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Ágrip 

 

Niðurstöður rannsókna á erlendum vettvangi sýna að hlutverk aðstoðarskólastjóra í stjórnun 

og forystu skóla stækkar eftir því sem kröfur um árangur nemenda aukast og skólastarf 

verður flóknara. Einnig benda rannsóknir á hversu margþætt og brotakennt hlutverk 

aðstoðarskólastjóra er. Þeir mæta oft miklum áskorunum í starfinu og margir upplifa að 

hlutverk þeirra sé óljóst og illa skilgreint. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

upplifun aðstoðarskólastjóra í Reykjavík af hlutverki sínu og þeirri stöðu sem þeir hafa innan 

skólanna, auk þess að kanna hvaða stuðning þeir hafa í starfinu og hvaðan sá stuðningur 

kemur. Rannsóknin byggir á hálf opnum viðtölum við átta aðstoðarskólastjóra í grunnskólum 

Reykjavíkur, sem valdir voru með tilviljanakenndum hætti. Stuðst var við aðferðir túlkandi 

fyrirbærafræðilegrar greiningar við greiningu rannsóknargagnanna, með það að markmiði að 

upplifun og reynsla þátttakenda fengi að hljóma sem best í framsetningu niðurstaðna.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að aðstoðarskólastjórar í Reykjavík sjái 

sjálfa sig sem stjórnendur skóla, fremur en faglega leiðtoga. Enda fer mestur tími þeirra í 

daglega stjórnun skólans, svo sem að leysa úr forföllum starfsfólks og koma að úrlausnum 

ýmissa mála er snúa að nemendum og starfsfólki. Aðstoðarskólastjórarnir vildu gjarnan geta 

sinnt faglegri forystu í meira mæli en þeir gera, en upplifðu að í erli dagsins gefist þeim fá 

færi á slíkri forystu. Aðstoðarskólastjórarnir hafa góða trú á færni sinni til starfsins og eru 

ánægðir í starfi. Þeir hafa almennt góðan stuðning frá nánasta samstarfsfólki en hafa þörf 

fyrir meiri samskipti og samstarf við aðra aðstoðarskólastjóra. Auk þess er mikilvægt að þeir 

hafi aðgang að handleiðslu fagaðila til þess að takast á við og vinna úr erfiðum verkefnum 

sem þeir mæta í starfi sínu. Niðurstöðurnar varpa ljósi á mikilvægi þess að huga vel að 

starfsumhverfi aðstoðarskólastjóra, skýra hlutverk þeirra og gefa þeim svigrúm til að sinna 

hlutverki sínu sem faglegir leiðtogar jafnframt því að vera stjórnendur í skólum. 



 

5 

Abstract 

"You just feel like you should be doing everything" 

Experiences of assistant principals in Reykjavík of their role and status. 

Research from abroad have shown that the role of assistant principals in administration and 

leadership is growing in relation to increased school complexity and greater demands 

regarding student achievement. Many scholars highlight how assistant principals´ role is 

multifaceted and they face many challenges on the job, and many assistant principals 

experience that their role is unclear and poorly defined. The aim of this study is to shed a 

light on how assistant principals in primary schools in Reykjavík experience their role and 

status within the schools and what support is available to them. The study is based on in-

depth semistructured interviews with eight assistant principals in primary schools in 

Reykjavík, who where randomly selected. Data was analyzed using the methods of 

interperative phenomenology, in the purpose of having the voices of the participants stated 

clearly in the results.  

The main findings of the study indicate that assistant principals in Reykjavík see 

themselves as school managers, rather than leaders, with most of their time spent on day-

to-day management of the school, such as resolving the staff's absence and addressing 

various issues related to students and staff. The assistant principals wish they could spend 

more time on educational leadership, but they feel they are not able to find the time in all 

the hustle and bustle of the workday. The assistant principals have good faith in their ability 

to succeed at their job and are satisfied by their everyday tasks. They generally have good 

support from their closest colleagues, but have the need for more interaction and 

collaboration with other assistant principals. In addition, it is important that they have 

access to professional supervision to help them deal with difficult challenges they face on 

the job. The findings shed light on the importance of paying close attention to the working 

environment of assistant principals, clarifying their roles and giving them the chance to fulfill 

their role as educational leaders as well as school managers. 
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1 Inngangur  

Störf skólastjórnenda hafa breyst töluvert á síðustu árum og áratugum. Störfin hafa orðið 

flóknari og ábyrgðin meiri. Samhliða þróun í samfélögum heimsins, breytingum á umhverfi 

skólanna og lögum um skólastarf hafa kröfur til stjórnenda aukist (Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002; Grodzki, 2011). Skólastjórnun hefur mikið 

verið til rannsóknar og margt verið skrifað um skólastjórnendur, bæði skólastjóra og 

millistjórnendur, erlendis sem og hér á landi. Sergiovanni (2009) og Kaplan og Owings (2015) 

hafa til að mynda skrifað heilu bækurnar um störf skólastjóra og ýmislegt sem þeir þurfa að 

huga að. Á Íslandi hefur sjónum verið beint að störfum skólastjóra, til að mynda sýn og 

reynslu skólastjóra af tilfærslu grunnskólanna frá ríki til sveitarfélaga og þeim breytingum 

sem urðu á hlutverki þeirra við yfirfærsluna (Börkur Hansen o.fl., 2002). Einnig hlutverki 

skólastjóra sem faglegir leiðtogar og hvaða gildi þeir leggja til grundvallar starfi sínu (Birna 

Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014), og eins hvaða stuðning skólastjórar hafa í námi og 

starfi (Sigríður Margrét Sigurðardóttir, 2018). 

Störf millistjórnenda í skólum hafa einnig verið rannsökuð en þær rannsóknir eru gjarnan 

gerðar meðal deildar-, fag- og árgangastjóra og sýna niðurstöður að hlutverk þessara hópa 

eru margslungin og fela oft í sér vissa togstreitu (Gold og Evans, 2002; Busher, Hammersley-

Fletcher og Turner, 2007; Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016). Störf 

aðstoðarskólastjóra hafa aftur á móti verið rannsökuð meira erlendis en hér á landi, og 

virðast niðurstöður gjarnan benda til þess að störf aðstoðarskólastjóra séu illa skilgreind og 

óskýr (Oleszewski, Soho og Barnett, 2011; Petrides, Jimes og Karaglani, 2012). Rannsóknir 

hafa meðal annars verið gerðar meðal nýrra eða nýlegra aðstoðarskólastjóra erlendis þar 

sem sjónum hefur verið beint að því hvaða undirbúningur og stuðningur er æskilegur fyrir 

starfið (Armstrong, 2015; Marshall og Phelps Davidson, 2016). 

Svo virðist sem að fáir hafi rannsakað störf aðstoðarskólastjóra sérstaklega hér á landi en 

nokkrir meistaranemar hafa gert starfsvettvang aðstoðarskólastjóra að rannsóknarefni sínu. 

Til að mynda rannsakaði Sædís Ósk Harðardóttir (2014) í hverju hlutverk aðstoðarskólastjóra 

felast og Rafn Markús Vilbergsson (2014) skoðaði hlutverk aðstoðarskólastjóra sem 

kennslufræðilegra leiðtoga. 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að fá innsýn inn í hugarheim aðstoðarskólastjóra, 

gefa þeim rödd og bæta við þekkingu á því mikilvæga starfi sem þeir sinna. Rannsóknir á 

störfum aðstoðarskólastjóra hér á landi eru af skornum skammti og snúa flestar að hlutverki 

þeirra og þeim verkefnum sem þeir sinna innan skólanna. Markmið þessarar rannsóknar er 

að varpa ljósi á upplifun aðstoðarskólastjóra í Reykjavík af hlutverki sínu og þeirri stöðu sem 



10 

þeir hafa innan skólanna, auk þess að kanna hvaða stuðning þeir hafa í flóknu og viðamiklu 

starfinu og hvaðan sá stuðningur kemur.   

Niðurstöður rannsóknarinnar geta varpað ljósi á hvernig hægt er að bæta starfsumhverfi 

aðstoðarskólastjóra og skýra hlutverk þeirra. Þær geta einnig dregið fram hvort þörf er á 

auknum stuðningi við aðstoðarskólastjóra og þá á hvaða sviðum.   

Ritgerðin skipist í sex kafla að loknum formála og ágripi. Fyrst er inngangskafli þar sem 

gerð er grein fyrir markmiði og tilgangi rannsóknarinnar. Í öðrum kafla verður dregin upp 

mynd af því sviði sem aðstoðarskólastjórar í Reykjavík starfa á. Þá verður greint frá 

fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar í þriðja kafla, þar sem fjallað verður um hugtökin 

stjórnun og forysta sem gjarnan eru notuð um störf skólastjórnenda, síðan verður sagt frá 

rannsóknum á hlutverki millistjórnenda og loks fjallað um hlutverk aðstoðarskólastjóra og 

stuðning í starfi skólastjórnenda. Í fjórða kafla verður sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar, 

þátttakendum, gagnaöflun, gagnagreiningu og siðferðilegum atriðum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða kynntar í fimmta kafla og í sjötta kafla verður umræða um helstu 

niðurstöður, þær settar í samhengi við þá fræðilegu umfjöllun sem lögð var til grundvallar 

rannsókninni og svör við rannsóknarspurningum dregin fram. Að síðustu verður efni 

ritgerðarinnar dregið saman í sjöunda kafla.  
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2 Sviðsmyndin 

Í þessum kafla verður dregin upp mynd af því sviði sem aðstoðarskólastjórar í Reykjavík 

starfa á og greint frá umgjörð starfsins. Í upphafi verða settar fram upplýsingar um 

grunnskóla Reykjavíkur og starfssvið aðstoðarskólastjóra innan skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar. Því næst verður fjallað um stöðu aðstoðarskólastjóra innan 

grunnskólakerfisins, þá verður skoðað hvernig skólastjórnendur birtast í lögum og 

reglugerðum er lúta að skólastarfi og loks verður fjallað um starfslýsingar 

aðstoðarskólastjóra í grunnskólum.  

