur og 

fræðsluyfirvöld í stærri bæjarfélögum bjóði upp á námskeið og stuðning fyrir 

skólastjórnendur sína en á slíkum skrifstofum eru jafnan nokkrir sérfræðingar við störf. Erfitt 

er að finna heimildir um slíkt á heimasíðum sveitarfélaga og voru því sendir tölvupóstar á 

fræðsluyfirvöld í Hafnarfirði, Reykjavík og Reykjanesbæ til að kanna hvað væri í boði fyrir 

skólastjórnendur í sveitarfélögunum.  

Í öllum bæjarfélögunum funda fræðsluyfirvöld reglulega með skólastjórnendum að 

jafnaði einu sinni til tvisvar í mánuði allt skólaárið. Í Hafnarfirði er talsverð fræðsla og 

stuðningur í boði samkvæmt svari Vigfúsar Hallgrímssonar þróunarfulltrúa grunnskóla 

bæjarins. Fyrir utan reglulega samráðsfundi fræðsluyfirvalda með skólastjórum þá var 

skólastjórnendum skólaárið 2017-18 boðið að taka þátt í almennri fræðslu um 

kennslufræðileg málefni með öðrum hópum úr grunnskólunum ásamt því að skólastjórum og 

aðstoðarskólastjórum var boðið sérstaklega á námskeiðið sem styrkti þá sem stjórnendur. Þá 

var deildarstjórum boðið á námskeið í gagnkvæmri handleiðslu fyrir stjórnendur. Í svörum 

Sóleyjar Höllu Þórhallsdóttur grunnskólafulltrúa í Reykjanesbæ kom fram að ekki hefði verið 

sérstök áhersla hjá fræðsluyfirvöldum undanfarin ár á fræðslu eða stuðning við skólastjóra. 

Tvisvar á hverju ári er skólastjórum boðið á fræðsludag bæjarfélagsins þar sem allir 

stjórnendur í stofnunum bæjarins koma saman og fræðast um ýmislegt tengt bænum og 

hlusta á fyrirlestra sem tengjast stjórnun. Sóley Halla upplýsti einnig um að ákveðið hefði 

verið að setja í starfsáætlun fyrir árið 2019 að efla stuðning við leik- og grunnskólastjóra í 

bæjarfélaginu. Undirbúningur hófst í nóvember 2018 þar sem grunnskólastjórar unnu saman 

í hópum og settu niður hvaða stuðningur væri nauðsynlegur fyrir þennan hóp. Í Reykjavík 

funda fræðsluyfirvöld á fimm vikna fresti með skólastjórum borgarinnar að sögn Soffíu 

Vagnsdóttur skrifstofustjóra grunnskólaskrifstofu. Á þessum fundum koma yfirvöld reglulega 

með fræðslu um þau mál sem eru efst á baugi hverju sinni. Þá bauðst öllum stjórnendum í 

Reykjavíkurborg og þar á meðal skólastjórum að fara í stjórnendanám á vegum borgarinnar. 

Námið dreifist á átta daga yfir skólaárið og þar er tekið á mannauðsmálum, fjármálum, 

erfiðum starfsmannamálum og ýmsu öðru tengt stjórnun. Þá er fræðslusviðið einnig að þróa 

félagastuðning meðal skólastjóra á svæðinu að sögn Soffíu. 

Það er einnig mikilvægt að skólastjórar fái stuðning frá fleiri aðilum en yfirmönnum og 

fræðsluyfirvöldum. Þá koma til aðilar eins og Skólastjórafélag Íslands og svæðafélög 

skólastjórnenda. Skólastjórafélag Íslands er eitt af sjö aðildarfélögum Kennarasambands 

Íslands og eru félagsmenn þess um 550 talsins. Aðild að félaginu eiga skólastjórar, 

aðstoðarskólastjórar og deildarstjórar á grunnskólastigi ásamt starfsmönnum á 
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skólaskrifstofum. Hlutverk félagsins er m.a. að sjá um kjaramál, stuðla að umbótum í 

fræðslu- og uppeldismálum, og vinna að aukinni menntun félagsmanna (Kennarasamband 

Íslands, 2018c). Félagið hefur í mörg ár staðið fyrir árlegum námsstefnum þar sem boðið 

hefur verið upp á fjölbreytta fyrirlestra og málstofur. Þessar námsstefnur eru hluti af 

endurmenntun félagsmanna og er áherslan á að styðja skólastjórnendur í starfi. Þá hefur 

félagið einnig staðið fyrir vel skipulögðu námskeiði fyrir nýja og reynda stjórnendur. Skipulag 

námskeiðsins hefur byggt á fyrirlestrum, verkefnavinnu, handleiðslu, jafningjastuðningi og 

samræðum þátttakenda og er samtals kennt fjóra daga á hverju skólaári (Kennarasamband 

Íslands, 2018b). Eins og segir í lýsingu félagsins á námskeiðinu þá skiptir jafningjastuðningur 

og samræður þátttakendur miklu máli. Sjálf hef ég upplifað það á þeim fjölmörgu 

ráðstefnum og fundum sem félagið hefur staðið fyrir hvernig tengslanetið verður stærra og 

öflugra og auðveldara er að sækja stuðning frá þeim sem standa í sömu sporum og ég í 

upphafi míns starfsferils sem skólastjóri.  

Innan Skólastjórafélags Íslands eru átta deildir eða svæðafélög. Hvert svæðafélag þjónar 

einu svæði á landinu og hafa stjórnir þessara félaga margar hverjar boðið upp á 

fræðslufundi, samráðsvettvang og námsstefnur. Formaður hvers svæðafélags er 

trúnaðarmaður félagsmanna á sínu svæði. Það kemur því oft í hans hlut að styðja við 

stjórnendur þegar eitthvað kemur upp á í starfinu (Kennarasamband Íslands, 2018a). Í 

svæðafélögunum er nándin meiri og þessi óformlegi stuðningur oft öflugri en hjá 

skólastjórafélaginu sjálfu. Skólastjórafélag Íslands og svæðafélögin gegna þannig verðugu 

hlutverki við að sinna stuðningi við skólastjórnendur á landinu öllu. 

Í skólum landsins er oft um fleiri en einn stjórnanda að ræða og getur stuðningur við 

skólastjóra komið frá næsta undirmanni eða undirmönnum hans. Í stjórnunarteymi margra 

skóla eru skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og oft einn eða fleiri deildarstjórar eða 

verkefnastjórar. Harris (2003) bendir að á að stjórnendur innan skóla skipta jafnan með sér 

verkum, ábyrgð og valdi. Segir hún að dreifð forysta leiði af sér jákvæða þætti innan skólans, 

svo sem í kennsluháttum, skólamenningu og gæðum kennslunnar. Dreifð forysta gefur líka 

meiri sveigjanleika og tíma fyrir stjórnendur til að sinna starfsþróun og samstarfi við 

starfsfélaga innan eða utan stofnunar. Þá sýna niðurstöður TALIS rannsóknarinnar að í þeim 

skólum þar sem dreifð forysta er áberandi er starfsánægja skólastjóra meiri en þar sem slík 

forysta er ekki ríkjandi (OECD, 2014). Í rannsókn Ríkeyjar Sigurbjörnsdóttur (2017) töldu 

millistjórnendur í sveitarfélögum, þar á meðal skólastjórnendur, sig fá mestan stuðning frá 

nánasta undirmanni sínum en 48,7% millistjórnenda nefna hann í einhverjum af fyrstu 

þremur sætum yfir þá sem veita mestan stuðning. Gylfi Dalmann (2010) minnir á að stjórnun 

snýst um fólk, samskipti, virðingu og traust. Stjórnandi verður að virkja fólk til góðra starfa, 

leysa úr ágreiningi, setja markmið og reyna að tryggja að stofnunin nái árangri. Af þessu má 
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sjá að með því að vera í góðu samstarfi við nánustu undirmenn er líklegt að slíkt stuðli að því 

að þeir veiti skólastjórum mikilvægan stuðning. Innan stjórnunarteymisins leitar skólastjórinn 

ekki bara eftir stuðningi við hugmyndir sínar, stillir saman strengi stjórnenda og fær 

hugmyndir frá stjórnendahópnum, heldur eru erfið mál borin undir stjórnunarteymið þannig 

að mismunandi sýn komi fram og að úrvinnsla verði fagleg og málefnaleg.  

Í litlum sveitarfélögum hafa skólastjórar oft víðtækara hlutverk en að vera „bara“ 

skólastjóri. Skólastjórinn er oft með kennsluskyldu og getur þannig bæði verið í hlutverki 

stjórnanda skólans og því að vera kennari. Í TALIS rannsókninni sögðust 36% skólastjóra á 

Íslandi vera í fullu starfi sem skólastjóri en vera einnig með kennsluskyldu (OECD, 2014). 

Þegar skólastjórar gegna tvíþættu hlutverki eins og hér er líst er stuðningur foreldra við 

skólastjórann og allt skólastarfið þýðingarmikill. Hvort foreldrar birtast skólastjórum sem 

sérstakur stuðningsaðili er fróðlegt að skoða.  

Eins og fram hefur komið getur stuðningurinn komið frá mörgum aðilum líkt og næsta 

yfirmanni, fræðsluyfirvöldum, undirmönnum, stéttarfélagi, svæðafélagi skólastjórnenda svo 

eitthvað sé nefnt. Þessir hagsmunaaðilar virðast gera sér grein fyrir gildi þess að veita 

skólastjórum faglegan stuðning sem og að gera það á markvissan hátt.  

2.4 Tegundir stuðnings 

Nám og menntun í skólastjórnun býr einstaklinga undir það að takast á við nýtt starf. 

Námskeið, fyrirlestrar og vettvangsheimsóknir samhliða starfinu styrkja einnig og efla 

viðkomandi. Þá getur stuðningur í starfi falist í handleiðslu til dæmis frá reyndari stjórnanda 

eða mentoring frá fagaðila eða öðrum sem er til þess fallinn. Handleiðsla getur bæði verið 

einstaklingshandleiðsla eða hóphandleiðsla, til dæmis fyrir stjórnendahóp skólans eða 

nokkra skólastjóra. Þá geta stjórnendur einnig fengið stuðning af því að vera með sérstakan 

bandamann eða nýta sér óformleg samtöl og tengslanet.  

2.4.1 Menntun skólastjóra 

Formleg menntun á háskólastigi fyrir skólastjóra hófst árið 1988 á Íslandi þegar 

Kennaraháskóli Íslands hóf að bjóða upp á diplómanám í skólastjórnun. Árið 1997 var síðan 

boðið upp á meistaranám á sviði stjórnunar skóla (Ólafur H. Jóhannsson, 2011). Háskólinn á 

Akureyri fór að bjóða upp á meistaranám í stjórnun skólastofnana haustið 2000 (Sigurður 

Kristinsson, 2012). Háskólinn á Bifröst byrjaði að bjóða upp á meistaranám í mennta- og 

menningarstjórnun árið 2004 (Háskólinn á Bifröst, 2018) en hefur nú breytt náminu meira í 

átt að menningartengdri stjórnun (Þórgunnur Reykjalín Vigfúsdóttir, 2012). Af þessu má sjá 

að í yfir 30 ár hefur formleg menntun fyrir skólastjórnendur verið í boði. Ýmsir skólar standa 
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fyrir slíku námi hérlendis fyrir utan námstækifæri á sviði skólastjórnunar sem bjóðast á 

erlendri grundu. 

Áhrif aukins framboðs á formlegu námi fyrir skólastjórnendur má sjá ef rýnt er í tölur um 

hlutfall skólastjóra með framhaldsmenntun. Árið 1990 útskrifuðust 15 nemendur úr 

Kennaraháskóla Íslands með diplómu í stjórnun (Ólafur H. Jóhannsson, 2011). Árið 2008 eru 

58% stjórnenda í rannsókna Barkar o. fl. (2008) með framhaldsmenntun í stjórnun. Í 

rannsókninni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar höfðu 16 skólastjórar af þeim 

20 sem tóku þátt í rannsókninni framhaldsnám í stjórnun, diplóma- eða meistaragráðu 

(Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Niðurstöður úr TALIS rannsókninni 

2013 (OECD, 2014) sýnir að menntun skólastjóra á Íslandi jókst á milli áranna 2008 og 2013 

og var 2013 tæp 90% á ISCED 5A stigi1 en var um 85% 2008. Þá sýna niðurstöður TALIS að 

77% íslenskra skólastjórar telja sig hafa fengið öfluga leiðtogaþjálfun í formlegu námi (OECD, 

2014). 

  

                                                           
1 ISCED 5A: B.A., B.Sc. (ekki á sviði kennslu/menntunarfræða); B.A., B.Sc. að viðbættu 6 mánaða til 2 ára 
kennsluréttindanámi; B.Ed. eða önnur bakkálárgráða á sviði menntunar - og/eða kennslufræða; M.A., M.Sc. 
(ekki á sviði kennslu/menntunarfræða); M.A., M.Sc. að viðbættu 6 mánaða til tveggja ára kennsluréttindanámi; 
M.Ed., M.Art.Ed. eða önnur meistaragráða á sviði menntunar– og/eða kennslufræða. 
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Haustið 2018 gerði Skólastjórafélag Íslands könnun meðal félagsmanna sinna um 

menntun stjórnenda í tengslum við kjaraviðræður. Bæði var spurt um röðun skólastjórnenda 

í núgildandi kjarasamningum og hve mörgum ECTS einingum þeir höfðu lokið umfram 

grunnprófi í háskóla2. Könnuninni svöruðu 127 skólastjórar eða 73% en samkvæmt Hagstofu 

Íslands (2018b) voru 174 skólastjórar á landinu árið 2017. Á mynd 1 má sjá að einungis 6% 

skólastjóra sögðust ekki vera með neina viðbótarmenntun og engar ECTS einingar umfram 

grunnnám. Hlutfall þeirra sem sögðust vera með 30 einingar umfram grunnnám var 11%. 

Hlutfall skólastjóra sem sögðust vera með einn launaflokk fyrir viðbótarmenntun var 30% en 

þeir voru með frá 30-180 ECTS einingar en án formlegrar gráðu. Hlutfall þeirra sem eru með 

meistarapróf var 40% skólastjóra og 13% sögðust vera með meiri menntun en meistarapróf. 

 

 

Mynd 1. Menntun skólastjóra. 

 

Af þessu má sjá að menntun skólastjórnenda er nokkuð mikil og hefur farið vaxandi hin 

síðari ár. Að auki mætti velta fyrir sér hvort lög frá Alþingi hafi haft áhrif á aukna menntun 

skólastjóra en árið 2008 voru sett lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda 

við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 um að menntun kennarar skyldi frá 

1. júlí árið 2011 ljúka með meistaragráðu. Ólíklegt má telja að margir af þeim kennurum sem 

hafa útskrifast eftir þessa lagasetningu séu orðnir skólastjórar á þessum átta árum. Eigi að 

síður má telja að þetta hvetji skólastjóra sem ekki hafa lokið meistaragráðu að afla sér 

viðbótarmenntunar. Þá benda þessar niðurstöður til að allmargir skólastjórar séu með 

framhaldsmenntun í skólastjórnun og líklegt er að slík menntun efli og styrki þá til að verða 

hæfari stjórnendur. 

                                                           
2 Niðurstöður þessarar könnunar eru ekki opinber gögn og fékk höfundur svör skólastjórnenda frá Þorsteini 
Sæberg formanni Skólastjórafélags Íslands. 
 

6%

11%

30%
40%

13%

Engin viðbótarmenntun

30 ECTS einingar

Einn launaflokkur 60-180 ECTS einingar

Meistarapróf

Viðbótarmenntun ofan á meistarapróf



 

29 

Formleg framhaldsmenntun er ekki eina formið á menntun eða starfsþróun sem 

skólastjórar hafa aðgang að. Ýmis námskeið og ráðstefnur styrkja skólastjóra líka í starfi. Í 

TALIS rannsókninni kom fram að skólastjórar á Íslandi sækja að meðaltali fleiri námskeið, 

ráðstefnur og fara í vettvangsheimsóknir en starfsbræður og systur þeirra í OECD löndunum. 

Eingöngu 4% skólastjóra sögðust ekki hafa tekið þátt í neinu starfsþróunarverkefni síðast 

liðna 12 mánuði á móti tæpum 10% hjá öllum öðrum skólastjórum sem tóku þátt í 

rannsókninni (OECD, 2014).  

Virkni skólastjórnenda í starfsþróun og endurmenntun má líka sjá í þeim fjölda sem sækir 

námskeið og námsstefnur á vegum Skólastjórafélags Íslands. Samkvæmt upplýsingum frá 

Skólastjórafélagi Íslands hafa síðustu ár ríflega 200 skólastjórnendur sótt námsstefnur 

félagsins sem haldnar eru einu sinni á ári. Þá sóttu 43 stjórnendur námskeið fyrir nýja og 

reynda stjórnendur skólaárið 2017-2018 og 55 sóttu námskeiðið skólaárið 2018-2019. Á 

námskeiðunum var farið í stjórnsýslulög, grunnskólalög og starfsmannamál. Þá var rætt um 

hvað þarf að hafa í huga þegar maður er nýr í starfi og hvernig kennslufræðileg forysta og 

stefnumótun birtist í störfum stjórnenda skóla (Kennarasamband Íslands, 2018b). Bæði 

námsstefnur og námskeið Skólastjórafélagsins styðja því við skólastjóra í starfi þar sem efni 

þeirra tengist störfum þeirra beint og því sem brennur á þeim á hverjum tíma.  

Í framhaldi af þessu ert vert að skoða hvað rannsóknir segja um áhrif menntununar á 

störf skólastjóra. Davis og Darling-Hammond (2012) skoðuðu undirbúningsnám fyrir 

skólastjóra í fimm háskólum í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að úrtakið hafi ekki verið stórt voru 

skýrar vísbendingar um að þeir sem fóru í nám í þessum háskólum væru sjálfsöruggari og 

ættu betur með að takast á við stjórnunarhluta starfsins auk þess að vera virkari í að 

leiðsegja kennurum um árangursríkari kennsluhætti og nám. Samkvæmt Davis og Darling-

Hammond (2012) bjó námið skólastjóra betur undir flókið starf þeirra og efldi þá sem faglega 

leiðtoga. Í meistararitgerð Þórgunnar Reykjalín Vigfúsdóttur (2012) komst hún að þeirri 

niðurstöðu eftir viðtöl við skólastjóra sem lokið höfðu framhaldsnámi í skólastjórnun að þeir 

töldu að námið hefði breytt hugmyndum þeirra um grunnskólann sem stofnun og hlutverki 

þeirra sem stjórnanda. Allir fóru í nám til að styrkja sig í starfi og töldu að námið hefði aukið 

sjálfstraust þeirra og sjálfsöryggi og haft áhrif á stjórnunarhætti þeirra. Kennarar sem 

störfuðu hjá þessum skólastjórum sögðu aftur á móti að þeirra mat væri að starfshættir 

skólastjórana hefðu ekki breyst jafnmikið og skólastjórarnir töldu sjálfir. Kennararnir greindu 

þó einhverjar breytingar á afmörkuðum þáttum, svo sem upplýsingaflæði og vinnu við innra 

mat.  

Til að sinna námi, endurmenntun og starfsþróun þarf að gefast til þess tími. Þeir 

skólastjórar sem Erna Guðmundsdóttir (2013) ræddi við í sinni rannsókn nefndu að það væri 

gott ef sveitarfélög gerðu ráð fyrir tíma fyrir skólastjóra til að sinna endurmenntun og 
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skipulegðu fræðslu fyrir þá. Í áðurnefndri TALIS könnun kom fram að skólastjórar á Íslandi 

telja að helsta hindrun þess að geta sinnt frekari starfsþróun sé að hún rekist á vinnutíma 

þeirra. Þá nefndu þeir einnig tímaskort vegna fjölskyldu (OECD, 2014).  

Af því sem hér er sagt að framan má draga þá ályktun að skólastjórar líti á menntun, 

endurmenntun, námskeið og ráðstefnur sem góða leið til að bæta við sig þekkingu og styðja 

við hlutverk sitt sem faglegir leiðtogar og stjórnendur. Sífellt fleiri skólastjórar eru með 

framhaldsmenntun og skólastjórar virðast duglegir að sækja þann stuðning og námstækifæri 

sem eru í boði. 

2.4.2 Handleiðsla 

Á heimasíðu International Coach Federation (2018) sem eru alþjóðleg samtök handleiðara, 

er handleiðsla skilgreind sem ferli þar sem sá sem þiggur handleiðsluna hámarkar hæfni sína 

bæði persónulega og faglega með ígrundun og skapandi hugsun. Whitmore (2017) skilgreinir 

handleiðslu sem ferli til að hámarka mögulega hæfni þess einstaklings sem nýtur handleiðslu. 

Handleiðsla snýst meira um að hjálpa einstaklingi að læra heldur en að kenna viðkomandi. Sá 

sem nýtur handleiðslu lærir þannig að kljást betur við aðstæður á vettvangi og beita því sem 

hann lærir á hagnýtan hátt. Handís (2018), Handleiðslufélag Íslands, segir að með 

faghandleiðslu sé einstaklingnum hjálpað að greina betur á milli einkalífs og starfs og beita 

betri faglegum aðferðum í stað tilfinningasemi. Þá áttar einstaklingur sig betur á 

uppbyggingu, markmiðum og möguleikum vinnustaðarins og styrkist í að finna lausnir og nær 

meiri árangri.  

Reyes (2003) segir að handleiðsla geti verið með mismunandi hætti, svo sem 

einstaklingsbundin handleiðsla, jafningjahandleiðsla og hóphandleiðsla. Handleiðsla getur 

svo bæði verið formleg og óformleg. Formleg handleiðsla felur í sér samning á milli þess sem 

tekur að sér handleiðsluna og þess sem þiggur og fer fram á ákveðnum tíma. Óformleg 

handleiðsla er þegar jafningjar eða starfsfélagar hittast. Þá er annar jafnvel með meiri 

reynslu en hinn, hefur fengið þjálfun í að handleiða og leiðbeinir þeim sem minni reynsluna 

hefur. Steinunn Hrafnsdóttir og Anna Rós Jóhannesdóttir (2006) skilgreina hóphandleiðslu 

þar sem einn aðili handleiðir hóp af fólki til dæmis nokkra stjórnendur, kannski fjóra til sex 

saman. Hóphandleiðsla er notuð eins og önnur handleiðsla til að styrkja einstaklingana í 

starfi, ræða það sem kemur upp á og fá ráðleggingar frá öðrum.  

Haraldur Bjarnason (2010) bendir á að það geta verið margar ástæður fyrir því að fólk 

sæki sér handleiðslu. Stjórnendur vilji ef til vill byggja upp faglegan þroska, auka sjálfstraust í 

vinnunni og fá aðstoð við að vinna úr erfiðum málum. Í handleiðslu reynir handleiðarinn að 

vera spegill fyrir þann sem leitar til hans. Markmiðið er að sá sem leitar eftir handleiðslu finni 

sínar eigin leiðir við lausn vandamála og byggi á sínum eigin styrk. Handleiðslan byggist 
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þannig á virkri hlustun og ákveðnum tímaramma sem er fyrir fram skilgreindur (Haraldur 

Bjarnason, 2010).  

Margir af þeim skólastjórum sem fjallað er um í grein Aguilar, Goldwasser og Tank-

Crestetto (2011) um handleiðslu tala um hve vel handleiðsla nýtist þeim í starfi og þeir sjái 

fyrir sér að nýta slíkt um ókomna tíð. Þá bendir rannsókn Ohrt, Prosek, Ener og Lindo (2015) 

til þess að fagfólk sem nýtir sér handleiðslu, hóphandleiðslu eða einstaklingshandleiðslu, taki 

meiri ábyrgð á eigin lífi og að handleiðsla geti verið forvörn gegn kulnun. Fullan (2019) segir 

að jafnvel bestu leiðtogar og stjórnendur nýti sér handleiðslu. Þar kemur einnig fram að 

skjólstæðingar sáu sig í nýju ljósi og áttuðu sig betur á hæfni sinni í kjölfari samtala við 

handleiðara. Þeir gerðu sér betur grein fyrir hvers vegna þeir tóku tilteknar ákvarðanir og 

hvernig þeir komust að niðurstöðu í ákveðnum málum (Fullan, 2019).  

Niðurstöður Bryant (2005) sem rannsakaði handleiðslu meðal jafningja benda til þess að 

nýir starfsmenn sem fengu handleiðslu frá reyndari starfsmönnum urðu öflugri liðsmenn og 

juku þekkingu sína á starfinu. Hann komst að því að slík handleiðsla gaf þátttakendum aukið 

tækifæri til að miðla þekkingu sín á milli og bætti hæfni einstaklinga þannig að stofnunin 

naut góðs af. Ingibjörg Magnúsdóttir (2013) skrifaði um handleiðslu skólastjóra á 

höfuðborgarsvæðinu í meistararitgerð sinni. Þar fengu nýir skólastjórar annan skólastjóra 

sem handleiðara fyrsta árið sitt í starfi og var um formlega einstaklingshandleiðslu að ræða. 

Fram kom að allir skólastjórarnir sem rætt var við voru ánægðir með handleiðsluna sem þeir 

fengu og sögðu handleiðsluna hafa styrkt þá í starfi. Í gegnum handleiðsluna fengu þeir 

stuðning og samkennd og aukið sjálfstraust. Þrátt fyrir þessa jákvæðu þætti töldu þeir að það 

mætti gera hana markvissar úr garði og þróa áfram.  

Guðrún Jóna Thorarensen (2012) skoðaði í sinni rannsókn hvort handleiðsla væri gagnleg 

fyrir leikskólastjóra. Þeir leikskólastjórar sem hún ræddi við töldu að handleiðsla væri mjög 

gagnleg til að takast á verkefni sem flokka má sem fjölþætt, margbreytileg og ófyrirsjáanleg. 

Þá kom einnig fram að þeir töldu að handleiðsla ætti að vera hluti af réttindum 

leikskólastjóra og tilgreind í kjarasamningi. Allir leikskólastjórarnir höfðu leitað eftir 

handleiðslu hjá utanaðkomandi aðila á eigin vegum. Þeir höfðu einnig nýtt sér 

jafningjahandleiðslu þar sem nokkrir leikskólastjórar hittust og ræddu málin. 

Handleiðsla er leið fyrir skólastjóra til að spegla starf sitt án þess að vera í ákveðnu 

hlutverki gagnvart handleiðaranum. Sá sem þiggur handleiðsluna getur í því ferli fengið aðra 

sýn á þau úrlausnarefni sem hann glímir við sem veitir veigamikinn stuðning. 

2.4.3 Mentoring 

Mentoring er náskyld handleiðslu sem fjallað var um hér að framan. Munurinn er ekki alltaf 

skýr en felst hvað helst í því að handleiðsla er meira verkefna- og árangursmiðuð á meðan 
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mentoring lýtur meira að því að byggja upp persónulega hæfni og virkja eigin visku auk þess 

að nýta innsæi þess sem leiðsögnina veitir, hjá viðkomandi mentor (Leadership Thoughts, 

2018).  

Retelle (2010) bendir á að mentoring lúti sömu lögmálum og handleiðsla. Traust verður 

að ríkja á milli þess sem er mentor og „lærlingsins“. Mentorinn gefur þeim sem hann styður 

ráð um hvernig best er að þróa persónulega hæfni í erfiðum aðstæðum eða verkefnum. 

Hann veitir „lærlingnum“ tækifæri til að vaxa í starfi með því að rýna í aðstæður og nýta sér 

þá þekkingu og reynslu sem hann sjálfur hefur aflað sér. Sá sem tekur að sér að vera mentor 

veitir ráðleggingar, leiðsögn, leiðbeiningar og kemur jafnvel þeim sem eru undir hans 

handleiðslu í samband við aðra sem geta lagt hönd á plóg. Mentoring getur bæði verið 

formleg og óformleg. Sú formlega er þá skipulögð fyrir fram, til dæmis af fræðsluyfirvöldum, 

en óformleg sprettur jafnan upp úr faglegu sambandi tveggja aðila. Það er þó líklegra að 

óformlegur stuðningur sé ekki eins áhrifaríkur og sá formlegi þar sem sá sem tekur að sér að 

vera mentor áttar sig betur á hlutverki sínu og skuldbindingu við verkefnið (Retelle, 2010). 

Daresh (2004) lýsir því hvernig það er ekki hlutverk mentors að kenna þeim sem leitar til 

hans um praktísk atriði eins og að gera stundatöflu, hvernig á að meta kennara, skipuleggja 

fundi með foreldrum eða önnur tilfallandi dagleg verkefni. Skólastjóri geti lært það af 

næstum hverjum sem er. Sá sem er mentor fer lengra en veita ráð um tæknileg atriði að mati 

Daresh. Hann hvetur lærlinginn til að læra hvernig á að gera hlutina með sína eigin 

persónulegu hæfni og færni til viðmiðunar. Góður mentor er því líklegri til að spyrja 

spurninga en að veita svör (Daresh, 2004).  

Í starfi þar einangrun getur verið til staðar til dæmis vegna fjarlægðar í næsta skóla er 

nauðsynlegt að vita hvert á að leita. Á vef kennarasamtakanna í Alberta í Kanada kemur fram 

í handbók fyrir skólastjórnendur hvernig nýta má mentor til að þróa sig áfram í starfi. Þar er 

einnig fjallað um hve gott er fyrir skólastjórnendur að notfæra sér þessa leið til að glíma við 

þau úrlaunarefni og það flókna umhverfi sem skólastjórar búa við (The Alberta Teachers‘ 

Association, 2006). Clayton, Sanzo og Myran (2013) benda á að það sé lykilatriði að sá sem 

tekur að sér að vera mentor hafi fengið þjálfun og hafi til þess hæfileika svo að vel gangi. 

Báðir aðilar, mentorinn og sá sem þiggur leiðsögn, geta því grætt á sambandinu – mentorinn 

fær tækifæri til að skoða sína eigin stjórnunarhætti og styrkja sig sem leiðtoga á meðan sá 

sem þiggur ráðin fær aukið sjálfstraust og leiðsögn í starfi með samræðum sínum við 

mentorinn. Þeir benda einnig á að mentoring geti bætt því við sem ekki fæst með formlegu 

námi og þjálfun nýrra skólastjórnenda í háskólum með því tengja betur saman fræði og 

vettvang á grundvelli reynslu sinnar.  

Eins og komið hefur fram áður þá skarast handleiðsla og mentor að einhverju leyti en 

báðar aðferðir eru mikilvægar sem stuðningur. Ef til vill getur önnur aðferðin hentað vel við 
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upphaf skólastjóraferilsins á meðan hin gæti varað lengur og jafnvel verið hluti af 

stuðningsneti skólastjórans allan hans feril. Hver og einn verður líka að finna hvor aðferðin 

hentar betur og hvernig stuðningi hann þarf á að halda. 