2.1 Grunnskólar í Reykjavík 

Reykjavíkurborg starfrækir 36 grunnskóla, sem rúmlega 14 þúsund nemendur stunda nám 

við (Reykjavík, e.d.-a). Tveir skólanna eru sérskólar og hafa því ákveðna sérstöðu, t.d. 

varðandi nemendafjölda og áherslur í námi og aðferðum. Almennu skólarnir 34 eru misstórir, 

allt frá því að vera með um 120 nemendur upp í 640 nemendur, og eru ýmist aðeins fyrir 

yngsta- og miðstig eða unglingastig, eða alla aldurshópa (Reykjavík, e.d.-b). Í hverjum 

skólanna 36 starfar einn skólastjóri og einn til tveir aðstoðarskólastjórar, eða alls 44 

aðstoðarskólastjórar í jafnmörgum stöðugildum. Deildarstjórar í grunnskólum borgarinnar 

eru 58, í 51 stöðugildi (Reykjavík, munnleg heimild, 28.11.2018).  

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar stendur að rekstri grunnskólanna. Undir sviðið 

heyra, auk grunnskólanna, 62 leikskólar, fimm frístundamiðstöðvar, fjórar skólahljómsveitir 

og Námsflokkar Reykjavíkur. Sviðið hefur einnig umsjón með daggæsluforeldrum og sér um 

fjárúthlutanir til sjálfstætt starfandi leik-, grunn-, tónlista- og myndlistaskóla innan 

borgarinnar (Reykjavík, e.d.-c).  

Starfsemi sviðsins skiptist í fimm einingar, þ.e. skrifstofu sviðsstjóra, fagskrifstofu þar sem 

leikskólar, grunnskólar og frístundastarf hafa hvert sinn skrifstofustjóra, fjármálaþjónustu, 

mannauðsþjónustu og lögfræðiþjónustu. Skrifstofustjóri grunnskólahluta á fagskrifstofu er 

yfirmaður skólastjóra grunnskólanna. Skólastjórnendur geta leitað eftir stuðningi og ráðgjöf 

til skóla- og frístundasviðs (Reykjavík, munnleg heimild, 24.11.2018).   

Mannauðsþjónusta skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar hefur staðið fyrir 

reglubundnum námskeiðum um starfsemi sviðsins fyrir nýja stjórnendur hjá leik- og 

grunnskólum. Fagskrifstofan hefur ekki verið með reglubundna fræðslu fyrir 

aðstoðarskólastjóra sérstaklega en héldu í október 2018 námskeið með John Morris, 

skólastjóra frá Bretlandi, sem var sérstaklega ætlað aðstoðarskólastjórum (Nanna Kristín 

Christiansen, munnleg heimild, 3.12.2018). Í kjölfarið á því námskeiði skipulagði fagskrifstofa 

sviðsins verkefni meðal skólastjóra og aðstoðarskólastjóra í Reykjavík. Þar voru stjórnendur 



12 

paraðir saman og uppálagt að heimsækja hvorn annan á vinnutíma og fá innsýn í störf hvors 

annars. Markmið verkefnisins er að stjórnendur læri hver af öðrum og veiti hver öðrum 

stuðning (Nanna Kristín Christiansen, munnleg heimild, 29.11.2018).  

Hér á eftir verður greint frá því hvernig staða aðstoðarskólastjóra varð til innan 

grunnskólakerfisins.   

2.2 Tilurð stöðu aðstoðarskólastjóra og annarra millistjórnenda í grunnskólum 

Í sögu grunnskóla á Íslandi er starfsheitið aðstoðarskólastjóri tiltölulega nýlegt. Fyrir tilkomu 

þessa starfsheitis voru það yfirkennarar sem gegndu hlutverki sem var sambærilegt því sem 

aðstoðarskólastjórar gegna í dag. Í aðdraganda nýrra grunnskólalaga árið 1974 var rætt um 

það hvort breyta ætti starfsheitinu yfirkennari í starfsheitið aðstoðarskólastjóri. Breytingin 

fékk ekki hljómgrunn hjá umsagnaraðilum því orðið aðstoðarskólastjóri þótti óþjált og óþarfi 

að breyta starfsheitinu þar sem í raun var ekki verið að breyta starfinu sjálfu (Umsagnir um 

grunnskólafrumvarpið, 1973). Þegar nýju lögin tóku gildi var starfsheitið óbreytt, en í 31. 

grein laganna kom fram að í skólum með 10 kennara eða fleiri skyldi ráða yfirkennara. 

Yfirkennari sinnti stjórnunarstörfum undir stjórn skólastjóra og var staðgengill skólastjóra í 

fjarveru hans (Lög um grunnskóla nr. 63/1974).  

Það var ekki fyrr en með grunnskólalögum sem sett voru árið 1991 að breytingin á 

starfsheitinu gekk í gegn. Í 32. grein nýju laganna var gert ráð fyrir að aðstoðarskólastjóri 

væri ráðinn í skólum með 10 kennara eða fleiri og að hann væri staðgengill skólastjóra (Lög 

um grunnskóla nr. 49/1991). Þar með varð starfsheitið aðstoðarskólastjóri til í grunnskólum. 

Ekki er hægt að merkja að starf aðstoðarskólastjóra væri annað en starf yfirkennara var áður, 

en starfsheitið ber þó með sér áherslu á að um sé að ræða aðstoðarmann skólastjóra.  

Fleiri breytingar fylgdu nýjum grunnskólalögum árið 1991. Skref voru tekin í átt að 

aukinni dreifstýringu innan skólanna með því að skólastjórum var gert heimilt að fela völdum 

kennurum fag- eða árgangastjórnun (Lög um grunnskóla nr. 49/1991). Árið 1995 voru 

skólarnir fluttir frá ríkinu til sveitarfélaga og dreifstýring innan skólanna aukin enn frekar. 

Dregið var úr miðstýringu og stjórnunin færð nær skólunum sjálfum (Börkur Hansen, Ólafur 

H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004; Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Í 

kjarasamningum kennara upp úr aldamótunum síðustu var svo sett inn ákvæði sem gaf færi 

á að fjölga stjórnendum innan skólanna og formlegt hlutverk millistjórnenda varð til (Börkur 

Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016), en þá hafði stöðum deildarstjóra þegar verið 

komið á í grunnskólum Reykjavíkur.  
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2.3 Skólastjórnendur í lögum og reglugerðum 

Í lögum um grunnskóla er skýrt kveðið á um að skólastjóri skuli starfa í grunnskólum (Lög um 

grunnskóla nr. 63/1974, nr. 49/1991, nr. 66/1995 og nr. 91/2008). Strax í lögunum frá 1974 

er tekið fram að skólastjóri skuli hafi kennarapróf frá kennaraskóla eða háskóla og að setja 

megi þau skilyrði að skólastjóri hafi viðbótarmenntun í skólastjórnun. Í lögunum frá 1974 

kemur fram að „[s]kólastjóri stjórnar starfi grunnskóla í samráði við kennara undir yfirstjórn 

menntamálaráðuneytisins, fræðsluráðs, fræðslustjóra og skólanefndar“ (Lög um grunnskóla 

nr. 63/1974, 20. grein). Auk þess er kveðið á um að hann skuli hafa daglegt eftirlit með 

skólahúsnæði og hafi rétt til að sitja skólanefndarfundi. Skólastjóri skal einnig gera ársáætlun 

um kennslufyrirkomulag og fjölda kennslustunda sem og annan rekstrarkostnað vegna 

skólans. Um yfirkennara segir í lögum um grunnskóla frá 1974 (nr. 63/1974) að hann sé 

ráðinn af menntamálaráðuneyti við skóla með 10 kennara eða fleiri. Hann sé staðgengill 

skólastjóra og komi að skólastjórn undir stjórn skólastjóra.   

Hlutverk skólastjóra verður skýrara í lögum eftir því sem á líður. Í 21. grein laga um 

grunnskóla nr. 49/1991 segir: „Skólastjóri er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar og ber 

ábyrgð á starfi hans undir yfirstjórn menntamálaráðuneytisins. Hann hefur í starfi sínu 

samráð við kennara, skólanefnd og fræðslustjóra“. Þá kemur meðal annars fram að það sé 

verk skólastjóra að boða kennarafundi reglulega, hann sjái um ráðningar kennara og annars 

starfsfólks og geri ársáætlun um starfsemi skólans. Alls er skólastjóri nefndur 46 sinnum í 

lögunum frá 1991.  

Eins og fram hefur komið var það með lögunum 1991 sem starfsheitið aðstoðarskólastjóri 

varð til. Um aðstoðarskólastjóra segir í lögunum að hann sé, líkt og skólastjóri, skipaður af 

menntamálaráðuneyti og sé staðgengill skólastjóra. Hlutverki aðstoðarskólastjóra er ekki lýst 

að öðru leyti en því að hann skuli, eins og skólastjóri og kennarar, starfa samkvæmt lögum, 

reglugerðum og erindisbréfi menntamálaráðuneytis. Alls er minnst á aðstoðarskólastjóra 

átta sinnum í lögunum (Lög um grunnskóla nr. 49/1991).  