2.4.4 Sérstakur bandamaður 

Það að eiga sérstakan bandamann (e. critical friend) er einn þáttur sem getur nýst sem 

stuðningur við skólastjóra. Swaffield (2004) bendir á að hugtakið hafi verið þekkt um langan 

tíma og svipi mjög til mentors sem lýst var hér að framan. Swaffield lýsir því að samband 

skólastjóra og sérstaks bandamanns byggi á því að sá fyrrnefndi eigi vin sem spyr áleitinna 

spurninga, útvegar gögn sem hægt er að skoða betur og gagnrýnir sem vinur. Það að eiga 

sérstakan bandamann er ytri stuðningur sem í sinni bestu mynd getur stutt við leiðtogafærni 

skólastjóra og stuðlað að skólaþróun og betra skólastarfi. Sérstakur bandamaður getur verið 

sérfræðingur sem aðstoðar við ákveðin verkefni en einnig jafningi. Bandamaðurinn þarf að 

hafa ákveðna kosti eins og nota virka hlustun, spyrja spurninga, fylgjast með á staðnum 

ásamt því að sýna virðingu, samúð, heiðarleika, sjálfsöryggi, bjartsýni og innsæi. Marsh 

(2010) bendir á að þegar fáar leiðir eru í boði til að öðlast stuðning gæti þetta verið lausn 

fyrir marga stjórnendur þar sem þetta styrkir stjórnandann í sínu starfi og hann fær 

ráðleggingar og annað sjónarhorn á hlutina.  

Pardini (2000) bendir á að þeir sem hafa nýtt sér að leita til sérstakra bandamanna séu 

fjölmargir og er reynsla þeirra góð af slíku fyrirkomulagi. Sérstakur bandamaður þarf ekki 

endilega að vera einstaklingur heldur getur verið hópur fólks sem aðstoðar við að leysa úr 

flóknum málum eða koma með sérstaka sýn á stöðu mála. Það krefst hugrekkis þeirra sem 

leita til vinar eða bandamanns að vera heiðarlegur, geta viðurkennt mistök eða að ráða ekki 

við ákveðin verkefni. Utanaðkomandi sýn á hlutina getur gert gæfumuninn um hvort 

stjórnun skólans verði góð og þær breytingar sem þarf að gera heppnist vel.  

Á Nýja-Sjálandi, við Victoria University of Wellington, er boðið upp á nám til að undirbúa 

tilvonandi skólastjóra þar sem bæði er stuðst við sérstakan bandamann og mentoring. 

Tilvonandi skólastjóri fylgir þá reyndum skólastjóra í ákveðinn tíma og fær síðan einnig 

leiðsögn frá mentor. Þessar tvær aðferðir eru þarna nýttar samhliða en þær hafa þótt mjög 

góðar við að undirbúa nýja stjórnendur fyrir starf sitt (Service, Dalgic og Thornton, 2016). 

Eins og áður hefur verið bent á getur verið heppilegt að nota fleiri en eina leið til stuðnings í 

starfi og er þetta gott dæmi um slíkt.  

Alberta fylki í Kanada hefur í nokkurn tíma átt í samstarfi við Ástralíu, Þýskaland og Spán 

um skólastjóraskipti. Í fréttabréfi þeirra sem kemur út sex sinnum á ári er auglýst eftir 

þátttakendum í verkefnið (The Alberta Teachers‘ Association, 2017). Þannig getur sérstakur 

bandamaður líka verið skólastjóri í öðru landi. Haustið 2018 bættist Ísland í hóp þessara 
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landa og hóf Skólastjórafélag Íslands í kjölfarið að bjóða félagsmönnum upp á að sækja um 

slík skólastjóraskipti. Þrír skólastjórar frá Íslandi fóru til Alberta fylkis í Kanada og dvöldu hjá 

skólastjórum þar í tvær vikur haustið 2018. Sömu skólastjóra koma frá Kanada vorið 2019 og 

dvelja hjá þeim íslensku. Með þessum heimsóknum fá skólastjórarnir ekki aðeins tækifæri til 

að kynnast menningu landsins heldur einnig tækifæri til að bera saman mismunandi 

skólakerfi, gæði og skipulag og útfærslur á námskrám beggja landa.  Þessar heimsóknir geta 

einnig skapað tengsl á milli skóla og skólastjóra til lengri tíma litið (Skólastjóraskipti Ísland – 

Canada, 2018).  

Tengsl íslensku og kanadísku skólastjóranna gætu fallið undir að eiga sérstakan 

bandamann í starfi. Sérstakur bandamaður getur þannig verið sérfræðingur, hópur 

sérfræðinga, jafningi í öðrum skóla eða skólaumdæmi eða jafnvel vinur í öðru landi. Þessi 

leið er því áhugaverð fyrir stjórnendur og þeir eiga með henni hauk í horni í flóknu starfi þar 

sem þeir glíma við viðamikil verkefni. 

2.5 Markviss þjálfun nýrra stjórnenda 

Service o.fl. (2016) benda á að ýmsar rannsóknir hafi leitt í ljós að nýir skólastjórar séu ekki 

nægjanlega vel undirbúnir undir starfið sem kemur niður á stjórnunarháttum og hve lengi 

viðkomandi endist í starfi. Lítið er gert í því að þjálfa nýja skólastjóra markvisst til 

leiðtogastarfa en ýmis lönd hafa þó gert tilraunir með slíkt.  

Pont o.fl. (2008) benda á í skýrslu sinni fyrir OECD hve nauðsynlegt það er að undirbúa vel 

skólastjóra framtíðarinnar. Þeir fjalla einnig um áhugaverðar leiðir í því sambandi. Þar er til 

að mynda bent á þýðingu markvissrar þjálfunar og stuðnings við stjórnendur ásamt því að 

gera skóla sjálfstæðari. Bush (2018) bendir á að þjálfun nýrra stjórnenda geti oft verið 

ómarkviss. Um geti verið að ræða eitt skipti þar sem yfirvöld eða fyrrum skólastjóri setur 

hinn nýja inn í starfið. Þetta eina skipti felur þá jafnan eingöngu í sér að afhenda lykla og 

setja nýja skólastjórann inn í tölvukerfið. Betri leið til að þjálfa nýjan skólastjóra væri að gera 

það yfir lengri tíma og gefa nýjum skólastjóra þannig tækifæri til að þróa sig sem stjórnanda 

og fá þá aðstoð sem hann þarfnast. Bush bendir á að slík þjálfun geti falið í sér marga þætti 

svo sem handleiðslu, ýmis konar þjálfun og aðstoð við starfsþróun.  

Nokkur lönd undirbúa tilvonandi skólastjóra með formlegri þjálfun áður en þeir taka við 

stjórn skóla. Lee (2015) bendir þó á að þessar áætlanir geri ekki allar ráð fyrir persónulegri 

þróun skólastjórans og snúist frekar um hagnýta þætti skólastjórnunar eins og hvernig eigi að 

gera stundatöflur og hugsa um bygginguna. Lee bendir einnig á að það sé mun vænlegra til 

árangurs að skólastjórinn sem er að taka við dvelji í ákveðinn tíma með fráfarandi skólastjóra 

til að kynnast starfinu, skólabragnum og starfsfólkinu. Þannig fái hann með fljótlegum hætti 

betri innsýn inn í alla starfshætti. Bush (2018) tekur í sama streng en bendir á að það sé 
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mikilvægt að nýr skólastjóri fái tækifæri til að láta eiginleika sína sem stjórnanda þróast og 

marka starfið á þeim grundvelli, læra ekki bara af fyrirrennara sínum.  

Á Nýja-Sjálandi fá nýir skólastjórar þjálfun á markvissan hátt. Á átján mánaða tímabili fara 

þeir í níu daga þjálfun, þrjá daga í senn sem dreifast yfir tímabilið. Þeir fá þjálfun í 

handleiðslu, stunda nám á netinu og er veitt leiðsögn í að nýta sér rannsóknir við að þróa 

skólastarfið. Könnun sem gerð var meðal nýrra skólastjóra árið 2006 sýndi að þessi þjálfun 

skilaði sér í meira sjálfstrausti, betri sjálfsmynd og meiri sjálfsskoðun skólastjóra (Brown og 

Chai, 2012).  

Þjálfun nýrra skólastjóra getur líka farið fram innan háskóla. Davis og Darling-Hammond 

(2012) greina frá slíkri þjálfun í fimm háskólum í Bandaríkjunum. Skólarnir taka að sér að 

þjálfa framúrskarandi kennara sem sýna mikla hæfni sem leiðtogar í skólasamfélaginu og 

hafa mikla löngun og áhuga á að verða skólastjórnendur. Skólarnir bjóða upp á nám og 

þjálfun sem gerir þessum kennurum kleift að vera betur undirbúnir undir að starfa sem 

skólastjórar. Þjálfunin felst ekki aðeins í að taka ákveðin námskeið heldur að vera á vettvangi 

til lengri eða skemmri tíma í öðrum skóla en þeir starfa í og læra þannig við nýjar aðstæður af 

starfandi skólastjóra.  

Wallace stofnunin hefur styrkt margar rannsóknir og gert skýrslur um hvernig best sé að 

þjálfa skólastjóra. Skýrsla frá 2012 tekur saman í fimm skrefum hvernig stuðla megi að betri 

þjálfun skólastjóra. Skref eitt felst í að vanda valið þegar kemur að velja þá sem fara í þjálfun 

til að verða skólastjórar. Skref tvö felst í að æfa þá í að leiða breytingar á grundvelli skólans 

sem heildstæðrar stofnunar. Skref þrjú snýr að fræðsluyfirvöldum og hvernig þau þurfa að 

hækka viðmið um gæði þjálfunar svo þau laði fram þá stjórnendur sem vonast er eftir. Skref 

fjögur snýr að stjórnvöldum um að setja markmið og viðmið til að auka gæði og fimmta 

skrefið bendir á nauðsyn þess að skólastjórar, sérstaklega nýir, fái handleiðslu og starfsþróun 

við hæfi (The Wallace Foundation, 2012). 

Mikilvægur liður í ofangreindum áherslum við að undirbúa skólastjóra betur undir starf 

sitt er að leggja áherslu á tengingar við vettvang. Darling-Hammond, LaPointe, Meyerson, 

Orr og Cohen (2007) benda á að skólastjórar sem taka þátt í slíkri þjálfun séu oft betri í að 

leiða kennara til betri starfshátta, hafi betri skilning á hvernig eigi að skapa sameiginlega sýn 

um skólastarfið og eru að öllu jöfnu betur undirbúnir í að takast á við starfið. Það er því ljóst 

að það er vaxandi skilningur á því að stjórnun skóla er sérstakt starf sem þarfnast sérstakrar 

þjálfunar. Sú þjálfun sem skólastjóri fær gerir það að verkum að skólastjóri öðlast það öryggi 

og sjálfstraust sem til þarf til að stjórna skólanum, líði vel með það og endist lengur í starfi. 

Þó að þjálfun nýrra skólastjórnenda sé nauðsynleg er ekki síður brýnt að þjálfa þá sem 

fyrir eru í starfi og meta störf þeirra. Yfirvöld, meðal annars í Ástralíu, Bandaríkjunum og 

Kanada, hafa sett niður viðmið um störf skólastjóra. Þessi viðmið eru þannig uppsett að 
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skólastjóri getur notað þau til að efla sig sem skólastjóra með því að bera saman eigin 

áherslur og starfshætti við það sem viðmiðin draga upp mynd af. Hann getur þannig séð hvar 

hann stendur sig vel og hvar veikleikarnir liggja (Alberta Government, 2018; Australian 

Institute for Teaching and School Leadership, 2011; National Policy Board for Educational 

Administration, 2015). Þessi viðmið eru einnig notuð til að styðja við nám í háskólum þegar 

kemur að þjálfun skólastjóra og nýtast þannig mjög vel við að undirbúa skólastjóra undir 

starfið (The Alberta Teachers‘ Association, 2010). 

2.6 Samantekt 

Skólastjórar starfa í flóknu og margbreytilegu umhverfi sem tekur sífelldum breytingum með 

auknum kröfum og verkefnum. Við slíkar aðstæður er jafnan erfitt að forgangsraða 

verkefnum og sinna því sem mestu máli skiptir. Ýmsar vísbendingar eru um að ánægja 

skólastjóra í starfi fari minnkandi, vinnuálag og streita fari vaxandi og starfið sé ekki eins 

eftirsóknarvert og áður. Stéttin er að eldast og æ fleiri endast skemur í starfinu en æskilegt 

má telja. Helstu ástæður geta legið í auknum kröfum um árangur á fjölmörgum sviðum, 

síbreytilegu starfsumhverfi og litlum stuðningi í starfi. 

Rannsóknir sýna að stuðningur í starfi getur gert gæfumuninn um hvernig einstaklingur 

tekst á við hlutverk sitt sem skólastjóri og hvernig viðkomandi glímir við þá streitu sem fylgir 

því. Stuðningur getur verið margskonar. Skólastjóri getur ígrundað starf sitt og lesið efni í 

bókum, í greinum og á netinu sem tengist starfinu. Hann getur stundað formlegt nám, farið á 

námskeið, fræðslufundi og fyrirlestra ásamt því að heimsækja aðra skóla. Skólastjóri getur 

komið sér upp sérstökum bandamanni í nánasta umhverfi eða lengra í burtu. Hann getur 

leitað eftir stuðningi hjá samstarfsfélögum, bæði öðrum skólastjórum, nánasta undirmanni 

eða yfirmanni og nýtt sér að fara í óformlega eða formlega handleiðslu eða fengið stuðning 

hjá mentor. Þjálfun nýrra skólastjóra með markvissum hætti eins og lýst er hér að framan 

hefur ekki verið iðkuð hér á landi en er sannarlega áhugaverð hugmynd sem vert er að skoða 

vel í samstarfi við hagsmunaaðila, þar með talið háskólana í landinu. Íslenskir skólastjórar eru 

þó vel menntaðir og flestir telja sig hafa fengið öfluga leiðtogaþjálfun í formlegu námi.  

Það eru til margar og mismunandi leiðir til að fá stuðning í starfi. Það því brýnt að sá sem 

leitar eftir slíku eða er boðinn stuðningur átti sig á gildi þess að fá stuðning. Stuðningur við 

skólastjóra virðist þó ekki alltaf koma af sjálfu sér eða vera markvisst skipulagður af bæjar- 

eða sveitarfélögum. Ýmislegt bendir til að stuðningur sé aðeins í boði ef skólastjórinn leitar 

sjálfur eftir því og hefur frumkvæði að því að óska eftir honum þegar á þarf að halda. Þá er 

það einnig val skólastjórans hvað hann nýtir sér af því sem er í boði til að efla sig og styrkja 

svo sem menntun, námskeið og ráðstefnur. Í flóknu og þýðingarmiklu starfi er oft ekki 

nægjanlegt að velja aðeins eina leið til stuðnings í starfi. Skólastjóri gæti þurft að nýta sér 
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margar tegundir stuðnings og jafnvel á sama tíma. Handleiðsla eða mentoring gæti til dæmis 

verið eitthvað sem væri í boði allan starfstíma skólastjórans en samhliða því gæti komið inn 

annars konar stuðningur á misjöfnum tímum eins og sérstakur bandamaður og að efla sig 

með viðbótarmenntun eða öðrum leiðum. Það er því áhugavert að skoða hér á landi hvaða 

stuðning skólastjórar í grunnskólum fá í starfi og hvernig stuðning þeir vilja?  
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er greint frá þeirri aðferð sem notuð var við rannsóknina, framkvæmd 

rannsóknarinnar, val á mælitækjum og þátttakendum. Aðferðum við gagnaöflun verður lýst 

sem og skráningu og úrvinnslu ganga. Að lokum verður gerð grein fyrir siðferðilegum 

álitaefnum og réttmæti niðurstaðna.  

Í rannsókninni var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð og spurningakönnun notuð til 

að afla gagna til að svara rannsóknarspurningunni. Sú aðferð hentar tilgangi rannsóknarinnar 

og safnar þeim gögnum sem nauðsynleg eru til að fá heildaryfirlit yfir þann hóp sem verið var 

að skoða. Með könnunum er hægt að safna miklu magni af upplýsingum á stuttum tíma og 

ná til margra einstaklinga (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Með spurningakönnunum er hægt að skoða bæði áþreifanlega hluti svo sem fjölda ára í 

starfi og einnig óáþreifanlega hluti eins og viðhorf til stuðnings við skólastjóra (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Í þessari rannsókn var stuðst við lýsandi rannsóknarsnið þar sem leitast var 

við að fá fram viðhorf svarenda. Settar eru fram lýsandi niðurstöður um hvaða stuðning 

skólastjórar fengu við upphaf ferils síns, hvaða stuðning þeir fá núna og hvernig stuðning þeir 

vilja fá. Athugað var hvort þessa breytur tengdust á einhvern hátt þeim bakgrunnsþáttum 

sem spurt var um svo sem búsetu eða starfsaldri. Leitað var til allra skólastjóra á landinu með 

því að senda tengil á spurningakönnunina til þeirra í tölvupósti. Í þessari rannsókn var 

nafnleynd áríðandi þar sem ekki er um mjög stóran hóp að ræða og rannsakandi þekkir 

marga skólastjóra í hópnum. Þegar spurningalistar eru sendir út á póstlista félags eins og hér 

er gert er algjör nafnleynd möguleg (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013).  

Spurningakannanir hafa líka sína galla sem aðferð. Ekki er hægt að vita við hvaða 

aðstæður spurningalistanum var svarað, var til dæmis nægjanlegt næði hjá þeim sem 

svöruðu eða tímaskortur hjá viðkomandi. Upplýsingar sem fást geta verið takmarkandi þar 

sem þátttakendur eru bundnir af þeim spurningum og svarmöguleikum sem sett eru fram. 

Einnig er möguleiki á að þátttakendur leggi mismunandi skilning í spurningarnar sem lagðar 

eru fyrir (Grétar Þór Eyþórsson, 2013; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Þátttakendur í þessari könnun gætu lagt mismunandi skilning einhverja þætti hennar eða 

svarmöguleika. Einhverjir gætu til dæmis verið í þeirri stöðu að vita ekki í hverju starf 

handleiðara eða mentors felst og þá gæti sumum þótt erfitt að rifja upp hvernig stuðningur 

var við upphaf ferilsins. 
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3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í spurningakönnuninni voru allir grunnskólastjórar á landinu þannig að ekki var 

um úrtak að ræða. Í Skólastjórafélagi Íslands voru um 550 félagsmenn og þar af voru 174 

skólastjórar haustið 2018. Kynningarbréf og tengill á spurningalista voru send út af formanni 

Skólastjórafélags Íslands á póstlista félagsins fyrir hönd rannsakanda.  

Þegar könnuninni var lokað 25. janúar 2019 hafði 121 svar borist. Þrír 

aðstoðarskólastjórar virðast hafa svarað þar sem viðkomandi nefna að skólastjóri sé næsti 

yfirmaður og voru þeirra svör tekin út. Einn svaraði eingöngu bakgrunnsupplýsingum og voru 

hans svör einnig tekin út. Svör 117 skólastjóra voru því nothæf sem þýðir að 67% skólastjóra 

á landinu tóku þátt. Konur sem svöruðu voru 79 og karlar voru 37. Einn svaraði ekki til um 

kyn sitt.  

3.2 Spurningalistinn 

Spurningalistinn í könnuninni var með fjölbreyttu sniði og tengdust spurningarnar allar því 

efni sem rannsakandi hafði kynnt sér og fjallað er um hér að framan. Spurningalistanum var 

skipt upp í þrjá hluta; bakgrunnsupplýsingar, stuðningur við upphaf starfs og stuðningur við 

núverandi aðstæður. Spurningarnar í listanum voru samtals 19. Reynt var að hafa 

spurningalistann ekki of langan. Sett voru fram fyrirmæli þar sem rannsakanda þótti ástæða 

til að útskýra nánar svarmöguleika. Þetta var gert til að útskýra hvar ætti að merkja við fleiri 

en einn valkost eða forgangsraða. Spurningalistann má sjá í viðauka A. 

Í fyrsta hluta könnunarinnar var spurt um bakgrunn þátttakenda svo sem búsetu, reynslu 

í starfi, mannaforráð, kyn, hver væri næsti yfirmaður og virkni í að sækja þá starfsþróun sem 

er í boði. Notast var við lokaðar spurningar með fyrir fram gefnum svarmöguleikum í þessum 

hluta ásamt einni hálfopinni spurningu á nafnkvarða þar sem boðið var upp á möguleikann 

að bæta við öðru svari en talið var upp í svarmöguleikum. Rannsakandi taldi brýnt að opna 

fyrir að þátttakendur gætu bætt við svarmöguleika þar sem verið gæti að rannsakanda hafi 

ekki hugkvæmst allir þeir sem gætu verið næsti yfirmaður skólastjóra. 

Í öðrum hluta var spurt um þann stuðning sem skólastjóri fékk við upphaf ferils síns. Hér 

var eingöngu notast við lokaðar spurningar. Spurt var hvort fræðsluyfirvöld hefðu komið á 

formlegum tengslum við reynslumeiri skólastjóra og um lengd formlegs stuðnings. Þá var 

notast við fimm þrepa Likert kvarða þegar spurt var um hve mikinn eða lítinn stuðning 

viðkomandi fékk við upphaf ferils síns hjá ákveðnum aðilum og þegar spurt var um hve 

ánægður eða óánægður viðkomandi var með þann stuðning sem hann fékk í upphafi 

ferilsins.  
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Í þriðja og síðasta hluta könnunarinnar var spurt um þann stuðning sem viðkomandi fær 

núna og þörfina fyrir stuðning. Hér var aftur að mestu leyti stuðst við lokaðar spurningar 

með ákveðnum svarmöguleikum á nafnkvarða og spurningar með svarmöguleikum á Likert 

kvarða. Á einum stað í þessum hluta voru þátttakendur beðnir um að velja fimm aðila og 

forgangsraða frá hverjum þeir teldu að stuðningur ætti helst að koma. Í boði voru tíu 

valmöguleikar en þátttakendur áttu að setja númer við fimm af þeim. Sá sem ætti að veita 

mestan stuðning var þannig númer 1 og sá sem ætti að veita næstmestan stuðning númer 2 

og svo framvegis.  

Í lokin var svo ein opin spurning og gafst þá þátttakendum í rannsókninni kostur á að 

skrifa niður eigin athugasemdir sem dýpkar vonandi enn frekar viðfangsefnið og dregur fram 

mismunandi hugmyndir skólastjóra um efnið.  

Þegar spurningalistinn var tilbúinn var hann forprófaður. Rannsakanda fannst áríðandi að 

forprófa spurningalistann því honum gæti hafa yfirsést eitthvað við gerð hans eða eitthvað 

væri óskýrt sett fram. Forprófun leiðir oftast til þess að villur uppgötvast (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). Rannsakandi hafði samband við fjóra aðstoðarskólastjóra og bað þá um 

svara spurningalistanum. Þeir voru beðnir um að skoða hvað mætti betur fara og hvort 

eitthvað væri óskýrt eða villandi í orðalagi spurninga eða svarmöguleika. Engar efnislegar 

athugasemdir komu fram um listann en nokkrar ábendingar um innsláttarvillur og málfar. 

Listinn var lagfærður með tilliti til athugasemda áður en tengill á könnunina var sendur út.  

3.3 Framkvæmd 

Haft var samband við formann Skólastjórafélags Íslands sem tók að sér að senda 

spurningalistann á alla skólastjóra fyrir hönd rannsakanda. Skólastjórar fengu sendan tengil 

12. desember 2018 í tölvupósti þar sem þeir voru beðnir um að svara könnunni. 

Meðfylgjandi var kynningarbréf og útskýring á hver tilgangur spurningalistans væri auk 

upplýsinga um nýtingu niðurstaðna, dreifingu þeirra og birtingu og upplýsingar um trúnað. 

Kynningarbréfið má sjá í viðauka B. 

Ítrekun um þátttöku var send út viku eftir að upphaflega kynningarbréfið var sent og 

önnur ítrekun 3. janúar til að auka líkur á háu svarhlutfalli. Þá minnti rannsakandi þrisvar 

sinnum á könnunina í lokuðum Facebook hópi skólastjórnenda. Helsta ógnin við könnun af 

þessu tagi er að svarhlutfall verði lágt og getur það haft neikvæð áhrif á réttmæti 

rannsóknarinnar. Ef svarhlutfall er hátt er líklegra að svörin endurspegli viðhorf alls þýðisins 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Spurningalistinn var unnin í vefforritinu SurveyMonkey og öll svör skráðust þar inn. Svör 

við spurningalistanum voru sett inn í Excel og SPSS forritið. Þar var reiknuð lýsandi tölfræði 

ásamt ályktunar tölfræði og skoðuð tengsl milli breyta til að fá út lýsandi upplýsingar um 
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viðhorf skólastjóra alls staðar á landinu til viðfangsefnisins. Reiknað var Spearmans r til að 

skoða tengsl ýmissa þátta í könnuninni. Þá var skoðað með kí-kvaðrat prófi hvort marktækur 

munur væri á milli ákveðinna hópa í öllum spurningum könnunarinnar. Skoðað var hvort 

marktækur munur kæmi fram eftir kyni, búsetu, hver næsti yfirmaður væri, starfsaldri og 

stærð stofnunar. Þegar skoðað var hvort marktækur munur kæmi fram eftir búsetu var 

notuð skipting á milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðarinnar. Á einum stað var þó 

eingöngu skoðað hvernig Reykjavík kom út þar sem mikill munur var á svörum þeirra sem þar 

störfuðu.  

Þá var skólum einnig skipt upp í tvo flokka eftir fjölda starfsmanna, miðað var við 30 og 

færri starfsmenn og 31 og fleiri. Þegar litið var til fjölda ára í starfi var þátttakendum skipt 

upp í tvo hópa, þeir sem höfðu 7 ára og minni starfsreynslu og þeir sem höfðu 8 ár og meiri 

starfsreynslu. Þannig var leitast við að svara rannsóknarspurningunni með lýsandi tölfræði og 

ályktunartölfræði. 

3.4 Réttmæti og siðferðileg álitamál 

Eins og allar aðrar rannsóknaraðferðir hafa megindlegar rannsóknaraðferðir einhverjar 

takmarkanir. Mælikvarði á gæði rannsóknar er réttmæti og áreiðanleiki (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Ytra réttmæti segir til um hvort alhæfa megi um niðurstöðurnar yfir á annað þýði. Þættir 

sem geta ógnað ytra réttmæti eru brottfall, áreiðanleiki mælitækja, gæði úrtaks, ónóg 

gagnasöfnun eða ónóg gagnagreining og hlutdrægni. Brýnt er að skoða hvort gagnasöfnun, 

gagnagreining og úrtakið sé í takt við hvort annað og það sem ætlunin er að skoða 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013; Sigríður Haraldsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Leitast var við að huga vel að öllum þessum þáttum við rannsóknina. Þar sem allt þýðið fékk 

sendan tengilinn náðist gott svarhlutfall og líklegt að svörin endurspegli þannig skoðanir 

einstaklinga í þýðinu. Einhverjir innan þýðisins gætu þó ekki hafa fengið tengilinn vegna þess 

að netfang þeirra er ekki rétt skráð hjá Skólastjórafélagi Íslands. Reynt var að hafa 

rannsóknarspurningu skýra og leitast var við að spurningalistinn endurspeglaði þær áherslur. 

Listinn var forprófaður sem eykur líkur á ekki séu stórvægilegir annmarkar á honum og eykur 

það gæði rannsóknarinnar. 

Komið hefur fram hér að framan að rannsakandi hefur haft mikinn áhuga á þessu málefni 

um langan tíma. Rannsakandi hefur líka sjálfur þurft að á stuðningi að halda og leitað eftir 

honum. Það var því ákveðin hætta á að rannsakandi kæmi sínum skoðunum eða viðhorfum 

inn í rannsóknina. Það er áríðandi að rannsakandi sé hlutlægur við mælingar og mat á 

niðurstöðum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013; Sigríður Haraldsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Það er því þýðingarmikið að vera upplýstur um þetta og leita leiða til að 



42 

koma í veg fyrir að slíkt gerist og var rannsakandi meðvitaður um að reyna að láta ekki 

viðhorf sín hafa áhrif á rannsóknina allt frá upphafi. 

Þegar kemur að siðferðilegum álitamálum í rannsókn sem þessari er ýmislegt sem þarf að 

huga að frá fyrsta stigi rannsóknar til loka hennar. Krafan um upplýst og óþvingað samþykki 

þátttakenda er hér aðalatriðið og að þátttakendur taka þátt af fúsum og frjálsum vilja 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttaka í spurningakönnun fer aldrei fram nema með samþykki 

viðkomandi (Grétar Þór Eyþórsson, 2013) og gildir það sama um þessa könnun. Þátttakendur 

fengu sendan tengil í tölvupósti og höfðu fullt frelsi til að hafna þátttöku eða hætta þátttöku 

sem hafin var. Þátttakendur voru einnig upplýstir í kynningarbréfi um að fyllsta trúnaðar væri 

gætt og að ekki væri hægt að rekja svör til svarenda. Þeir voru einnig upplýstir um tilgang 

rannsóknarinnar og hvernig niðurstöður yrðu notaðar. Þar sem ekki var um 

persónugreinanlega rannsókn að ræða var rannsóknin ekki tilkynningarskyld. Rannsakandi 

hafði sjálfur ekki aðgang að netföngum skólastjóra heldur var tengill á könnunina sendur út 

af formanni Skólastjórafélagi Íslands. Veigamikill þáttur í öllum rannsóknum er að sýna 

virðingu og virða sjálfræði, forðast að valda skaða, láta gott af sér leiða og gæta sanngirni 

(Sigurður Kristinsson, 2013). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er varpað ljósi á þá þætti sem helst einkenndu svör þátttakenda og svörin 

greind á grundvelli bakgrunns og aðstæðna (bakgrunnsbreytur) til að kanna áhrif á svör og 

viðhorf skólastjóra.  

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Skipting þátttakenda milli landssvæða var nokkuð góð eins og sjá má á mynd 2.  

 

Mynd 2. Skipting svara á milli landssvæða (N=117). 

 

Þegar skoðað var hvort að munur kæmi fram á milli hópa var Reykjavík og 

Suðvesturkjördæmi flokkað saman sem höfuðborgarsvæðið og hin þrjú kjördæmin sem 

landsbyggðin. Á einum stað var þó skoðað sérstaklega hvernig skólastjórar í Reykjavík 

svöruðu ákveðinni spurningu.  
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Spurt var um reynslu skólastjóra af stjórnun. Stjórnunarreynsla skólastjóranna er tilgreind 

á mynd 3. Hlutfall þeirra sem er með 0-3 ára reynslu er hæst eða 34% og þar á eftir koma 

þeir sem eru með yfir 12 ára reynslu. 

 

Mynd 3. Stjórnunarreynsla skólastjóra. 

 

Þegar skoðað var hvort kæmi fram munur á milli reyndari og óreyndari skólastjóra voru 

þeir sem höfðu 7 ára reynslu og minna flokkaðir saman og þeir sem höfðu 8 ár og meiri 

reynslu voru settir saman í einn hóp. 

Í rannsókninni var spurt um fjölda starfsmanna í skólum – sjá mynd 4. Langflestir 

skólastjórar eða 56% stýrðu frekar stórum skólum með yfir 50 starfsmönnum. Þar á eftir 

komu skólastjórar með 11-30 starfsmenn eða 31% af skólastjórum. 