Þegar rekstur grunnskóla var fluttur frá ríki til sveitarfélaganna árið 1995 voru gerðar 

breytingar á grunnskólalögunum. Í 14. grein nýrra laga sagði: „skólastjóri er forstöðumaður 

grunnskóla, stjórnar honum, veitir honum faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans 

gagnvart sveitarstjórn“ (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Auk þess kom inn í lögin að 

skólastjóri ætti að sjá um að gerð væri skólanámskrá. Alls er 49 sinnum minnst á skólastjóra í 

lögunum frá 1995. Hvað aðstoðarskólastjóra varðar var sú breyting gerð að nú var ekki gert 

ráð fyrir að þörf væri á aðstoðarskólastjóra í skóla nema starfsmenn væru 12 eða fleiri. 

Aðstoðarskólastjóri var nú ráðinn af sveitarstjórn að tilllögu skólastjóra. Enn kom fram að 

aðstoðarskólastjóri væri staðgengill skólastjóra. Að öðru leyti voru aðstoðarskólastjórar ekki 

nefndir í lögunum frá 1995.  
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Í núgildandi lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er fjallað um hlutverk skólastjóra mun 

framar en áður var. Þar segir í 7. grein: „Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er 

forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi 

skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila skólasamfélagsins“. 

Jafnframt kemur fram að það sé á höndum skólastjóra að gera tillögu um fyrirkomulag 

stjórnunar í skólanum í samræmi við þarfir skólans, og að hann ákveði verksvið annarra 

stjórnenda. Ekki er minnst á aðstoðarskólastjóra eða aðra millistjórnendur í núgildandi lögum 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Í 12. grein laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 87/2008) er þess getið að „til þess að verða ráðinn 

skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri við grunnskóla skal umsækjandi hafa starfsheitið 

grunnskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á grunnskólastigi“.  

Aðalnámskrá grunnskóla er gefin út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Í henni er 

markmiðum skólastarfs lýst og kveðið á um útfærslu á lögum og reglugerðum er lúta að 

skólastarfinu. Aðalnámskrá hefur þannig ígildi reglugerðar (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Í 

aðalnámskrá grunnskóla er 27 sinnum minnst á skólastjóra og ábyrgð hans og völd útlistuð. 

Aðstoðarskólastjórar og aðrir millistjórnendur, s.s. deildar-, fag- eða árgangastjórar, eru ekki 

nefndir í aðalnámskrá. Fimm sinnum er fjallað um skólastjórnendur í tengslum við ábyrgð 

þeirra í skólastarfinu, m.a. varðandi skólaþróun og samstarf við foreldra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þar má ætla að átt sé við skólastjóra og aðra stjórnendur 

skólans, s.s. aðstoðarskólastjóra, án þess að það sé tilgreint nánar.  

Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er það á höndum skólastjóra að ákveða 

verksvið annarra stjórnenda og útnefna einn þeirra sem staðgengil sinn. Aðstoðarskóla-

stjórar hafa oft þetta staðgengilshlutverk og er það almennt nefnt í starfslýsingum þeirra. Í 

kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna 

Skólastjórafélags Íslands (Kennarasamband Íslands, 2015) kemur fram í grein 9.1.2 að 

starfsmaður sem hafi hlutverk staðgengils yfirmanns eigi rétt á launagreiðslum samkvæmt 

launum yfirmannsins ef hann sinnir staðgengilshlutverkinu umfram fjórar vikur samfleytt eða 

lengur en sex vikur samtals á hverjum 12 mánuðum. Sá tími sem fer fram yfir áðurnefndar 

fjórar eða sex vikur greiðist samkvæmt launum yfirmanns.  

Af þessari yfirferð á lögum og reglugerðum má sjá að ábyrgð skólastjóra er mikil og 

hlutverk þeirra skýrt skilgreint af yfirvöldum. Hlutverk annarra stjórnenda innan grunnskóla 

virðast ekki vera jafn vel skilgreind og í höndum skólastjóra í hverjum skóla fyrir sig að 

úthluta verkefnum og ábyrgð til annarra stjórnenda eftir því sem hann metur þörf vera á. Í 

næsta kafla verður rýnt í starfslýsingar aðstoðarskólastjóra.  
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2.4 Starfslýsingar aðstoðarskólastjóra 

Starfslýsingar skólastjórnenda í grunnskólum eru ekki miðlægar hjá Reykjavíkurborg heldur 

unnar í hverjum skóla fyrir sig. Starfslýsingar eru gjarnan birtar í árlegri starfsáætlun á 

heimasíðu skóla, en þó er nokkuð misjafnt hversu ítarlegar lýsingarnar eru, allt frá einni 

setningu upp í rúmlega blaðsíðu.  

Vefsíður grunnskólanna í borginni voru skoðaðar og þeim starfslýsingum sem þar er að 

finna safnað. Auk þess var tölvupóstur sendur til aðstoðarskólastjóra þeirra skóla sem ekki 

birta ítarlega starfslýsingu á heimasíðu, og óskað eftir starfslýsingu þeirra væri hún til. Alls 

söfnuðust starfslýsingar frá 35 skólum, þar af 14 sem telja má ítarlegar.  

Þegar rýnt er í starfslýsingarnar má sjá að aðstoðarskólastjórar hafa mörg og fjölbreytt 

verkefni á sinni könnu og bera mikla ábyrgð. Meðal þess sem algengt er í starfslýsingum 

aðstoðarskólastjóra er að hann er staðgengill skólastjóra, hann ber ábyrgð á að skipulag 

skólastarfsins sé í samræmi við lög og reglugerðir, aðkoma að launamálum, úrlausn agamála, 

skipulag foreldrakynninga, halda utan um innra mat á skólastarfinu, móttaka nýrra nemenda, 

leyfisveitingar, leysa úr forföllum og samskipti við utanað komandi aðila s.s. InfoMentor og 

Menntamálastofnun. Athyglisvert er að langflest atriði sem talin eru upp í ítarlegri 

starfslýsingunum mætti flokka sem stjórnunarlegs eðlis fremur en faglega forystu og 

almenna skólaþróun. Dæmi um starfslýsingar aðstoðarskólastjóra má finna í viðauka A.    

Í meistaraverkefni sínu um hlutverk aðstoðarskólastjóra fjallaði Sædís Ósk Harðardóttir 

(2014) meðal annars um starfslýsingar skólastjórnenda. Hún skoðaði starfslýsingar í þremur 

skólum á Íslandi og segir að þau verkefni sem tilgreind eru í starfslýsingum 

aðstoðarskólastjóra þessara þriggja skóla séu sambærileg á milli skóla og breytileiki í 

starfslýsingunum lítill þó að lýsingarnar séu mis viðamiklar og nákvæmar. Í rannsókn sinni 

ræddi hún við átta aðstoðarskólastjóra um starf þeirra og hlutverk og komst meðal annars að 

þeirri niðurstöðu að hlutverk aðstoðarskólastjóra er afar umfangsmikið og illa skilgreint, og 

að aðstoðarskólastjórar telji þörf á að línurnar í starfi þeirra verði skýrðar frekar.  

2.5 Samantekt 

Hér að framan hafa verið dregnir fram ýmsir þættir er varða starfsumhverfi 

aðstoðarskólastjóra og stöðu þeirra í skólasamfélaginu. Aðstoðarskólastjórar borgarinnar eru 

aðeins 44 talsins og ljóst að ekki er um fjölmenna stétt að ræða. Starfsheitið er tiltölulega 

nýlegt í sögu skólastarfs á Íslandi, þó að yfirkennarar hafi verið í sambærilegri stöðu áður. 

Hlutverk aðstoðarskólastjóra er viðamikið og fjölbreytt og verkefni þeirra oft illa skilgreind. 

Fram hefur komið hjá aðstoðarskólastjórum að þeir telja þörf á að skýra störf þeirra betur. Í 

næsta kafla verður fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil.  
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3 Fræðileg umgjörð 

Fræðileg umgjörð setur rannsóknina í samhengi við fyrri rannsóknir og staðsetur hana 

gagnvart fyrirliggjandi þekkingu. Hún varpar þannig ljósi á það frá hvaða sjónarhorni 

viðfangsefnið verður skoðað. Í upphafi kaflans er fjallað um stjórnun og forystu í skólastarfi 

og skilgreiningar á þessum hugtökum, því næst er rætt um hlutverk millistjórnenda á 

fræðilegum grundvelli, og skoðað hverjir það eru sem teljast til millistjórnenda í skólum. Þá 

er gerð grein fyrir störfum aðstoðarskólastjóra og rannsóknum sem gerðar hafa verið á þeim. 

Þar er fjallað um hlutverk aðstoðarskólastjóra og þann stuðning sem þeir hafa í starfi sínu. 

Undir lok kaflans er sagt frá kenningu Alberts Bandura (1994) um trú á eigin færni (e. self-

efficacy) en niðurstöður rannsóknarinnar, sem snúa að stuðningi við aðstoðarskólastjóra, 

verða skoðaðar út frá kenningu Bandura. Að lokum er samantekt á umfjöllun kaflans og 

tenging hennar við rannsóknina dregin fram. 