 

Mynd 4. Mannaforráð skólastjóra. 
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Við úrvinnslu á svörum þátttakenda var skoðað hvort einhver marktækur munur 

kæmi fram á milli skólastjóra sem sögðust vera með 30 eða færri starfsmenn annars vegar og 

31 eða fleiri hins vegar.  

Þátttakendur svöruðu spurningu um hver næsti yfirmaður þeirra væri. Það var gert 

meðal annars til að athuga hvort upplifun á stuðningi væri ólík eftir því hvort yfirmaður væri 

bæjar- eða sveitarstjóri eða sviðsstjóri. Hér var gefinn kostur á að skrifa annað svar en í boði 

var þar sem rannsakanda gæti hafa yfirsést einhver möguleiki. Einn skólastjóri sagði að 

borgarstjóri væri næsti yfirmaður og var það flokkað með bæjar- og sveitarstjórum. Þá 

tilgreindu tveir að skrifstofustjóri Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar væri næsti 

yfirmaður og var það flokkað með sviðsstjóra. Einn þátttakandi sagði að næsti yfirmaður væri 

skólanefnd. Svör þátttakenda skiptust þá þannig að 65% skólastjóra sögðu að næsti 

yfirmaður væri sviðsstjóri, deildarstjóri eða fræðslustjóri og 34% sögðu að bæjar- eða 

sveitarstjóri væri næsti yfirmaður. Aðrir aðilar voru þá 1% af svörum þátttakenda. 

Skólastjórarnir sem tóku þátt í könnuninni voru einnig spurðir um hve sammála eða 

ósammála þeir væru þeirri fullyrðingu að þeir væru virkir/duglegir að sækja þá starfsþróun 

sem í boði væri fyrir þá svo sem ráðstefnur, námskeið og fara í vettvangsheimsóknir. Alls 

sögðust 75% þeirra sem svöruðu vera mjög sammála eða frekar sammála því að þeir væru 

virkir við að sækja slíka endurmenntun. Einungis 7% skólastjóra sögðust vera frekar 

ósammála þessari fullyrðingu og enginn var mjög ósammála. Helstu niðurstöður má sjá á 

mynd 5.  

 

Mynd 5. Mat skólastjóra á virkni sinni við starfsþróun. 
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svör voru skoðuð með tillit til yfirmanns ꭓ2(2, N=115) = 8,4, p = 0,015 og mannaforráða ꭓ2(2, 

N=115) = 13,4, p = 0,001. Þeir sem höfðu sviðsstjóra sem yfirmann voru líklegri til að segjast 

vera mjög eða frekar sammála því að þeir væru virkir við starfsþróun – 84% sögðu svo vera 

en 60% þeirra sem höfðu bæjarstjóra eða sveitarstjóra sem næsta yfirmann sögðu svo. Þeir 

sem voru með 31 eða fleiri starfsmenn voru einnig líklegri til að segja að þeir væru mjög eða 

frekar sammála að þeir væru virkir við starfsþróun en 85% sagði svo vera á móti einungis 

55% þeirra sem voru með 30 eða færri starfsmenn.  

4.2 Stuðningur í starfi við upphaf ferils 

Í öðrum hluta spurningakönnunarinnar var fyrst spurt um þann stuðning sem skólastjórar 

fengu við upphaf ferils síns og hve mikill eða lítill stuðningur kom frá ákveðnum aðilum. Eins 

og sjá má á mynd 6 nefna langflestir að þeir hafi fengið mestan stuðning frá maka eða 

fjölskyldu en 70% segjast hafa fengið mikinn stuðning þaðan. Næst að vinur hafi veitt mestan 

stuðning en 57% nefna að sá aðili hafi veitt mikinn stuðning við upphaf starfsferils. Aðrir 

skólastjórar í sveitarfélaginu eða svæðinu hafa einnig veitt nýja skólastjóranum stuðning en 

52% segjast hafa fengið mikinn stuðning frá þeim. Þegar skoðað er hvaðan lítill eða enginn 

stuðningur kom nefna flestir sérstakan handleiðara eða mentor en 70% segja að enginn eða 

lítill stuðningur hafi komið frá slíkum aðila. Hlutfall skólastjóra sem segja að enginn eða lítill 

stuðningur hafi komið frá Skólastjórafélaginu er 63% og 50% segja slíkt hið sama um 

fræðsluyfirvöld í sveitarfélaginu. Helstu niðurstöður um stuðning við upphaf starfs má sjá á 

mynd 6. 

 

Mynd 6. Aðilar sem veita mestan stuðning við upphaf skólastjóraferils. 
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Þegar spurt var um hvort að fræðsluyfirvöld hefðu komið á sambandi milli nýja 

skólastjórans og reynslumeiri skólastjóra svöruðu 79% að svo hefði ekki verið en 21% að slíku 

sambandi hefði verið komið á. Skólastjórar í Reykjavík voru líklegri en skólastjórar úti á landi 

til að segja að slíku sambandi hefði verið komið á, ꭓ2(1, N=117)=43,9, p < 0,001. Hlutfall 

skólastjóra í Reykjavík sem sögðu að slíku sambandi hefði verið komið á var 75% en 9% 

sögðu slíkt hið sama ef þeir bjuggu annars staðar. Marktækur munur kom einnig fram þegar 

skoðað var hver væri næsti yfirmaður ꭓ2(1, N=115)=9,4, p < 0,002 og mannaforráð 

skólastjóra ꭓ2(1, N=115)=6,6, p < 0,01. Þeir sem höfðu sviðsstjóra sem næsta yfirmann voru 

líklegri til að segja já við að slíku sambandi hefði verið komið á – 29% sögðu að svo hefði 

verið. Eingöngu 5% þeirra sem höfðu bæjarstjóra sem næsta yfirmann sögðu já við sömu 

spurningu. Þeir sem stýrðu stærri skólum og voru með 31 eða fleiri starfsmenn svöruðu í 

88% tilfella að slíku sambandi hefði verið komið á en eingöngu 13% þeirra sem stýrðu 

fámennari skólum en það. 

Þegar spurt var um lengd formlegs stuðnings völdu 75% að svar við þessari spurningu 

ætti ekki við eða vildu ekki svara. Hlutfall þeirra sem sögðu að formlegur stuðningur hefði var 

í 9-12 mánuði var 9% og 7% sögðust hafa fengið stuðning í 1-4 mánuði.  

Í lok annars hluta spurningalistans var spurt um hve ánægðir skólastjórar hefðu verið 

með þann stuðning sem þeir fengu við upphaf ferils síns. Eins og sjá má á mynd 7 voru aðeins 

21% skólastjóra ánægðir með þann stuðning sem þeir fengu við upphaf ferils síns en 58% var 

óánægður með þennan stuðning. 

 

Mynd 7. Ánægja með stuðning við upphaf skólastjóraferils. 

 

Enginn marktækur munur var á viðhorfum skólastjóra til stuðnings við upphaf ferils síns 
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4.3 Núverandi stuðningur 

Í þriðja og síðasta hluta könnunarinnar var spurt um núverandi stuðning í starfi. Að jafnaði 

svöruðu ívið færri þessum hluta könnunarinnar eða að meðaltali um 106 skólastjórar. Þegar 

spurt var hvort skólastjórar fengju stuðning í starfi við núverandi aðstæður var hlutfall þeirra 

67%, 27% sögðust ekki fá stuðning í starfi og 6% sögðust ekki hafa þörf fyrir stuðning.  

Þegar spurt var um mikilvægi stuðnings sögðu 95% skólastjóra að það væri mikilvægt að 

fá stuðning í starfi. Enginn taldi að það væri lítilvægt að fá stuðning í starfi. Skólastjórarnir 

voru einnig spurðir hvort þeir fengju þann stuðning sem þeir teldu sig þurfa í starfinu. 

Niðurstöður má sjá á mynd 8. Hlutfall skólastjóra sem er sammála því að þeir fái þann 

stuðning sem þeir þurfa er 47% en 28% segjast vera ósammála því.  

 

Mynd 8. Þörf fyrir stuðning fullnægt núna. 

 

Engan marktækan mun er að finna á viðhorfum skólastjóra til þess hvort þörf fyrir 

stuðning sé fullnægt við núverandi aðstæður á grundvelli kyns þátttakenda, búsetu, hvort 

yfirmaður er bæjarstjóri eða sviðsstjóri, fjölda undirmanna eða starfsaldurs.  
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Þegar skólastjórar voru spurðir um hve mikill eða lítill stuðningur fengist frá ákveðnum 

aðilum núna urðu niðurstöðurnar eins og mynd 9 sýnir. Hlutfall þeirra sem nefnir að maki 

eða fjölskylda veiti mikinn stuðning er 76%. Þar á eftir nefna flestir að mikill stuðningur komi 

frá næsta undirmanni eða 72%. Hlutfall þeirra sem nefna að aðrir stjórnendur á svæðinu eða 

í sveitarfélaginu veiti mikinn stuðning er 65% og 62% skólastjóra telja einnig að 

samstarfsmenn í skólanum veiti mikinn stuðning. Eins og við upphaf ferils fá skólastjórar 

langminnstan stuðning frá sérstökum handleiðara við núverandi aðstæður en 74% segjast fá 

engan eða lítinn stuðning frá slíkum aðila. Aðrir aðilar sem skólastjórar telja að veiti engan 

eða lítinn stuðning eru svo foreldrar, fræðsluyfirvöld í sveitarfélaginu, Skólastjórafélag 

Íslands og svæðafélög stjórnenda. Mynd 9 gefur glögga mynd af svörum skólastjóra um 

hvaðan þeir telja að mesti og minnsti stuðningurinn nú komi.  

 

Mynd 9. Núverandi stuðningur. 

 

Sérstaklega var litið til þess hvort munur væri á svörum skólastjóra með tilliti til yfirmanns 

um hve mikinn stuðning fræðsluyfirvöld í sveitarfélaginu veittu. Þeir sem höfðu sviðsstjóra 

sem næsta yfirmann en ekki bæjarstjóra voru líklegri til að nefna að mikill stuðningur kæmi 

frá fræðsluyfirvöldum í sveitarfélaginu, ꭓ2(2, N=104) = 10,2, p = 0,006. Skólastjórar sem 

höfðu sviðsstjóra sem næsta yfirmann sögðu í 40% tilfella að mikill stuðningur kæmi frá 

4%

3%

5%

5%

8%

22%

14%

17%

31%

37%

7%

23%

19%

27%

27%

34%

51%

45%

41%

39%

14%

42%

47%

43%

38%

33%

25%

32%

13%

15%

5%

19%

21%

15%

20%

5%

8%

4%

10%

7%

69%

13%

8%

10%

8%

7%

3%

3%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sérstakur handleiðari/mentor

Skólastjórafélag á svæðinu

Skólastjórafélag Íslands

Foreldrar nemenda í skólanum

Fræðsluyfirvöld í sveitarfélaginu

Vinur

Aðrir skólastj. í sveitarf./svæðinu

Samstarfsmenn í skólanum

Næsti undirmaður

Maki eða fjölskylda

Mjög mikinn stuðning Frekar mikinn stuðning Hvorki mikinn né lítinn stuðning Frekar lítinn stuðning Engan eða mjög lítinn stuðning



50 

honum. Eingöngu 18% skólastjóra sem höfðu bæjarstjóra sem næsta yfirmann sögðu að 

mikill stuðningur kæmi frá næsta yfirmanni. Ekki kom fram marktækur munur þegar litið var 

til kyns, búsetu, mannaforráða eða stjórnunarreynslu þegar skoðað var hvort skólastjórar 

fengu stuðning frá fræðsluyfirvöldum. 

Á mynd 10 má sjá hvaða aðilar skólastjórar töldu að ættu að veita þeim mestan stuðning. 

Langflestir eða 69 settu fræðsluyfirvöld í fyrsta sæti yfir þá sem ættu að veita stuðning og 

flestir, eða 104, settu fræðsluyfirvöld í eitthvert af fimm efstu sætunum. Þar á eftir var 

Skólastjórafélag Íslands nefnt en 80 settu félagið í eitthvert af fimm efstu sætunum. Næstum 

jafnmargir nefndu svo aðra skólastjóra í sveitarfélaginu eða svæðinu, 79 og 75 settu 

skólastjórafélagið á svæðinu samtals í þessi fimm sæti. Fjöldi skólastjóra sem settu næsta 

undirmann í eitthvert af fimm sætunum voru 66. Næstum jafnmörgum, eða 41, fannst 

mikilvægt að stuðningur kæmi frá samstarfsmönnum í skólanum og 50 frá sérstökum 

handleiðara. Það að fá stuðning frá sérstökum handleiðara töldu næstflestir á eftir 

fræðsluyfirvöldum að væri mikilvægt en 13 settu stuðning frá handleiðara í 1. sæti. 

Langfæstir settu maka eða fjölskyldu, foreldra í skólanum eða vini í eitthvað af fimm 

sætunum. 

 

Mynd 10. Þeir sem ættu helst að veita stuðning að mati skólastjóra. 
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Þátttakendur í rannsókninni voru spurðir um hve mikinn eða lítinn stuðning þeir fengju 

við ákveðna þætti starfsins, sjá mynd 11. Rétt um helmingur þátttakenda eða 51% sögðust fá 

mikinn stuðning við erfið starfsmannamál og 48% sögðust fá mikinn stuðning við að leysa 

vandamál. Hlutfall þeirra sem tiltóku að þeir fengju engan eða lítinn stuðning við sig 

persónulega var 51% og 45% sögðust fá enga eða litla almenna faglega ráðgjöf. Hlutfall 

þeirra sem segjast fá mjög mikinn stuðning við eitthvað af þeim þáttum sem nefndir voru fer 

aldrei yfir 9%. 

 

Mynd 11. Núverandi stuðningur við ákveðna þætti skólastjórastarfsins. 

 

Svör þátttakenda voru flokkuð í þrjá hópa þannig að enginn, mjög eða frekar lítill 

stuðningur var einn flokkur, hvorki mikill né lítill stuðningur næsti flokkur og frekar eða mjög 

mikill stuðningur þriðji flokkurinn. Munur var á milli kynja þegar skoðað var hve mikinn 

stuðning skólastjórar fengu við að leysa erfið starfsmannamál, ꭓ2(2, N=105) = 8,7, p = 0,013. 

Karlar eru líklegri til að nefna að þeir fái engan eða lítinn stuðning við að leysa erfið 

starfsmannamál en hlutfall þeirra var 30%. Hlutfall kvenna var eingöngu 9% kvenna sem 

tiltóku að þær fengju engan eða lítinn stuðning við úrlausn slíkra mála. Þá kom fram 

marktækur munur þegar litið var til stjórnunarreynslu og hve mikinn persónulegan stuðning 

skólastjórar fá ꭓ2(2, N=106) = 6,7, p = 0,035. Þeir sem höfðu 7 ára starfsreynslu eða minna 

voru mun líklegri til að nefna að þeir fengju hvorki mikinn né lítinn stuðning við sig 

persónulega en 40% sögðu svo. Eingöngu 20% þeirra sem höfðu starfað í 8 ár eða lengur 

svöruðu eins. Þeir sem höfðu lengri starfsreynslu voru líklegri til að segja að þeir fengju 

mikinn stuðning við sig persónulega en 26% svöruðu þannig á móti 12% hjá þeim sem höfðu 
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minni starfsreynslu. Ekki kom fram marktækur munur þegar niðurstöður voru skoðaðar með 

tilliti til búsetu, yfirmanns eða fjölda starfsmanna.  

Þegar aftur á móti spurt var um hve mikinn eða lítinn stuðning við ákveðna þætti 

skólastjórarnir teldu sig þurfa var niðurstaðan eins og sjá má á mynd 12. Hlutfall þeirra sem 

segja sig þurfa mikinn stuðning við erfið starfsmannamál var 50% og 39% töldu sig þurfa 

mikinn stuðning við stefnumótun. Um helmingur skólastjóra telur sig þurfa miðlungs 

stuðning við alla þætti sem spurt var um. Afar fáir, eða 7%, nefndu að þeir þyrftu engan eða 

mjög lítinn stuðning við eitthvað af þeim þáttum sem nefndir voru. 

 

Mynd 12. Þörf fyrir stuðning við ákveðna þætti skólastjórastarfsins. 

 

Þegar valmöguleikar við þessari spurningu höfðu verið flokkaðir saman í þarfnast einskis 

eða lítils stuðnings, þarfnast miðlungs stuðnings og þarfnast mikils stuðnings kom í ljós 

marktækur munur í tveimur þáttum. Munur var á milli hópa eftir búsetu það er þeir sem 

bjuggu á höfuðborgarsvæðinu og þeir sem bjuggu utan þess þurftu mismunandi stuðning við 

að leysa vandamál, ꭓ2(2, N=105) = 6,4, p = 0,041. Skólastjórar á höfuðborgarsvæðinu, 40%, 

voru líklegri til að segjast þarfnast mikils stuðnings við að leysa vandamál en þeir sem bjuggu 

á landsbyggðinni, 27%. Þá greindist einnig munur á þeim skólastjórum sem voru með 30 eða 

færri undirmenn og þeirra sem voru fleiri þegar kom að aðstoð við stefnumótun, ꭓ2(2, 

N=105) = 6,4, p = 0,041. Þeir skólastjórar sem stýrðu stærri stofnunum og höfðu 31 eða fleiri 

starfsmenn voru líklegri til að segja að þeir þyrftu engan að lítinn stuðning við stefnumótun, 

20%. Þeir sem höfðu 31 eða færri starfsmenn merktu sjaldnar við að þeir þyrftu engan eða 

lítinn stuðning eða 3%. Ekki var um annan marktækan mun að ræða þegar litið var til 

bakgrunnsbreyta. 
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Síðasta spurningin í þessum hluta könnunarinnar var um ánægju skólastjóra með 

núverandi stuðning og má sjá niðurstöður á mynd 13. Eingöngu um þriðjungur skólastjóra er 

ánægður með þann stuðning sem hann fær í starfi núna. Flestir merkja við hvorki né eða rétt 

um helmingur og 19% segjast vera óánægðir með þann stuðning sem er í boði.  

 

Mynd 13. Ánægja skólastjóra með núverandi stuðning í starfi. 

 

Enginn marktækur munur kom fram í niðurstöðum þessarar spurningar þegar litið var til 

allra bakgrunnsbreyta.  
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4.4 Tengsl ákveðinna þátta könnunarinnar 

Þegar skoðað var hvort einhver tengsl væru á milli viðhorfa til virkni við starfsþróun, 

stuðnings við upphaf ferils, mikilvægi stuðnings, þörf fyrir stuðning uppfyllt við núverandi 

aðstæður og ánægju með núverandi stuðning komu fram jákvæð tengsl á þremur stöðum. 

Sterkt jákvætt samband reyndist vera á milli heildaránægju með núverandi stuðning og 

ánægju með stuðning við upphaf ferilsins; rs = 0,51, p<0,01. Þá reyndust einnig vera sterk 

jákvæð tengsl á milli heildaránægju með núverandi stuðning og að þörf fyrir stuðning sé 

fullnægt; rs = 0,54, p<0,01. Einnig var miðlungs samband á milli þess að þörf fyrir stuðning 

væri fullnægt núna og ánægju með stuðning við upphaf ferilsins; rs = 0,29, p<0,01. 

Niðurstöðurnar má sjá í töflu 1.  

Tafla 1. Tengsl fimm þátta könnunarinnar. 

  Virkni við 
starfsþróun. 

Ánægja með 
stuðning í 
upphafi ferils. 

Mikilvægi þess 
að fá stuðning. 

Þörf fyrir 
stuðning 
fullnægt núna. 

Ánægja með 
stuðning 
núna. 

Virkni við 
starfsþróun. 

1         

Ánægja með 
stuðning í upphafi 
ferils. 

-0,08 1       

Mikilvægi þess að 
fá stuðning. 

0,04 -0,07 1     

Þörf fyrir stuðning 
fullnægt núna. 

0,01 0,29** 0,13 1   

Ánægja með 
stuðning núna. 

-0,04 0,51** -0,02 0,54** 1 

**tölfræðilega marktækt p< 0,01  

4.5 Athugasemdir frá þátttakendum 

Þegar rýnt var í hvað þátttakendur hefðu skrifað í lok könnunarinnar þar sem gefin var kostur 

á opnu svari kom ýmislegt áhugavert í ljós. Nokkrir töluðu um að hér væri komið þarft 

rannsóknarefni og brýnt væri að skoða stöðu stuðnings við skólastjóra. Skólastjórar væru oft 

einir í starfi og oft gleymdist að veita þeim stuðning í starfi frekar en undirmönnum eða 

millistjórnendum því þeir væru viðfangsefni skólastjóranna. Nokkrir nefndu einnig að 

mikilvægt væri að nýir skólastjórar fengju mentor eða handleiðslu og að slíkt væri í boði allan 

ferilinn og jafnvel tiltekið í kjarasamningum. Þá var einnig nefnt að ef skólastjóri leitaði eftir 

stuðningi þá fengist hann yfirleitt en væri ekki veittur að fyrra bragði.  

Tvær athugasemdir bárust um spurningar og svarmöguleika í könnuninni. Í 

röðunarspurningunni þar sem merkja átti við hver ætti veita mestan stuðning hafði einn 

skólastjóri orð á að hann hefði viljað merkja við fleiri aðila en fimm en það var sá fjöldi sem 
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gefinn var kostur á. Einn nefndi að gott hefði verið í spurningu um þörf á stuðningi að geta 

merkt við stuðning við erfið nemendamál. Oft væru nemendamál á borðum skólastjóra þar 

sem almenn skólaúrræði dygðu ekki til og þá þyrfti stuðning við að leysa þau. 

Þrír töluðu um það umhverfi sem skólastjórar starfa við svo sem neikvæða ímynd 

kennarastarfsins, úreltar hugmyndir um kjarasamninga og vinnutíma kennara. Einnig var 

nefnt að á vinnustöðum þar sem 70 manns ynnu þyrfti að viðurkenna þörf fyrir 

mannauðsstjóra. Þá var nefnt að námskeið Skólastjórafélags Íslands fyrir nýja og reynda 

stjórnendur hefði reynst vel. Kannski lýsir neðan greint svar einhverju um stöðu stjórnenda 

sem stýra litlum skólum: 

„Er skólastjóri með rúmlega 50 nemendur. Eini stjórnandinn og með 

kennsluskyldu. Það er ALDREI tími til að anda....“ 
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5 Umræður 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar með tilliti til niðurstaðna annarra 

rannsókna sem greint var frá í fræðilega samhenginu. Þá verður einnig fjallað um hagnýtingu 

niðurstaðna ásamt takmörkunum rannsóknarinnar. Að lokum er velt upp nýjum spurningum 

sem vöknuðu við gerð verkefnisins.  

Rannsóknarspurningin sem lá til grundvallar þessu rannsóknarverkefni var hvaða 

stuðning fá skólastjórar í grunnskólum í starfi sínu og hvernig stuðning vilja þeir fá? Í 

spurningakönnuninni voru skólastjórar spurðir um stuðning við upphaf starfsferils, þörf fyrir 

stuðning við núverandi aðstæður, hvort nægjanlegan stuðning sé að fá og frá hverjum 

stuðningur við þá ætti að koma. Þá var skoðað hvort þær bakgrunnsbreytur sem stuðst var 

við, svo sem búseta, kyn, næsti yfirmaður, mannaforráð og lengd stjórnunarferils, hefðu áhrif 

á viðhorf skólastjórana sem þátt tóku í rannsókninni.  

Svarhlutfall í rannsókninni var 67% sem er vel viðunandi. Það má því álykta að 

niðurstöðurnar gefi vísbendingar um viðhorf allra skólastjóra í grunnskólum landsins. 

Rannsókn af þessu tagi, þar sem megindlegum aðferðum er beitt til að skoða viðhorf 

skólastjóra til stuðnings við störf þeirra, hefur ekki verið gerð áður. Með rannsókninni var 

verið að afla nýrra gagna og þekkingar. Eins og áður hefur komið fram var spurningalistinn 

forprófaður sem dregur úr líkum á því að hann hafi verið gallaður eða hlutdrægur. 

Rannsóknin snýr eingöngu að viðhorfum og skoðunum skólastjóra til stuðnings í starfi. Þó 

leitað hefi verið til nokkurra skólaskrifstofa um upplýsingar um veittan stuðning gefur það 

ekki heildarmynd af þeim stuðningi sem fræðsluyfirvöld um land allt veita. Rannsakandi fékk 

einnig gögn frá Skólastjórafélagi Íslands sem voru notuð til hliðsjónar og benda á það sem 

félagið gerir til að styðja við stjórnendur.  

Að mati rannsakanda er ýmislegt sem fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar sem 

getur nýst mismunandi hagsmunahópum við að byggja upp stuðning við stjórnendur. Í fyrsta 

lagi kemur fram vísbending um hvernig skólastjórar vilja að stuðningi við þá sé háttað. 

Fræðslu- og bæjaryfirvöld geta því nýtt sér niðurstöðurnar til að koma betur til móts við 

þennan hóp stjórnenda í sínu sveitarfélagi. Þá nýtast niðurstöðurnar einnig Skólastjórafélagi 

Íslands við að skipuleggja sinn stuðning við stjórnendur og gera enn betur í þessum efnum. 

Þá hefur rannsóknin og niðurstöður hennar einnig þýðingu fyrir skólastjórana sjálfa, meðal 

annars til að átta sig á gildi þess að fá stuðning, óska eftir honum og nýta það sem er í boði. 

5.1 Stuðningur við upphaf starfsferils 

Stjórnunarreynsla um þriðjungs skólastjóra sem svöruðu rannsókninni var þrjú ár eða minna 

og um fjórðungur sögðust hafa fjögurra til sjö ára stjórnunarreynslu. Það má því gera ráð 
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fyrir að í hugum margra svarenda sé fyrsta árið eða fyrstu árin í stjórnun enn í fersku minni. 

Það að 58% skólastjóra séu með sjö ára eða minni stjórnunarreynslu bendir til þess að stétt 

skólastjóra sé að breytast. Eins og kom fram í TALIS könnuninni (OECD, 2014) voru 16% 

skólastjóra yfir sextugu á Íslandi og því líklegt að 28 skólastjórar muni á næstu 5-7 árum 

hætta störfum. Nú eru komin fimm ár síðan TALIS könnunin var framkvæmd og samkvæmt 

upplýsingum úr rannsókninni mætti álykta að endurnýjun stéttarinnar sé hafin. 

5.1.1 Uppruni stuðnings 

Boerema (2011) bendir á að brýnt sé að skólastjórar fái góðan stuðning við upphaf ferils síns 

og að bæði þurfi að styðja við þá á formlegan og óformlegan hátt. Á Íslandi virðast 

skólastjórar hafa fengið meira af óformlegum stuðningi við upphaf ferils síns en af 

formlegum stuðningi skipulögðum af utanaðkomandi aðilum. Eins og fram kom í 

niðurstöðunum sagðist 70% skólastjóra hafa fengið mestan stuðning frá fjölskyldu eða maka 

og þar á eftir nefna 57% vin. Aðrir skólastjórar á svæðinu hafa einnig veitt nokkurn stuðning 

en 52% segja hafa fengið mikinn stuðning frá þeim. Allt er þetta dæmi um óformlegan 

stuðning sem skólastjórar koma sér sjálfir upp. 

Sérstökum handleiðara eða mentor er ekki fyrir að fara þar sem 70% segja að enginn eða 

lítill stuðningur hafi komið frá slíkum aðila. Aðrir aðilar sem nefndir eru sem hafi veitt lítinn 

stuðning eru Skólastjórafélag Íslands og fræðsluyfirvöld. Eins og kemur fram í skrifum Honig 

(2012) er mikilvægt að formlegur stuðningur komi frá fræðsluyfirvöldum og óeðlilegt sé að 

leiðsögn eða stuðningur komi fyrst og fremst frá samstarfsfélögum eða öðrum 

skólastjórnendum á svæðinu sem þegar eru störfum hlaðnir. Það er því dapurlegt að sjá hve 

hátt hlutfall skólastjórar upplifðu lítinn eða engan stuðning frá fræðsluyfirvöldum við upphaf 

ferils síns og vert að velta upp hvers vegna svo sé. Hluti af skýringunni gæti verið einangrun 

skólastjóra, það er að ekki eru sérstök fræðsluyfirvöld í öllum sveitarfélögum sem geta veitt 

slíkan stuðning. Á þeim stöðum þar sem eru starfandi fræðsluskrifstofur gæti einnig verið um 

að ræða ákveðna fjarlægð að ræða á milli fræðsluskrifstofa og skólastjóranna sem leiðir til 

þess að stuðningurinn verði ekki eins og æskilegt má telja. Einnig gæti verið að 

fræðsluskrifstofur væru að sinna of mörgum skólum á stóru svæði.  

Ein spurning í könnuninni var um hvort fræðsluyfirvöld hefðu komið á sambandi við 

reyndari skólastjóra í sveitarfélaginu. Almennt reyndist svo ekki vera en eitt sveitarfélag skar 

sig úr í þessum efnum. Skólastjórar í Reykjavík voru mun líklegri til að svara þessari spurningu 

játandi og flestir sögðu að slíkur stuðningur hefði varað í 9-12 mánuði. Skólastjórar stærri 

skólum með sviðsstjóra sem næsta yfirmann voru líka líklegri til að segja já við þessari 

spurningu og má áætla að skólastjórar í Reykjavík stýri fjölmennum skólum og flestir svöruðu 

að þeir hefðu sviðsstjóra sem næsta yfirmann. Í rannsókn Ingibjargar Magnúsdóttur (2013) 
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var rætt við skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu sem höfðu fengið handleiðslu reynslumeiri 

skólastjóra. Þeir voru allir sammála um að í gegnum þessa handleiðslu hefðu þeir styrkst í 

starfi og aukið sjálfstraust sitt.  

Fleiri sveitarfélög mættu koma upp svipuðu verklagi og Reykjavík og bjóða nýjum 

skólastjórum handleiðslu hjá reynslumeiri skólastjóra, sérstökum handleiðara eða mentor. 

Slíkt myndi nýtast vel fyrsta árið og jafnvel lengur eins og Aguilar og félagar (2011) benda á. Í 

flóknu umhverfi skólastjórans gæti líka verið gott að koma sér upp sérstökum bandamanni 

eða að slíku fyrirkomulagi væri komið á til dæmis á vettvangi Skólastjórafélags Íslands. Sú 

leið að skapa grundvöll fyrir tvo eða fleiri skólastjóra að tengjast gæti orðið öflug leið 

skólastjóra að fara saman í gegnum fyrstu starfsárin og deila reynslu sinni og miðla þekkingu.  

Ingibjörg Magnúsdóttir (2013) fjallar einnig um í ritgerð sinni að í einu hverfi í 

sveitarfélaginu sem hún skoðaði væri nýtilkomið starf skólastjóraráðgjafa þegar hún hóf að 

gera rannsókn sína. Sá sem gegnir slíku starfi eða álíka stöðu geti bæði nýst sem handleiðari 

og mentor fyrir skólastjóra og væri öflugur stuðningsaðili fyrir þá sem eru nýir í starfi. 