3.1 Stjórnun og forysta í skólastarfi 

Þegar fjallað er um störf skólastjórnenda eru hugtökin stjórnun og forysta gjarnan notuð til 

þess að lýsa hlutverki þeirra. Þetta má sjá í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) en þar segir í 

7. grein: „Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar 

honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitarstjórn“.  

Samkvæmt Yukl (2013) hafa verið settar fram fjölmargar skilgreiningar á hugtakinu 

forysta (e. leadership) út frá ólíkum þáttum, s.s. hegðun, áhrifum, samskiptamynstri og 

áhrifastöðu stjórnenda. Yukl (2013) hefur bent á að þrátt fyrir fjölda skilgreininga á forystu 

virðast þær flestar eiga það sameiginlegt að forysta feli í sér ferli þar sem einn aðili beitir 

viljandi áhrifum sínum á annan aðila eða hóp, til þess að leiðbeina, byggja upp eða auðvelda 

starfsemi eða sambönd innan skipulagsheildar. Yukl (2013) hefur sjálfur skilgreint forystu 

sem ferli þar sem áhrifum er beitt til þess að koma öðrum í skilning um, og fá þá til að 

samþykkja, hvað þarf að gera og hvernig. Hann telur einnig að forysta sé ferli sem auðveldar 

einstaklingum og hópum að ná sameiginlegum markmiðum. Hoy og Miskel (2013) taka í 

sama streng og skilgreina forystu sem félagslegt ferli þar sem einstaklingur eða hópur hefur 

áhrif á hegðun annarra í átt að sameiginlegu markmiði.  

Gardner (2000) hefur bent á að gæta þurfi að því að gera greinarmun á milli forystu og 

stöðu. Einstaklingur í æðstu stöðu innan skipulagsheildar hefur ekki endilega 

forystuhæfileika. Vissulega fer þetta tvennt oft saman og stjórnunarstöðum fylgja ákveðnar 

hefðir, og þeir sem fylla slíkar stöður hafa ákveðinn sess innan starfseiningar, sem eykur líkur 

á að litið sé á stjórnanda sem leiðtoga. Gardner segir jafnframt að ekki megi rugla saman 

forystu og völdum. Forystu fylgja viss völd sem skapast af færni leiðtoga til að sannfæra aðra 
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en margir í stjórnunarstöðum hafa völd án þess að hafa forystuhæfileika. Því þarf að greina á 

milli þess að fara með forystu og að hafa lögmæt völd, þ.e. þau völd sem fylgja 

stjórnunarstöðum innan skipulagsheilda, og um leið að greina á milli undirmanna stjórnenda 

(e. subordinates) og fylgjenda leiðtoga (e. followers).  

Í skólastarfi eru það skólastjórnendur sem fara með formlegt forystuhlutverk en eins og 

starfsheitið ber með sér snýst starf þeirra um að stjórna skólanum. Samkvæmt skilgreiningu 

Sergiovanni (2009) er stjórnun (e. administration) ferli þar sem stjórnandi vinnur með 

öðrum, eða beitir öðrum fyrir sig, að því að ná settum markmiðum á skilvirkan hátt. Hann 

segir að almennt sé gerður greinarmunur á stjórnun og forystu og það geti verið gagnlegt að 

flokka þannig hin fjölmörgu verkefni skólastjórnenda, en að stjórnun og forysta séu 

jafnmikilvægir þættir í starfi skólastjóra. Gardner (2000) segir að hlutverk stjórnanda sé að 

hafa yfirumsjón með starfsemi starfseiningar, útdeila fjármagni og björgum af skynsemi og 

nýta þann mannauð sem býr í starfsfólkinu sem best. Líkt og Sergiovanni (2009) hefur 

Gardner (2000) nefnt að oft sé reynt að greina á milli stjórnenda og leiðtoga en hann hallist 

frekar að því að gera greinarmun á leiðtogum og þeim sem bæði eru leiðtogar og stjórnendur 

annars vegar og þeim sem aðeins eru stjórnendur en ekki leiðtogar hins vegar. Starfseiningar 

séu órjúfanlegur hluti af stjórnanda, en leiðtogi þurfi ekki að vera tengdur starfseiningu og 

þar af leiðandi ekki með formlega stöðu innan hennar.  

Eins og fram hefur komið fylgir forystu og stjórnun visst vald, en þó á ólíkan hátt. Hoy og 

Miskel (2013) benda á að athuganir hafi sýnt að margir skólastjórnendur hafa aðeins það 

vald sem fylgir formlegri stöðu þeirra sem stjórnandi skipulagsheildarinnar. Það getur því 

verið áskorun fyrir skólastjóra, sem hafa ekki forystuhæfileika og eru þar af leiðandi ekki 

leiðtogar, að finna leiðir til þess að hafa áhrif á starfsfólk sitt umfram þau völd og áhrif sem 

fylgja stöðuheitinu. Sergiovanni (2009) segir aftur á móti að skólastjórnendur geti ekki valið á 

milli þess að vera stjórnendur eða leiðtogar, hvort tveggja sé órjúfanlegur hluti af starfi 

þeirra. En þeir geti valið að leggja meiri áherslu á annan þáttinn umfram hinn.  

Hér hefur verið fjallað um hugtökin stjórnun og forysta og hvernig þau birtast í starfi 

skólastjórnenda. Skólastjórnendur hafa leiðtogahlutverk innan skólanna, og hluti af því er að 

sinna faglegri forystu, þ.e. forystu sem snýr að kjarnastarfsemi skóla og almennri skólaþróun. 

Hér verða hugtökin fagleg forysta og kennslufræðileg forysta notuð jöfnum höndum, en 

fagleg forysta var skilgreind gagnvart þátttakendum sem sú forysta sem snýr að faglegu 

starfi, s.s. varðandi áherslur í námi og kennslu og þróun kennsluhátta.  

Sergiovanni (2009) hefur bent á að skólastjórnendur leiki mikilvægt hlutverk sem 

kennslufræðilegir leiðtogar og þurfi því að vera virkir þátttakendur í kjarnastarfsemi skóla, 

þ.e. því sem snýr að námi og kennslu. Hoy og Miskel (2013) hafa einnig fjallað um 

kennslufræðilega forystu og benda á að í slíkri forystu felist að skilgreina markmið í kennslu 
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og skólastarfi, hafa eftirlit með og veita endurgjöf á kennslu og að stuðla að þróun í 

skólastarfinu. Niðurstöður yfirlitsrannsóknar sem Robinson, Lloyd og Rowe (2008) gerðu gefa 

til kynna að skólastjórnendur geti best haft áhrif á árangur nemenda með því að einbeita sér 

að kennslufræðilegri forystu. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) hefur bent á að skóli sem er 

lærdómssamfélag styðji við árangur nemenda, og þar spila skólastjórnendur mikilvægt 

hlutverk sem faglegir leiðtogar. Lærdómssamfélag byggir á því að aðilar samfélagins læri 

saman og hver af öðrum, og þeir hafi sameiginlegt markmið að leiðarljósi. Hlutverk 

skólastjórnenda er þá að leggja grunninn að sameiginlegri sýn í skólastarfinu og efla og styðja 

við kennara í faglegu starfi sínu.    

Í niðurstöðum TALIS rannsóknarinnar sem gerð var 2018 kemur fram að skólastjórar í 

OECD ríkjunum verja aðeins um 16% af vinnutíma sínum í verkefni sem snúa að námi og 

kennslu, en þau verkefni hafa verið skilgreind sem lykilþættir í faglegri forystu 

skólastjórnenda. Fram kemur að tímaskortur hamli því að skólastjórar verji meiri tíma í 

faglega forystu, en flestir vilja þeir sinna faglegri forystu betur. Bent er á að endurskoða þurfi 

hlutverk og ábyrgð skólastjórnenda, efla og byggja upp færni þeirra til faglegrar forystu og 

jafnvel auka faglegar kröfur sem gerðar eru til skólastjórnenda (OECD, 2019). 

Kaplan og Owings (2015) telja að á því leiki enginn vafi að starf skólastjóra sé mikilvægt 

og margslungið. Í skólastarfi sé þörf á öflugum leiðtogum sem ná öðrum aðilum 

skólasamfélagsins með sér í að vinna að menntun fyrir öll börn. Sergiovanni (2009) tekur í 

sama streng og bendir á að helsta verðmæti skólanna búi í sameiginlegri þekkingu og færni 

einstaklinganna innan skólasamfélagsins og það sé hlutverk leiðtoga skólans að virkja þessa 

færni og þekkingu og nýta hana til að efla skólastarfið. Því má ætla að aðrir stjórnendur 

innan skólanna, þ.e. millistjórnendur, þjóni ekki síður mikilvægum hlutverkum. Næst verður 

sjónum beint að hlutverki þeirra.  

3.2 Millistjórnendur í skólum 

Eftir að skólar færðust af ábyrgð ríkis yfir á sveitarfélögin þróaðist stjórnskipulag skólanna í 

átt að dreifðri forystu. Stjórnendastöðum innan skólanna var fjölgað og staða millistjórnenda 

varð til eins og áður hefur komið fram (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016). 

Svo virðist sem það sé nokkuð á reiki hverjir teljast til millistjórnenda í skólum. Í mörgum 

tilvikum virðist fyrst og fremst vera átt við deildar-, fag- og árgangastjóra þegar fjallað er um 

millistjórnendur en í einhverjum tilfellum er einnig átt við aðstoðarskólastjóra. Busher o.fl. 

(2007) skilgreina millistjórnendur sem þá aðila sem eru í miðjunni á stjórnskipulaginu, þ.e. á 

milli æðstu stjórnenda (e. senior leaders) og annars starfsfólk, svo sem kennara og 

stuðningsfulltrúa. Þau telja aðstoðarskólastjóra til æðstu stjórnenda ásamt skólastjóra, en 

sem dæmi um millistjórnendur nefna þau fagstjóra, árgangastjóra, sérkennslustjóra og 
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deildarstjóra. Heng og Marsh (2009) benda á svipaða aðgreiningu og segja millistjórnendur í 

skólum vera kennara sem taka að sér formleg forystuhlutverk. Þessi hlutverk fela í sér ábyrgð 

bæði hvað varðar stjórnun og uppeldisfræðilega þætti, svo sem deildarstjórnun og 

fagstjórnun. Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2016) sem hafa rannsakað störf 

deildarstjóra í íslenskum grunnskólum taka fram að í grein sinni nota þau hugtakið 

millistjórnandi m.a. yfir deildarstjóra. Þau nefna aðstoðarskólastjóra ekki í þessu samhengi, 

en í umfjöllun um stjórnskipulag skóla gera þau greinamun á aðstoðarskólastjórum annars 

vegar og millistjórnendum hins vegar. Það gefur til kynna að þau telji aðstoðarskólastjóra 

ekki til millistjórnenda.  

Gold og Evans (2002), sem gerðu rannsókn á stöðu millistjórnenda í skólum, skilgreina 

millistjórnendur sem fagstjóra og árgangastjóra. Þær greina frá því að oft gæti nokkurs 

ruglings varðandi það hverjir tilheyra hópi millistjórnenda innan skólanna. Til að mynda urðu 

þær varar við að spurningalistar sem þær sendu millistjórnendum í skólum áttu það til að 

enda ýmist á borði æðstu stjórnenda eða kennara sem ekki höfðu formlegt forystuhlutverk. 

Líkt og Busher o.fl. (2007), aðgreina Gold og Evans (2002) aðstoðarskólastjóra frá 

millistjórnendum í upptalningu sinni á stjórnendum skóla.  

Í öðrum tilvikum gera rannsakendur ráð fyrir því að hugtakið millistjórnendur nái yfir 

aðstoðarskólastjóra ekki síður en deildarstjóra. Sem dæmi má nefna rannsókn Steinunnar 

Helgu og Eileen O‘Connor (2017) á dreifðri forystu og millistjórnendum í íslenskum og írskum 

grunnskólum. Þær tilgreina aðstoðarskólastjóra sérstaklega sem einn hóp millistjórnenda í 

skólum, þó ekki komi fram hvaða hlutverkum þátttakendur í rannsókn þeirra gegndu að öðru 

leyti en því að vera millistjórnendur.  

Ef skipurit skóla eru skoðuð, en þau eru gjarnan birt í skólanámskrá á vefsíðum skólanna, 

má þar sjá að stjórnskipulag skóla er lagskipt, líkt og skilgreining Busher o.fl. (2007) gefur til 

kynna. Í skólum Reykjavíkurborgar samanstendur stjórnskipulag skóla almennt af skólastjóra 

og einum eða tveimur aðstoðarskólastjórum, auk deildarstjóra og/eða verkefnastjóra. 

Misjafnt er eftir skólum hvort og þá hversu margir deildar- og verkefnastjórar starfa við 

skólann.  

Fitzgerald og Gunter (2008) hafa fjallað um lagskipt stjórnskipulag í sambandi við dreifða 

forystu í skólum. Í lagskiptingunni eru skólastjórar í efsta laginu en millistjórnendur þar fyrir 

neðan og þá kennarar neðstir. Millistjórnendur eru því, eins og hugtakið ber með sér, á milli 

stjórnenda og starfsmanna á gólfinu og miðla upplýsingum á milli þessara aðila. Bennett, 

Woods og Newton (2007) og Gold og Evans (2002) hafa bent á að millistjórnendur í 

grunnskólum hafa formlegt forystuhlutverk, þeir leiða afmarkaða hluta skólastarfsins og 

koma auk þess að stefnumörkun skólanna og eru stuðningur við kennara og annað starfsfólk 
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í starfi þeirra með nemendum. Um leið er hlutverk millistjórnenda að miðla sýn 

skólastjórnenda á starfsemi skólans til annarra starfsmanna.  

Rannsóknir hafa sýnt að millistjórnendur upplifa gjarnan að það sé togað í þá úr öllum 

áttum (Bennet o.fl., 2007; Fitzgerald, 2009; Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2016). Bennet o.fl. (2007) skoðuðu niðurstöður tveggja yfirlitsrannsókna sem gerðar voru 

meðal millistjórnenda í breskum unglingaskólum. Þau greina frá því að millistjórnendur, í 

hlutverki fag- og stigstjóra, upplifðu togstreitu sem skapast af því að þeir þjóna ólíkum 

hlutverkum samtímis, annars vegar sem kennarar en hins vegar stjórnendur. Þær kröfur sem 

gerðar eru til þessara hlutverka fara ekki vel saman. Sem stjórnendur þurfa þeir að vinna að 

hagsmunum skólans í heild, en sem hluti af kennarahópnum og leiðtogi í þeirra hópi er 

jafnframt gerð krafa um að þeir sýni kennurunum og þörfum þeirra hollustu. Meðal annars 

benda þeir á að millistjórnendunum finnst oft erfitt að sinna eftirlitshlutverki sínu. Sem 

stjórnendum ber þeim að fylgjast með að skólastarfið sé í samræmi við þær kröfur sem 

gerðar eru, en það reynist þeim erfitt að fylgjast með og gagnrýna störf jafningja sinna og 

hætt við að það hafi neikvæð áhrif á samstarfsanda þeirra á milli. Fitzgerald (2009) komst að 

svipaðri niðurstöðu í rannsókn sem gerð var meðal millistjórnenda í nýsjálenskum skólum á 

unglingastigi. Rannsóknin byggði á viðtölum við 36 millistjórnendur í fjórum skólum. 

Viðmælendurnir voru ýmist deildarstjórar eða fagstjórar og fóru með faglega forystu 

gagnvart tilteknum hópi samkennara, ásamt því að sinna verkefnum sem snúa að stjórnun 

skólans. Þátttakendur upplifðu að of mikið færi fyrir skrifræðinu sem fylgir 

stjórnunarhlutverkinu á kostnað faglegrar forystu. Þeim gekk erfiðlega að finna tíma til þess 

að sinna eigin kennslu og faglegri forystu gagnvart kennarahópnum.    

Eins og fram hefur komið varð staða millistjórnenda formlega til í grunnskólum á Íslandi 

með kjarasamningum kennara um síðustu aldamót (Börkur Hansen og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2016). Þónokkrar rannsóknir hafa beint sjónum sínum sérstaklega að störfum 

millistjórnenda. Sem hluta af rannsókn á starfsháttum í íslenskum grunnskólum (sjá Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2014) rannsökuðu Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2016) störf 

deildarstjóra. Þau tóku viðtöl við 17 deildarstjóra í jafnmörgum grunnskólum. Niðurstöður 

þeirra eru samhljóma Bennet o.fl. (2007) hvað varðar togstreituna sem fylgir starfinu. 

Deildarstjórarnir upplifa sig gjarnan „á milli steins og sleggju“ (Börkur Hansen og Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2016, bls. 12). Jafnframt sýna niðurstöður þeirra að starf millistjórnenda er 

erilsamt, hlutverk þeirra oft óljóst og staða þeirra ekki nægilega skýr.  

Í niðurstöðum rannsóknar þar sem Steinunn Helga Lárusdóttir og Eileen O‘Connor (2017) 

tóku viðtöl við millistjórnendur í skólum á Íslandi og Írlandi, kom fram að meirihluti þeirra 

verkefna sem millistjórnendurnir sinna eru stjórnunarlegs eðlis og lítill tími gefst til faglegrar 
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forystu. Verkefni sem skólastjóri sinnti áður eru komin á herðar millistjórnenda, vegna þess 

mikla álags sem er á skólastjórum.  

Júlíana Hauksdóttir (2012) kannaði í meistararannsókn sinni samstarf deildarstjóra við 

kennara og skólastjórendur. Hún tók viðtöl við fjóra deildarstjóra í grunnskólum og fjóra 

rýnihópa með kennurum. Niðurstöður Júlíönu sýna, líkt og niðurstöður Fitzgerald (2009) og 

Steinunnar og Eileen (2017), að mestur tími deildastjóra fari í að sinna stjórnunarhlutverkinu 

svo lítill tími gefst til annarra verka, s.s. undirbúnings kennslu. Auk þess kom fram hjá 

deildarstjórunum að þeir upplifi togstreitu í starfinu vegna þess hve mikill tími þeirra fer í 

stjórnunarstörfin á kostnað kennslunnar, sem þeim finnst þeir ekki geta sinnt nægilega vel. 

Samkvæmt niðurstöðum Júlíönu eru deildarstjórarnir almennt ánægðir í starfi sínu og 

samstarf þeirra við kennara og stjórnendur er gott, þó að hið tvöfalda hlutverk þeirra valdi 

togstreitu í starfi þeirra.  

Eins og rakið hefur verið hér að framan fylgir álag og togstreita starfi millistjórnenda. Þeir 

tilheyra tveimur ólíkum hópum innan skólanna og fara með hlutverk sem samræmast oft illa. 