Boerema (2011) bendir á að mikilvægt sé að sá sem taki að sér handleiðslu eða leiðsögn 

nýliða hafi staðið frammi fyrir álíka úrlausnarefnum og sá nýi og hafi jafnvel sjálfur verið 

skólastjóri. Það að hafa skólastjóraráðgjafa sem getur stutt við nýja stjórnendur gæti verið 

öðrum sveitarfélögum til eftirbreytni sérstaklega ef til þess ræðst fólk með reynslu í stjórnun. 

5.1.2 Viðhorf til stuðnings við upphaf ferils 

Þegar spurt var um ánægju skólastjóra með stuðning við upphaf ferils síns voru aðeins 21% 

skólastjóra ánægðir með þann stuðning sem þeir fengu en 58% óánægður. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við það sem Gerður Ólína Steinþórsdóttir (2014) komst að í sinni 

rannsókn þar sem 70% grunnskólastjóra sögðust sjaldan eða aldrei hafa fengið stuðning 

fyrsta starfsárið sitt.  

Eins og Lee (2015) bendir á þá þarf að undirbúa skólastjóraskipti á faglegan hátt. 

Skólastjóri þarf að vita að hann fái þann stuðning sem æskilegt er, viti eftir hverju á að leita 

og hvert á að sækja stuðninginn. Skólastjóri fái að fylgja fráfarandi skólastjóra, sé útvegaður 

handleiðari og að fræðsluyfirvöld séu virk við að veita upplýsingar um þann stuðning sem er í 

boði skiptir meginmáli að mati Lee (2015). Sú staðreynd að eingöngu um fimmtungur 

skólastjóra hér á landi sé ánægður með þann stuðning sem fékkst við upphaf starfsferils sýnir 

að ekki hefur verið nægjanlega hugað að stuðningi við nýja skólastjóra.  

Skólastjórar hafa meðan á þessari rannsókn stóð rætt við rannsakanda um málefnið og 

lýst stöðu sinni þegar þeir voru nýir stjórnendur. Eftirfarandi setning úr könnuninni lýsir 

megininntaki umræðnanna:  
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„Ég er enn þá mjög hugsi yfir því hversu lítinn stuðning ég fékk við upphaf starfs 

sem skólastjóri.“  

5.1.3 Menntun og starfsþróun skiptir máli 

Þó að ekki hafi verið spurt sérstaklega um menntun skólastjóra í þessari könnun benda nýleg 

gögn til, meðal annars úr könnun Skólastjórafélags Íslands og TALIS, að menntun skólastjóra 

hafi aukist á Íslandi undanfarin ár. Íslenskir skólastjórar telja sig hafa fengið öfluga 

leiðtogamenntun samkvæmt TALIS (OECD, 2014) og leiða má að því líkum að formleg 

menntun og markviss þjálfun styðji nýja skólastjóra í starfi líkt og Davis og Darling-Hammond 

(2012) komust að í sinni rannsókn.  

Ef skólastjórar hafa ekki menntun þegar þeir hefja störf en hafa áhuga á að mennta sig 

eftir að þeir verða skólastjórar er mikilvægt að fræðsluyfirvöld skapi þann tíma sem þarf í 

það og styðji við skólastjóra til að gera slíkt. Skólastjórar í rannsókn Sigríðar Margrétar 

Sigurðardóttur (2018) nefndu einmitt að slíkt væri mikilvægt og þeir skólastjórar sem Erna 

Guðmundsdóttir (2013) ræddi við nefndu einnig að tími yrði að vera til staðar til að sinna 

endurmenntun og starfsþróun.  

Skólastjórar á Íslandi virðast þó vera mjög virkir að sækja þá endurmenntun, starfsþróun 

og ráðstefnur sem í boði eru eins og kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar og 

upplýsingum um þann fjölda sem sækir ráðstefnur og námskeið til dæmis á vegum 

Skólastjórafélags Íslands. Skólastjórar sem hafa sviðsstjóra sem næsta yfirmann eru líklegri til 

að segjast vera virkari við starfsþróun ásamt þeim sem stýra stærri skólum. Fræðslustjóri 

gæti virkað hvetjandi á skólastjóra að sinna starfsþróun og skipuleggi endurmenntun og 

fræðslu. Þá er hægt að leiða að því líkum að þeir sem stýra stærri skólum hafi fleiri 

meðstjórnendur, dreifð forysta sé við líði og því auðveldara fyrir stjórnendur að yfirgefa 

vinnustaðinn og sinna starfsþróun á vinnutíma eins og Harris (2003) bendir á. Það er því 

líklegt að skólastjórar átti sig á gildi þess að bæta við sig þekkingu, hitta aðra stjórnendur og 

fá stuðning af þessum toga.  

5.1.4 Í stuttu máli 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að meirihluti skólastjóra hvaðanæva af landinu hafi 

svipaða sögu að segja þegar kemur að stuðningi við upphaf ferils síns. Hann hafi ekki verið 

nægjanlega mikill, markviss né skipulagður. Enginn marktækur munur var á ánægju eða 

óánægju með stuðning við upphaf ferils hvorki eftir kyni, búsetu, stjórnunarreynslu, fjölda 

undirmanna né eftir því hvort næsti yfirmaður var sviðsstjóri eða bæjarstjóri. Huga þarf 

sérstaklega að stuðningi við nýja skólastjóra á upphafsárum þeirra til að starfið virðist ekki 

yfirþyrmandi eða of flókið. Sveitarfélög og Skólastjórafélag Íslands geta komið að stuðningi 

við nýja skólastjóra með skilvirkari hætti.  
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5.2 Stuðningur í starfi við núverandi aðstæður 

Þegar kom að spurningum um stuðning í starfi við núverandi aðstæður var ánægjulegt að sjá 

að 67% skólastjóra sagðist fá stuðning við störf sín. Hér má sjá greinilega breytingu á upplifun 

skólastjóra á stuðningi við núverandi aðstæður og hvernig þeir svöruðu til um stuðning við 

upphaf ferils síns. Þriðjungur skólastjóra telur sig þó enn ekki fá nægjanlegan stuðning og 

eingöngu 6% skólastjóra sögðust ekki hafa þörf fyrir stuðning. 

5.2.1 Viðhorf skólastjóra til núverandi stuðnings 

Næstum allir skólastjórar sem tóku þátt í könnuninni, 95%, voru sammála um að stuðningur 

við þá væri mikilvægur. Þegar aftur á móti var spurt um hvort þörfinni fyrir stuðning væri 

fullnægt kom önnur mynd fram, aðeins 47% skólastjóra voru sammála að svo væri.  

Eins og fram hefur komið hefur starfsumhverfi skólastjóra breyst gríðarlega mikið á 

síðustu 20 árum (Anna María Skúladóttir, 2015; Börkur Hansen o. fl., 2008). Kröfur til 

stjórnenda hafa aukist og samfara því greina skólastjórar frá aukinni streitu (Education 

Support Partnership, 2017). Í ljósi þess kalla skólastjórar eftir meiri stuðningi sem er eðlilegt. 

Rannsóknir í Kanada sýna að skólastjórar þar kölluðu eftir auknum stuðningi við störf sín 

meðal annars vegna breytinga í starfsumhverfinu (Canadian Association of Principals og The 

Alberta Teachers‘ Association, 2014). Það er líklegt að skólastjórar á Íslandi standi í svipuðum 

sporum og skólastjórar í Kanada og þurfi aukinn stuðning í því flókna starfsumhverfi sem hér 

hefur þróast. Af þessu má draga þá ályktun að þó að um helmingur skólastjóra fái frekar eða 

mjög mikinn stuðning í starfi þá sé þörf á enn markvissari og öflugri stuðningi en er í boði til 

að mæta þeim breytingum sem hafa orðið í starfsumhverfi skólastjóra. 

Skólastjórar voru spurðir um viðhorf sitt til núverandi stuðnings í starfi. Eingöngu um 

þriðjungur þeirra var ánægður með þann stuðning sem þeir fá nú. Það er áhyggjuefni að að 

svo lágt hlutfall skólastjóra skuli vera ánægður með þann stuðning sem þeir fá í dag. Þessar 

niðurstöður eru sterk vísbending um að allir hagsmunaaðilar þurfi að taka höndum saman og 

huga sérstaklega að þessum þætti. Skólastjórar þurfa að gera sér grein fyrir hvaða stuðning 

vantar, óska eftir honum og þrýsta á að stuðningur sé ávallt í boði. Fræðsluyfirvöld og aðrir 

hagsmunaaðilar þurfa að skilgreina betur hlutverk sitt og skipuleggja formlegan og 

markvissan stuðning við stjórnendur. Ef slíkt væri gert þá er líklegra að starfsánægja 

skólastjóra myndi aukast, starfið yrði eftirsóknarverðara og umsóknum um stöður skólastjóra 

fjölga. Einnig má telja líklegt að fleiri hefðu áhuga á að mennta sig í stjórnun menntastofnana 

sem svo stuðlaði að því að efla stéttina sem slíka.  

5.2.2 Helstu stuðningsaðilar 

Þegar niðurstöður um stuðning við upphaf ferils og niðurstöður er varða núverandi stuðning 

eru skoðaðar kemur í ljós að óformlegur stuðningur er sá stuðningur sem skólastjórar helst 
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fá og reiða sig mest á. Fyrir utan að nefna fjölskyldu og maka sem helstu stuðningsaðila 

segjast þeir einnig fá mikinn stuðning frá vini og öðrum skólastjórum í sveitarfélaginu eða af 

svæðinu. Hlutfall þeirra sem nefna fjölskyldu og maka sem þann aðila sem veitir mikinn 

stuðning er 76% og hefur hækkað um sex prósentustig frá upphafi ferils. Þar á eftir kom að 

næsti undirmaður veiti mikinn stuðning. Hlutfall skólastjóra sem nefna að þeir fái mikinn 

stuðning frá næsta undirmanni er 72%. Í kjölfarið á næsta undirmanni sem helsta 

stuðningsaðila komu svo samstarfsmenn í skólanum en 62% skólastjóra sögðust fá mikinn 

stuðning þaðan.  

Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við rannsókn Ríkeyjar Sigurbjörnsdóttur 

(2017) kemur í ljós að millistjórnendur í hennar rannsókn settu fjölskyldu og maka eingöngu í 

29% tilfella í þau fimm sæti sem veittu mestan stuðning. Hlutfall þeirra sem töldu sig fá 

mestan stuðning frá nánasta undirmanni var tæp 49%. Það er því ljóst að skólastjórar í 

grunnskólum landsins sem tóku þátt í þessari rannsókn eru ólíkir þeim millistjórnendum sem 

tóku þátt í rannsókn Ríkeyjar þegar kemur að stuðningi frá fjölskyldu og maka og næsta 

undirmanni og hve mikinn stuðning þeir fengju þaðan. Skólastjórar virðast því treysta meira 

á stuðning frá fjölskyldu og maka og næsta undirmanni. Telja má óeðlilegt að bæði við 

upphaf ferils og nú séu helstu stuðningsaðilar skólastjóra fjölskylda og maki. Auðvitað er 

eðlilegt að slíkir aðilar styðji við bakið á skólastjóranum en mesti stuðningurinn ætti þó að 

koma til frá öðrum aðilum og vera formlegri. 

Harris (2003) og Gylfi Dalmann (2010) minna á hve gagnlegur stuðningsaðili næsti 

undirmaður og aðrir samstarfsmenn geti verið. Mikilvægt sé að dreifa ábyrgð og leita eftir 

stuðningi hjá nánustu samstarfsmönnum og skoða úrlausnarefni þannig út frá mörgum 

sjónarhornum. Þá benda niðurstöður TALIS rannsóknarinnar (OECD, 2014) einnig til að 

starfsánægja skólastjóra sé meiri þar sem dreifð forysta er viðhöfð og leiði þannig 

væntanlega til betri upplifunar skólastjórans af þeim stuðningi sem hann fær. 

Formlegur stuðningur frá fræðsluyfirvöldum, Skólastjórafélagi Íslands, svæðafélagi eða 

sérstökum handleiðara raðast í neðstu sætin yfir þann stuðning sem skólastjórar telja sig fá. 

Fæstir nefna að mikill stuðningur komi frá sérstökum handleiðara eða mentor. Eingöngu 35% 

skólastjóra telja sig fá frekar eða mjög mikinn stuðning frá fræðsluyfirvöldum sem er svipað 

og kom í ljós í niðurstöðum Gerðar Ólínu Steinþórsdóttur (2014) þar sem 31% sögðust 

sjaldan eða aldrei fá slíkan stuðning.  

Niðurstöður í þessari rannsókn sýndu að það var marktækur munur á milli hópa eftir því 

hver er næsti yfirmaður. Þeir sem höfðu sviðsstjóra eða deildarstjóra sem næsta yfirmann 

voru líklegri til að segja að mikill stuðningur kæmi frá slíkum aðila. Þeir skólastjórar sem stýra 

skólum í sveitarfélögum þar sem ekki er fræðslustjóri hafa greinilega ekki sömu tækifæri á 

stuðningi frá fræðsluyfirvöldum og þegar næsti yfirmaður þeirra er bæjarstjóri. Í 
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niðurstöðum Ríkeyjar Sigurbjörnsdóttur (2017) kom fram að 75% millistjórnenda í bæjar- og 

sveitarfélögum sem ekki höfðu mannauðsstjóra sögðust vera ánægðir með stuðning frá 

næsta yfirmanni. Millistjórnendur í rannsókn Ríkeyjar voru meðal annars skólastjóra í 

tónlistar-, leik- og grunnskólum, 55% svarenda. Ekki greindist munur hjá þátttakendum í 

hennar rannsókn eftir því hvort næsti yfirmaður væri sviðsstjóri eða bæjarstjóri. Upplifun 

skólastjóra í rannsókn þessari er greinilega ólík upplifun þeirra millistjórnenda sem tóku þátt 

í rannsókn Ríkeyjar. Skólastjórar finna mun á þeim stuðningi sem þeir fá eftir því hver næsti 

yfirmaður er, bæjarstjóri eða sviðsstjóri. Þessar niðurstöður styðja það sem fjallað var um 

hér að framan um aðstöðumun skólastjóra eftir mismunandi gerð og stærð sveitarfélaga. 

Það má leiða að því líkum að bæjar- eða sveitarstjóri séu fjarlægari og verr til þess fallnir að 

veita skólastjóra á staðnum almenna faglega ráðgjöf eða persónulegan stuðning enda í mörg 

horn að líta hjá bæjarstjóra. Auk þess er ólíklegt að þeir aðilar sem ráðast til slíkra starfa hafi 

faglega þekkingu á því hvernig það er að vera skólastjóri. 

Hér væri vert að skoða betur stöðu þess hóps sem hefur bæjarstjóra sem næsta yfirmann 

og hvernig hægt væri að koma betur að stuðningi við skólastjóra í slíkri stöðu. Þar sem 

fræðsluyfirvöld eru til staðar er mikilvægt að skólastjórar finni fyrir stuðningi þaðan eins og 

Mendels (2017) bendir á. Brýnt er að fræðsluyfirvöld séu ekki í eftirlitshlutverki heldur komi 

með markvissan og öflugan stuðning inn í skólana þar sem heimsóknir séu hluti af ferlinu.  