Þeir hafa annars vegar hlutverk hvað varðar forystu og stjórnun og teljast til stjórnenda, en 

hins vegar eru þeir í hlutverki kennara og tilheyra kennarahópnum. Auk þessa virðst ekki 

vera ljóst hvernig staða aðstoðarskólastjóra er skilgreind, hvort þeir teljist til millistjórnenda 

eða æðstu skólastjórnenda. Svo virðist sem rannsakendur séu ekki allir á sama máli hvað 

þetta varðar. Hér á eftir verður fjallað um störf aðstoðarskólastjóra og hlutverk þeirra.  

3.3 Aðstoðarskólastjórar  

Lengi vel fór lítið fyrir fræðilegri umfjöllun um störf aðstoðarskólastjóra. Það var ekki fyrr en 

frekar nýlega að rannsakendur fóru að beina sjónum sínum sérstaklega að þessum hópi 

stjórnenda innan skólanna. En eins og Oleszewski o.fl. (2012) hafa bent á leika 

aðstoðarskólastjórar stærra hlutverk í stjórnun og forystu innan skólanna eftir því sem kröfur 

um árangur nemenda aukast og skólastarf verður flóknara. Hér verður fyrst gerð grein fyrir 

rannsóknum sem snúa að hlutverki aðstoðarskólastjóra en síðan verður fjallað um stuðning 

við aðstoðarskólastjóra.  

3.3.1 Hlutverk aðstoðarskólastjóra 

Marshall og Hooley (2006) hafa bent á að aðstoðarskólastjórar sinna að miklu leyti sömu 

verkefnum og skólastjórar, þeir koma meðal annars að stjórnun skólans, málum nemenda, 

námskrárgerð, kennslumálum, starfsmannamálum og eru í tengslum við nærumhverfið. Störf 

þeirra eru margþætt og þó að þeir hafi starfslýsingu og ákveðin reglubundin verkefni, grípa 

þeir í fjölmörg verkefni sem þarf að sinna í amstri dagsins, hvort sem þau eru í starfslýsingu 

þeirra eða ekki. 
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Í niðurstöðum rannsóknar sem Petrides o.fl. (2014) gerðu meðal 45 aðstoðarskólastjóra í 

Bandaríkjunum, kom fram að aðstoðarskólastjórar mæta mörgum áskorunum í starfi sínu og 

að starf þeirra er illa skilgreint. Armstrong (2015) komst að sömu niðurstöðu í rannsókn 

meðal nýrra aðstoðarskólastjóra í Ontario í Kanada. Hún tók viðtöl við fjóra 

aðstoðarskólastjóra sem höfðu eins til þriggja ára starfsreynslu. Niðurstöður Armstrong sýna 

að þátttakendum þótti hlutverk sitt óljóst og illa afmarkað. Jafnframt kom fram að þeir ættu 

að sinna verkefnum sem skólastjóri úthlutaði þeim, þar á meðal verkefnum sem skólastjórinn 

forðaðist að sinna sjálfur. En aðstoðarskólastjórarnir upplifðu að þeir hefðu jafnvel minni 

völd sem aðstoðarskólastjórar en þeir höfðu haft þegar þeir störfuðu sem kennarar. 

Rafn Markús Vilbergsson (2014) kannaði, í meistaraverkefni sínu, hlutverk 

aðstoðarskólastjóra sem kennslufræðilegra leiðtoga. Annars vegar byggði hann niðurstöður 

sínar á svörum við spurningalistum sem lagðir voru fyrir starfsmenn 20 grunnskóla í fjórum 

sveitarfélögum í tengslum við rannsókn á starfsháttum í grunnskólum og hins vegar á 

viðtölum sem hann tók við átta aðstoðarskólastjóra í grunnskólum í nokkrum sveitarfélögum. 

Í viðtölum Rafns við aðstoðarskólastjórana kom fram að í raun væri erfitt að segja til um 

hvert hlutverk þeirra væri, starfið væri afar fjölbreytt og engir tveir dagar eins. 

Aðstoðarskólastjórarnir töldu að þeir hefðu áhrif á störf kennara með faglegri forystu sinni, 

en þeir vildu gjarnan geta gefið sér meiri tíma til að sinna þessum hluta starfsins. Mikill tími 

færi í skrifstofustörf og að leysa úr agamálum nemenda. Jafnframt kom fram í rannsókn 

Rafns að aðstoðarskólastjórar töldu afar mikilvægt að eiga góð samskipti og vera í góðum 

tengslum við nemendur, foreldra og starfsfólk skólans.  

Í umfjöllun hér að framan um starfslýsingar aðstoðarskólastjóra kom fram að algeng 

verkefni í starfslýsingum aðstoðarskólastjóra eru til að mynda aðkoma að skipulagi 

skólastarfsins, launamálum, agamálum, skipulagi foreldrakynninga, mati á skólastarfi, 

afleysingum vegna forfalla og samskiptum við utanaðkomandi aðila. Miðað við skilgreiningar 

Sergiovanni (2009) og Gardner (2000) falla allflestir þessir þættir undir stjórnun frekar en 

forystu. Sædís Ósk Harðardóttir (2014) komst að því í rannsókn sinni að 

aðstoðarskólastjórarnir sem hún ræddi við koma að öllum þáttum skólastarfsins og að 

starfslýsingarnar sem hún skoðaði endurspegla ágætlega þau verkefni sem 

aðstoðarskólastjórarnir segjast sinna. En viðmælendur hennar nefndu einnig fjölmörg 

ósýnleg verkefni sem geta tekið upp drjúgan tíma af vinnudeginum án þess að neitt sýnilegt 

liggi eftir. Sædís bar niðurstöður sínar um hlutverk og verkefni aðstoðarskólastjóra saman við 

niðurstöður rannsókna á verkefnum skólastjóra og bendir á að „[h]lutverk eins og agamál, 

daglegt skipulag og hefðbundnar „reddingar““ (bls. 76), virðast ekki vera eins mikið á hendi 

skólastjóra og aðstoðarskólastjóra þó að það hafi komið fram hjá viðmælendum hennar að 

störf þeirra hafi mikla skörun við störf skólastjóranna.  
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Af umfjölluninni hér að framan má sjá að hlutverk aðstoðarskólastjóra eru margvísleg og í 

mörg horn að líta. Þeir verða fyrir miklu áreiti í starfinu og álagið getur því verið mikið. Hér á 

eftir verður sjónum beint að því hvaða stuðningi aðstoðarskólastjórar þurfa á að halda.  

3.3.2 Stuðningur við skólastjórnendur 

Boerema (2011) hefur bent á að þrátt fyrir að skólastjórnendur hafi fengið þjálfun fyrir 

hlutverkið áður en þeir réðu sig til starfa er margt sem lærist bara í starfinu sjálfu. Hann 

bendir á að mikilvægt sé að veita stjórnendum stuðning og hvatningu í starfi, því þannig efli 

þeir og styrki þá færni sem nauðsynlegt er að búa yfir sem stjórnandi. Boerema (2011) vísar í 

viðtalsrannsókn sem gerð var meðal átta skólastjóra í bresku Kolumbíu í Kanada, þar sem 

leitast var við að varpa ljósi á þær áskoranir sem skólastjórar mæta og þann stuðning sem 

þeir hafa við að þróa leiðtogahæfni sína. Þegar þátttakendur voru beðnir um að nefna dæmi 

um stuðning sem hefði nýst þeim vel voru þeir sammála um mikilvægi þess að einhver 

hlustaði á þá og sýndi áhuga á því sem þeir voru að fást við. Þeim var mikilvægt að finna fyrir 

hvatningu og fá staðfestingu á að þeir væru á réttri braut. Að hafa aðgengi að einhverjum 

sem hefði reynslu og þekkingu á starfinu sem þeir gætu leitað til þegar á þyrfti að halda veitti 

þeim stuðning í starfinu. 

Í meistaraverkefni sínu rannsakaði Ingibjörg Magnúsdóttir (2013) stuðning við skólastjóra 

á fyrsta starfsári í tilteknu sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu. Hún tók viðtöl við fjóra 

skólastjóra og þrjá starfsmenn sveitarfélagins sem koma að stuðningi við skólastjórana með 

einum eða öðrum hætti. Viðmælendur Ingibjargar voru sammála um að þörf væri fyrir 

fjölbreyttan stuðning til þess að bregðast við ólíkum verkefnum í starfi skólastjóra. Einnig 

kom fram að skólastjórunum stóð til boða bæði formlegur og óformlegur stuðningur á 

vegum sveitarfélagsins. Það er að segja annars vegar skipulögð fræðsla, handleiðsla og 

faglegur ráðgjafi sem skólastjórarnir gátu leitað til. Hins vegar stuðningur úr hópi jafningja og 

annarra skólastjóra og ýmis aðstoð sem skólastjórar geta sjálfir leitað eftir, eftir þörfum, hjá 

sérfræðingum sveitarfélagsins. Almennt voru skólastjórarnir sem tóku þátt í rannsókninni 

ánægðir með þann stuðning sem þeim stóð til boða og töldu að nægur stuðningur væri til 

staðar en skólastjórarnir þyrftu sjálfir að bera sig eftir honum.   

Armstrong (2015) komst að því í rannsókn sinni meðal fjögurra nýrra aðstoðarskólastjóra 

í Ontario að þátttakendur upplifðu að þeir hefðu ekki fengið nægan undirbúning fyrir starfið 

og að stuðningur í starfinu væri af skornum skammti. Aðstoðarskólastjórarnir leituðu sér 

sjálfir stuðnings meðal annarra aðstoðarskólastjóra og annars samstarfsfólks sem bjó yfir 

meiri reynslu en þeir sjálfir. Þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess að byggja upp styðjandi 

tengsl við aðra. Á svipuðum nótum leggja Petrides o.fl. (2014) til að styðja þurfi betur við 

aðstoðarskólastjóra með því að aðlaga fræðslu og símenntunaráætlanir að þörfum þeirra. 
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Þau benda jafnframt á að stuðningurinn þurfi að taka mið af starfsaldri 

aðstoðarskólastjóranna. Með því móti megi ná fram meiri fagmennsku og styrkja aðstoðar-

skólastjórana í stöðu sinni, auk þess sem meira styðjandi starfsumhverfi gæti leitt til þess að 

fleiri sæki í stjórnunarstörf innan skólanna. Meiri fagmennska í störfum skólastjórnenda leiðir 

einnig til betra skólastarfs og betri árangurs meðal nemenda. 

Hausman, Nebeker, McCreary og Donaldson (2002) hafa bent á að rannsóknir á störfum 

aðstoðarskólastjóra sýni að það sem helst hefur áhrif á velgengni aðstoðarskólastjóra í starfi 

er samband hans við skólastjórann. Fleiri hafa komist að sömu niðurstöðum. Mitchell, 

Armstrong og Hands (2017) hafa til að mynda bent á að skólastjóri getur haft áhrif á aðgengi 

aðstoðarskólastjóra að samfélagi skólastjórnenda og greitt götu þeirra við það að fóta sig í 

hlutverki sínu. Því skipti miklu máli fyrir aðstoðarskólastjóra að samband hans við skólastjóra 

sé gott. Marshall og Phelps Davidson (2016) komu einnig inn á samband aðstoðarskólastjóra 

og skólastjóra í skrifum sínum. Þær segja að vegna þess hve flókið og margslungið starf 

skólastjórnenda er hafi það gefið góða raun að skólastjóri og aðstoðarskólastjóri starfi saman 

í teymi. Einnig mæla þær með því að skólayfirvöld komi á skipulögðum stuðningi skólastjóra 

við aðstoðarskólastjóra. Þannig styðji reyndir skólastjórnendur við reynsluminni stjórnendur 

með þjálfun og leiðsögn. 

Mitchell o.fl. (2017) taka í sama streng um að skólastjórinn og samband hans við 

aðstoðarskólastjóra hafi mikil áhrif á störf aðstoðarskólastjóra. Skólastjórinn getur úthlutað 

verkefnum til aðstoðarskólastjóra og gert kröfur um að hann sinni ýmsum hlutverkum. Það 

getur reynst aðstoðarskólastjórum mikilvægur stuðningur í starfi að vera í góðu sambandi við 

skólastjórann og að þeir séu samstíga í starfinu. Mitchell o.fl. (2017) benda jafnframt á að á 

móti getur það reynst aðstoðarskólastjórum erfitt ef samvinna milli skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra er ekki góð og þeir hafa ólíka sýn á skólastarfið eða stjórnunaraðferðir. 

Þetta getur dregið úr trú aðstoðarskólastjóranna á eigin færni til starfsins. Merki þessa mátti 

sjá í niðurstöðum rannsóknar Mitchell o.fl. (2017) meðal nýrra aðstoðarskólastjóra í Ontario í 

Kanada. Þátttakendur í rannsókninni töldu að þó að það væri mikilvægt að skapa góð tengsl 

við alla samstarfsaðila, væri gott samband við skólastjórann mikilvægast. Niðurstöðurnar 

leiddu auk þess í ljós að staða aðstoðarskólastjóra felur í sér ákveðið varnarleysi, þ.e. 

hlutverk aðstoðarskólastjóra er almennt illa skilgreint og í mörgum tilfellum stýrist það 

alfarið af því hvaða verkefni skólastjórinn felur aðstoðarskólastjóranum. Það getur því valdið 

aðstoðarskólastjórum óöryggi í starfi ef þeir ná ekki góðu sambandi við skólastjórana og 

njóta ekki stuðnings þeirra. Mitchell o.fl. (2017) telja að mikilvægt sé að aðilar 

skólasamfélags á hverjum stað móti sameiginlega sýn á það hvernig skólanum skuli stjórnað 

og hvernig verkaskiptingu meðal stjórnenda sé háttað. Þannig megi stuðla að öruggara 

starfsumhverfi fyrir alla stjórnendur. 
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Sædís Ósk Harðardóttir (2014) komst að því í rannsókn sinni meðal aðstoðarskólastjóra 

að þeir sem ráðnir eru í stöðu aðstoðarskólastjóra fá ekki sérstaka þjálfun eða undirbúning 

fyrir starfið, en reynsla af kennslu og af því að hafa starfað í skóla sé mikilvæg. Auk þess kom 

fram að framhaldsmenntun í stjórnun menntastofnana nýttist vel þeim sem hana höfðu.  

Þónokkuð hefur verið ritað um yfirvofandi skort á skólastjórnendum víða um heiminn 

(Rhodes og Brundrett, 2009; Boerema, 2011; Grodzki, 2011). Grodzki (2011) hefur bent á að 

á sama tíma og margir skólastjórnendur hætta störfum, bæði vegna aldurs og af öðrum 

ástæðum, sækja sífellt færri í þær stöður sem losna. Fink (2011) og Boerema (2011) hafa 

fjallað um að svo virðist sem að átak hafi verið gert í að auka stuðning og tækifæri til 

þjálfunar og fræðslu varðandi stjórnun og forystu fyrir mögulega skólastjórnendur 

framtíðarinnar. Marshall og Phelps Davidson (2016) og Oleszewski o.fl. (2012) hafa í þessu 

samhengi bent á að oft er litið á stöðu aðstoðarskólastjóra sem nokkurs konar 

undirbúningsstöðu eða þjálfun fyrir starf skólastjóra, og þá er gengið út frá því að 

aðstoðarskólastjórar ætli sér almennt að sækja um stöðu skólastjóra seinna. Í þessu 

sambandi hefur verið talað um að vera með skólastjóra í pípunum („principal pipeline 

system“ (Marshall og Phelps Davidson, 2016, bls. 275), það er að segja að sett sé upp 

einhvers konar kerfi þar sem efnilegir starfsmenn eru ráðnir kerfisbundið sem 

aðstoðarskólastjórar með það að markmiði að þjálfa þá til þess að verða skólastjórar seinna 

meir.  

Af framangreindu má sjá að það er aðstoðarskólastjórum mikilvægt að hafa stuðning í 

starfinu svo þeir njóti farsældar. Hér á eftir verður gerð grein fyrir kenningu sem snýr að mati 

einstaklinga á færni sinni og hvernig er hægt að efla færni þeirra með stuðningi.    

3.4 Trú á eigin færni 

Niðurstöður rannsóknarinnar um þann stuðning sem aðstoðarskólastjórar hafa í starfi sínu 

verða skoðaðar með hliðsjón af kenningu Alberts Bandura um trú á eigin færni, með það að 

markmiði að varpa ljósi á hvort styrkja megi aðstoðarskólastjóra enn frekar í starfi sínu og 

hvaða leiðir eru vænlegar til þess. 

Kenning Bandura (1994) fjallar um mat einstaklinga á færni sinni til þess að leysa tiltekið 

verkefni af hendi. Hafi einstaklingur góða trú á eigin færni er hann líklegur til þess að leggja 

meira á sig og sýna meiri þrautseigju, sem eykur líkur á að hann nái árangri. Einstaklingar 

sem hafa góða trú á eigin færni eru gjarnir á að líta á flókin verkefni sem áskorun, en þeir 

sem skortir trú á færni sinni sjá slík verkefni aftur á móti sem ógn. Bandura (1994) segir að 

efla megi trú fólks á eigin færni með fjórum leiðum: með reynslunni (e. mastery experience), 

það er að upplifa að maður geti leyst verkefnið; með herminámi (e. vicarious experience) 

það er að sjá jafningja sinn leysa verkefnið og öðlast þannig trú á að maður geti leyst það 
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sjálfur; sannfæring annarra (e. verbal persuasion), það er þegar aðrir hvetja og sannfæra 

mann um að maður geti leyst verkefnið; tilfinningaleg og líkamleg líðan (e. emotional and 

physiological state), það er að geta túlkað líðan sína á jákvæðan hátt fremur en neikvæðan. 

Til dæmis að líta á streituna, sem fyrirliggjandi verkefni veldur, sem auka orku til þess að 

leysa það.  

Grodzki (2011) gerði rannsókn meðal 18 nýráðinna skólastjórnenda í mismunandi stöðum 

innan eins skólaumdæmis í Kanada, þar sem hann athugaði meðal annars hvernig trú 

þátttakenda á eigin færni til starfsins mótaðist. Hann komst að þeirri niðurstöðu að til þess 

að byggja upp trú þátttakenda á eigin færni á jákvæðan hátt, þurftu þeir að finna fyrir 

stuðningi og að þeir væru metnir að verðleikum innan skólans, auk þess að hafa nauðsynlega 

þekkingu á starfinu. Grodzki (2011) bendir á í því sambandi að viðvarandi stuðningur, 

hvatning og leiðsögn mentors í starfinu sé til þess fallið að styðja við skólastjórnendurna og 

efla trú þeirra á eigin færni. Þessar leiðir sem Grodzki bendir á eru samhljóma því sem 

Bandura (1994) hefur fjallað um sem sannfæringu annarra og herminám.  