Niðurstöður benda til að skólastjórar upplifi lítinn sem engan stuðning frá stéttarfélagi 

sínu og svæðafélögum stjórnenda. Eins og fram hefur komið hefur Skólastjórafélagið og 

svæðafélög verið öflug í að bjóða upp á ráðstefnur, fundi og námskeið til að styðja við félaga 

sína. Í ljósi þess að þessir aðilar raðast í neðstu sætin yfir þá aðila sem skólastjórar telji að 

veiti mikinn stuðning en kalla eftir að þeir séu einn af helstu aðilum sem veiti stuðning er 

brýnt að félagið skoði hvað er hægt að gera betur. Gott dæmi um öflugan stuðning frá 

kennara- og skólastjórasamtökum má sjá þegar litið er til Kanada. Skólastjórafélag Íslands er 

nú þegar komið í samstarf við Kanada og því eru hæg heimatökin að afla upplýsinga og gagna 

um hvernig stuðningi við skólastjóra er háttað á þessum slóðum. Þarna eru tækifæri fyrir 

félagið að koma sterkar inn og vera leiðandi í því að veita skólastjórum stuðning.  

Skólastjórafélag Íslands gæti einnig lagt til við næstu kjarasamninga skólastjórnenda að 

handleiðsla yrði eitt af því sem stjórnendur ættu rétt á, sveitarfélög ættu að útvega og greiða 

fyrir. Það er brýnt að slíkur stuðningur sé til staðar en sé ekki eingöngu í boði þegar áföll eða 

erfiðleikar skjóta upp kollinum. Eins og Whitmore (2017) bendir á þá hámarkar handleiðsla 

mögulega hæfni þess sem hennar nýtur. Það að geta rætt starfið sitt við aðila sem ekki er 

tengdur skólastjóranum, aðili sem aðstoðar skólastjórann við að finna lausn á vandamálinu 

og hlustar án þess að taka ábyrgð skiptir miklu máli og er mikilvæg leið fyrir skólastjóra til að 

ráða betur við starf sitt.  
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5.2.3 Hverjir ættu að vera helstu stuðningsaðilar að mati skólastjóra? 

Þegar skólastjórar voru beðnir um að raða þeim aðilum í sæti sem ættu að veita mestan 

stuðning birtist mynd sem er nokkuð fjarri þeim raunveruleika sem þeir höfðu lýst áður. 

Langflestir settu fræðsluyfirvöld í eitt af fimm sætunum eða 104 af 107 sem svöruðu 

þessari spurningu. Skólastjórafélag Íslands, aðrir skólastjórar á svæðinu og svæðafélög 

skólastjórnenda komu þar á eftir. Þó að sérstakur handleiðari hefði fengið næstflest atkvæði 

í fyrsta sæti yfir þá sem veita ættu stuðning voru aðeins um helmingur skólastjóra sem settu 

slíkan aðila í eitt af fimm sætunum. Hérna er vert að nefna að sérstakur handleiðari eða 

mentor var síðasti valmöguleikinn af þeim 10 sem í boði voru. Það gæti hafa haft áhrif á 

þessa niðurstöðu og eftir á að hyggja hefði verið betra að raða valmöguleikum í stafrófsröð.  

Ólíkt því sem skólastjórar segja að nú sé við líði þar sem fjölskylda og maki veita mestan 

stuðning telja þeir að þessir aðilar ættu ekki að vera helstu stuðningsaðilarnir. Skólastjórar 

merkja við þessa aðila í fæst skipti af öllum þeim sem voru í boði en aðeins sjö settu vin í eitt 

af fimm sætunum, 11 settu foreldra og 12 fjölskyldu og maka. Eins og áður hefur komið fram 

segjast 36% skólastjóra á Íslandi vera í fullu starfi sem skólastjórar og sinna einnig kennslu 

(OECD, 2014). Afar fáir nefna þó að foreldrar ættu að vera í sérstöku hlutverki sem 

stuðningsaðilar við skólastjóra þrátt fyrir þetta tvíþætta hlutverk sitt.  

Samkvæmt því sem skólastjórar segja nýta þeir sér að mestu óformlegan stuðning en 

kalla helst eftir formlegum, skipulögðum stuðningi annarra aðila eins og fræðsluyfirvalda. 

Hluti af því að leita helst til fjölskyldu og vina sem helsta stuðningsaðila gæti verið vegna 

einangrunar í starfi. Boerema (2011) og Bauer og Silver (2018) benda á að skólastjórar upplifi 

sig einangraða í starfi og mikilvægt sé að rjúfa þá einangrun með markvissum hætti. Slíkt 

verkefni er meðal annars hlutverk fræðsluyfirvalda. Hlutverk fræðsluskrifstofu er því ekki 

eingöngu falið í því að veita faglegan stuðning heldur einnig að koma til dæmis á eða bjóða 

skólastjórum upp á formlega handleiðslu utanaðkomandi aðila. Stuðningur fræðsluyfirvalda 

er einnig mikilvægur til að umbætur í skólastarfi eigi sér stað eins og Honig (2012) bendir á. 

Fræðsluyfirvöld ættu jafnvel í samráði við Skólastjórafélag Íslands einnig að íhuga að gefa út 

einhvers konar viðmið um störf skólastjóra eins og þekkist víða annars staðar í heiminum 

(Alberta Government, 2018; Australian Institute for Teaching and School Leadership, 2011; 

National Policy Board for Educational Administration, 2015). Slík viðmið gætu nýst 

skólastjórum við að meta störf sín og sjá til hvers er ætlast af þeim í starfinu. 

5.2.4 Stuðningur við ákveðna þætti starfsins 

Þegar skólastjórar voru spurðir um hve mikinn stuðning þeir fengju við ákveðna þætti 

starfsins kom í ljós að mjög lágt hlutfall skólastjóra fékk mjög mikinn stuðning við eitthvað af 
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þeim verkefnum sem spurt var um. Hlutfall þeirra sem sögðust fá mjög mikinn stuðning fór 

aldrei yfir 9%.  

Mestan stuðning fengu skólastjórar við úrvinnslu erfiðra starfsmannamála og að leysa 

vandamál. Mest var um miðlungsstuðning við stefnumótun og minnst var um almenna 

faglega ráðgjöf og persónulegan stuðning. Karlmenn voru líklegri en konur til að nefna að 

þeir fái engan eða lítinn stuðning við að leysa erfið starfsmannamál og þeir sem höfðu lengri 

starfreynslu voru líklegri til að nefna að þeir fengju mikinn persónulegan stuðning en þeir 

sem höfðu 7 ára starfsreynslu eða minna.  

Þörf skólastjóra á stuðningi við mismunandi þætti starfsins var áhugavert að skoða í ljósi 

þess hvernig þeir höfðu svarað fyrri spurningu um hve mikinn stuðning þeir fengu við 

ákveðna þætti starfsins. Hlutfall þeirra sem taldi sig þurfa mikinn stuðning við stefnumótun 

og persónulegan stuðning hækkaði talsvert frá því sem þeir nefndu að þeir fengju. Hlutfall 

þeirra sem svöruðu að þeir þyrftu engan eða mjög lítinn stuðning við ákveðna þætti starfsins 

var mjög lágt en 7% svarenda merkti við þessa möguleika og aðeins í þremur af valkostunum. 

Enginn skólastjóri taldi sig þurfa engan eða mjög lítinn stuðning við úrlausn erfiðra 

starfsmannamála eða við stefnumótun. Eingöngu 1% sagðist ekki þurfa stuðning við að leysa 

vandamál og almenna faglega ráðgjöf og 5% sagðist ekki þurfa stuðning við sig persónulega. 

Það má því áætla út frá niðurstöðunum að skólastjórar telja sig þurfa nokkuð mikinn 

stuðning við flest þau málefni sem þeir glíma við svo sem erfið starfsmannamál, stuðning við 

stefnumótun, stuðning við að leysa vandamál, almenna faglega ráðgjöf og persónulegan 

stuðning.  

Í tveimur þáttum greindist marktækur munur á milli hópa þegar rýnt var í svör við þessari 

spurningu. Þegar skólastjórar úti á landi voru bornir saman við skólastjóra á 

höfuðborgarsvæðinu kom í ljós að hlutfall þeirra sem segjast þurfa mikinn stuðning við að 

leysa vandamál er talsvert hærra hjá þeim sem búa í höfuðborginni. Skólastjórar úti á landi 

nefna frekar að þeir þarfnist einskis eða lítils stuðnings við að leysa vandamál. Það má velta 

fyrir sér hvort að vandamálin sem skólastjórar í höfuðborginni glíma við séu flóknari á 

einhvern hátt og þeir þurfi meiri stuðning við að leysa þau en þeir sem búa úti á landi. Eins 

og fram hefur komið í rannsóknum og fjölmiðlum undanfarið (Anna Lilja Þórisdóttir, 2019) 

hefur fíkniefnavandi aukist og vanlíðan nemenda orðin meiri. Flókin vandamál sem 

skólastjórar glíma við gætu meðal annars tengst nemendum og gætu verið flóknari og 

fyrirferðameiri nú en áður. 

Marktækur munur kom einnig í ljós þegar litið var til fjölda starfsmanna í skólanum og 

stuðnings við stefnumótun. Skólastjórar í stærri skólum sem hafa 30 starfsmenn eða fleiri 

nefna frekar að þeir þarfnist einskis eða lítils stuðnings við stefnumótum. Þetta gæti stafað af 

því að í stærri skólum eru fleiri aðilar við stjórnun en í minni skólum. Stjórnendur skipta með 
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sér verkum ásamt því að móta stefnu skólans ásamt starfsmönnum skólans. Skólastjórar í 

litlum skólum með færri en 30 starfsmenn gætu upplifað sig undirmannaða til að takast á við 

stefnumótunina og gætu þurft meiri stuðning við það en kollegar þeirra í stærri skólum.  

Eins og áður hefur verið nefnt kom ein athugasemd við þessa spurningu í opnum svörum 

þátttakenda. Nefnt var að gott hefði verið að einn möguleikinn væri að fá stuðning við erfið 

nemendamál. Rannsakandi getur verið sammála því að áhugavert hefði verið að hafa þann 

möguleika með þar sem upplifun rannsakanda er að slík mál hvíli nokkuð á skólastjórum 

þessi misserin. Eins og nefnt hefur verið mælist líðan unglinga verri nú en áður (Anna Lilja 

Þórisdóttir, 2019) og nýverið hefur verið greint frá hugmyndum félags- og 

barnamálaráðherra um nýtt úrræði fyrir börn í vanda (Þórdís Arnljótsdóttir, 2019). Allt 

bendir þetta til að vandi barna sé að aukast og hluti af þeim verkefnum sem skólastjórar 

glíma við er að finna viðeigandi úrræði í slíkum aðstæðum. Það er því mikilvægt að 

stuðningur sé í boði fyrir skólastjóra þegar kemur að svo flóknu málefni sem og öðrum 

þáttum starfsins. 

5.2.5 Í stuttu máli 

Þegar rýnt er í niðurstöður þessarar rannsóknar er ljóst að skólastjórar á landinu virðast 

flestir búa við of lítinn stuðning í starfi og kalla eftir auknum og markvissari stuðningi. Leiða 

má að því líkum að flestir kalli eftir auknum formlegum stuðningi frá fræðsluyfirvöldum og 

Skólastjórafélagi Íslands. Skólastjórar þurfi aukinn stuðning við marga þætti starfsins. Mestan 

stuðning þurfa skólastjórar við úrlausn erfiðra starfsmannamála og stefnumótun þó að 

aðstæður innan skóla landsins geti verið mismunandi. Allir hagsmunaaðilar sem koma að 

skólastjórum þurfa að sameinast um að bæta starfsumhverfi skólastjóra og auka þann 

stuðning sem í boði er. 
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6 Lokaorð 

Stuðningur við skólastjóra er þýðingarmikill og hefur verið ofarlega í mínum huga í nokkur ár. 

Á meðan á vinnslu þessarar ritgerðar og framkvæmd rannsóknarinnar stóð fann ég fyrir 

miklum áhuga ýmissa aðila á efninu. Áhuginn kom ekki síst frá skólastjórunum sjálfum sem 

tóku þátt í rannsókninni og höfðu samband við mig eða ég hitti á fundum og ráðstefnum. Þá 

fann ég einnig áhuga frá fræðsluyfirvöldum í mínu sveitarfélagi og aðilum innan 

Skólastjórafélags Íslands. Að mínu mati er mikil vakning meðal allra þessara aðila um þann 

stuðning sem skólastjórar þurfa og kalla eftir. Allir þeir aðilar sem ég hef rætt við eru 

meðvitaðir um þær breytingar sem átt hafa sér stað á starfsumhverfi skólastjóra, finna það á 

eigin skinni eða eru vel upplýstir. Þeir eru því áhugasamir um að bregðast á réttan hátt við og 

skapa betra starfsumhverfi þar sem stuðningur við skólastjóra er sjálfsagður og ávallt í boði.  

Líklegt má telja að niðurstöðurnar sem hér koma fram endurspegli nokkuð vel viðhorf 

allra skólastjóra í landinu. Niðurstöðurnar nokkuð afgerandi og svarhlutfall frekar hátt eins 

og fram hefur komið. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að skólastjórar fá ekki 

nægjanlegan stuðning í starfi, hvorki við upphaf ferils síns né þegar líða tekur á. Auka þarf 

almennan stuðning við marga þætti starfsins og bjóða skólastjórum upp á markvissa 

handleiðslu fagaðila. Fræðsluyfirvöld og Skólastjórafélag Íslands þurfa að koma sterk inn sem 

stuðningsaðilar, meira en þeir gera nú. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru mjög áhugaverðar en þó kviknuðu einnig nýjar 

spurningar við úrvinnsluna. Fróðlegt hefði verið að spyrja um starfsánægju skólastjóra, 

einangrun í starfi, hvort skólastjórar hefðu íhugað að hætta störfum eða finndu fyrir álagi 

eða streitu tengdu starfinu. Þá er það einnig verðugt rannsóknarefni að skoða hvaða leiðir 

skólastjórar nýta sér til að vinna gegn streitu og álagi því öll ábyrgðin á því að vinna gegn 

streitu liggur að sjálfsögðu ekki eingöngu hjá utanaðkomandi aðilum heldur einnig hjá 

skólastjórunum sjálfum.  

Annað verðugt rannsóknarefni væri að beina sjónum að fræðslustjórum og 

fræðsluskrifstofum og hvernig þessir aðilar líta á störf sín og hlutverk. Hafa fræðslustjórar 

áttað sig á mikilvægi þess að þeir veiti faglegan stuðning og að þeir séu sýnilegir í skólunum? 

Þurfa fræðslustjórar að beita sér fyrir auknum stjórnunarkvóta í grunnskólunum eða 

breytingum á skipulagi í skólum landsins? Þarf að bæta við í stjórnun skóla verkefnastjóra 

mannauðsmála eða eitthvað slíkt?  

Við þurfum að halda áfram að velta fyrir okkur þessu málefni því alltaf er hægt að bæta 

það sem fyrir er. Við getum svo haldið áfram að þróa stuðning við störf skólastjóra með því 

að spegla okkur í öðrum þjóðum og horfa til þess sem vel er gert annars staðar.  
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„Einginn er einn þó hann sé stakur“ orti Þorsteinn frá Hamri og vel mætti heimfæra það 

upp á skólastjóra í grunnskólum landsins. Þeir virðast margir hverjir einir á báti með alla 

þræði starfsins í höndum sér en víða má finna og fá stuðning ef eftir honum er leitað. Ég trúi 

því og vona innilega að á næstu misserum verði miklar breytingar á stuðningi við starf 

skólastjórans og starfsumhverfi hans eigi eftir að breytast til hins betra.  
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Viðauki A: Spurningakönnun 
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Viðauki B: Kynningarbréf 
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Meðfylgjandi tengill á spurningarlistann er sendur til allra starfandi skólastjóra á landinu af formanni 

Skólastjórafélags Íslands á netfangalista félagsins. 

 

Spurningalistinn er nafnlaus og tryggt verður að í niðurstöðum sé ekki hægt að rekja upplýsingar til 
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