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á trú skólastjórnenda á eigin færni. Í rannsókn sem 

Tschannen-Moran og Gareis (2007) gerðu meðal tæplega 600 skólastjóra í Virginia í 

Bandaríkjunum var trú skólastjóranna á eigin færni til starfsins könnuð og skoðað hvaða 

þættir hefðu helst áhrif á trú skólastjóranna á færni sinni. Niðurstöður þeirra sýna að 

formlegur undirbúningur fyrir starfið, s.s. nám og námskeið, stuðningur frá skólayfirvöldum 

(e. district-level support) og stuðningur innan skólans (e. building-level support) eru þættir 

sem hafa markverð áhrif á trú skólastjóra á eigin færni til starfsins. Með stuðningi frá 

skólayfirvöldum er annars vegar átt við að skólinn hafi aðgang að nauðsynlegum björgum, en 

hins vegar styðjandi samskipti við yfirmenn skólastjóra og annað starfsfólk 

skólaskrifstofunnar. Með stuðningi innan skólans er átt við samskipti skólastjóra við 

starfsfólk skólans, nemendur og foreldra, en það er einmitt sá þáttur sem niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að hefði hvað mest áhrif á trú skólastjóra á eigin færni til starfsins. 

Þau benda meðal annars á að stuðningur frá skólayfirvöldum geti bæði verið á formi 

hermináms og sannfæringar annarra, auk þess sem skólayfirvöld geta skipulagt 

námstækifæri fyrir skólastjóra sem miða að því að þeir læri af eigin reynslu að þeir geti leyst 

þau verkefni sem felast í starfinu.   

Niðurstöður spurningakönnunar sem Federici og Skaalvik (2012) gerðu meðal rúmlega 

1800 skólastjóra í Noregi voru á svipuðum nótum. Þær benda til þess að tengsl séu á milli 

trúar skólastjóra á eigin færni til starfsins og starfsánægju þeirra. Niðurstöðurnar gefa 

jafnframt til kynna að tengsl séu milli trúar á eigin færni og kulnunar í starfi og að allir þessir 

þættir tengist vilja skólastjóra til þess að hætta í starfi. Federici og Skaalvik (2012) telja að 

mikilvægt sé að auka trú skólastjóra á eigin færni, því þannig megi stuðla að auknum gæðum 

forystu í skólum. Þeir benda á að gott væri fyrir nýja og óreynda skólastjórnendur að hafa 
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mentor eða einhverskonar handleiðslu með það að markmiði að efla trú þeirra á eigin færni í 

starfinu.  

Rhodes (2012) hefur skoðað tengsl á milli sjálfstrúar (e. self-belief), þ.e. trú á eigin færni 

og sjálfsálit, og hæfileikastjórnunar (e. talent management). Hann komst að því að auka megi 

leiðtogahæfni einstaklinga sem sækjast eftir stjórnunarstöðum innan skóla með því að bæta 

sjálfstrú þeirra. Hann bendir á að þetta sé mikilvægt innlegg nú þegar fáir sækjast eftir 

stjórnunarstöðum í skólum (sbr. Rhodes og Brundrett, 2009; Boerema, 2011; Grodzki, 2011). 

Júlíana Hauksdóttir (2012) kom inn á trú deildarstjóra á eigin færni í meistaraverkefni 

sínu. Hjá henni kom fram að deildarstjórarnir voru hvattir til þess af öðrum starfsmönnum 

skólans að taka að sér stöðu millistjórnenda, auk þess sem þeir eiga sér fyrirmyndir í starfinu 

sem þeir horfa til. En Júlíana segir að trú þátttakenda á eigin færni birtist fyrst og fremst í því 

að þeir ganga í þau verkefni sem þarf að leysa hverju sinni. 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem hér hefur verið fjallað um sýna fram á mikilvægi þess 

að skólastjórnendur hafi trú á eigin færni þegar kemur að starfi þeirra, auk þess sem dregið 

hefur verið fram hvaða leiðir eru líklegar til þess að auka trú þeirra á eigin færni.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim rannsóknarspurningum sem leitast verður við að 

svara í þessari rannsókn.  

3.5 Rannsóknarspurningar 

Eins og fram hefur komið bæði í bakgrunnsupplýsingum og í rannsóknaryfirlitinu hér að 

framan fara skólastjórnendur með tvíþætt hlutverk í starfi sínu, annars vegar 

stjórnunarhlutverk og hinsvegar hlutverk faglegs leiðtoga, en almennt virðist faglegt hlutverk 

þeirra falla í skuggann af stjórnunarhlutverkinu. Hlutverkunum tveimur fylgir ákveðið vald, 

bæði formlegt og óformlegt, en þó á mismunandi hátt og ekki er sjálfgefið að allir 

stjórnendur hafi forystuhæfileika. Bæði hlutverk eru þó órjúfanlegur hluti af starfi 

skólastjórnenda. 

Stjórnskipan skóla er lagskipt, þar sem millistjórnendur eru á milli æðstu stjórnenda og 

annars starfsfólks. Staða millistjórnenda er oft flókin, líkt og aðrir stjórnendur hafa þeir bæði 

ábyrgð hvað varðar stjórnunarlega þætti innan skólanna en fara einnig með faglega forystu. 

Um leið má segja að þeir þjóni tveimur herrum, þ.e. þeir þurfa að hafa hagsmuni 

skólastarfsins í heild í huga í starfi sínu en um leið sýna kennarahópnum, sem þeir tilheyra og 

eiga að vera leiðtogar fyrir, hollustu og stuðla að því að komið sé til móts við þeirra þarfir. 

Það getur reynst millistjórnendum erfitt að miðla málum á milli æðstu stjórnenda og annarra 

starfsmanna. 
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Það virðist ekki vera skýrt hvaða hópi stjórnenda aðstoðarskólastjórar tilheyra, hópi 

skólastjóra eða hópi millistjórnenda. Þeir virðast flokkast sitt á hvað, bæði í rannsóknum og 

fræðilegum skrifum, og í daglegu tali. Rannsóknir hafa leitt í ljós að hlutverk 

aðstoðarskólastjóra er oft óskýrt og illa skilgreint. Þeir koma almennt að flestum þáttum 

skólastarfsins en meira ber þó á verkefnum sem flokka má sem stjórnunarlegs eðlis á 

kostnað faglegrar forystu. Niðurstöður rannsókna sýna að aðstoðarskólastjórar telja sig ekki 

geta sinnt faglegri forystu eða faglegum störfum á þann hátt sem þeir vildu. Starfið er 

fjölþætt og oft á tíðum fylgir því mikið álag. Bent hefur verið á að þörf sé á að 

aðstoðarskólastjórar hafi stuðning í starfi sínu og rannsóknir benda til þess að mikilvægasti 

stuðningsaðilinn sé skólastjórinn. Það sé því afar mikilvægt fyrir aðstoðarskólastjóra að eiga 

gott samband við skólastjórann, það veiti honum stuðning og öryggi í starfinu. Eigi þeir ekki 

gott samstarf geti það hins vegar valdið óöryggi og haft neikvæð áhrif á trú 

aðstoðarskólastjórans á færni sína til starfsins.  

Í þessari rannsókn verður upplifun aðstoðarskólastjóra af hlutverki sínu og stöðu til 

skoðunar. Sjónum verður beint að því hvernig þeir sjá sjálfa sig í hinu tvíþætta hlutverki 

skólastjórnandans, hvernig þeir staðsetja sig gagnvart öðru starfsfólki og hverjum þeim finnst 

þeir tilheyra. Auk þess verður rýnt í þann stuðning sem aðstoðarskólastjórarnir hafa í 

starfinu, hvers konar stuðningur það er, frá hverjum og hvernig þeir fá hann. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sem lúta að stuðningi sem aðstoðarskólastjórar hafa eru skoðaðar út frá 

kenningunni um trú á eigin færni með það að sjónarmiði að kanna hvort stuðningurinn sé til 

þess fallinn að efla trú aðstoðarskólastjóra á færni sína til starfsins.   

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum til að öðlast skilning á upplifun 

aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur á hlutverki sínu og stöðu: 

• Hvernig sjá þátttakendur sjálfa sig í hlutverki aðstoðarskólastjóra? 

• Hvernig lýsa þeir sambandi sínu við skólastjóra og annað samstarfsfólk og hvaða 

hópi/hópum finnst þeim þeir tilheyra innan skólasamfélagsins? 

• Hvernig er stuðningi sem aðstoðarskólastjórar hafa í starfi sínu háttað? 

Í næsta kafla verður sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar og gerð grein fyrir 

þátttakendum hennar.  
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4 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun aðstoðarskólastjóra í Reykjavík af 

hlutverki sínu og þeirri stöðu sem þeir hafa innan skólanna, auk þess að kanna hvaða 

stuðning þeir hafa í flóknu og viðamiklu starfinu og hvaðan sá stuðningur kemur. Í rannsókn 

sem þessari, þar sem sjónum er beint að upplifun þátttakenda fyrst og fremst, henta aðferðir 

fyrirbærafræði vel, því markmið fyrirbærafræðilegra rannsóknaraðferða er að lýsa og skilja 

reynslu fólks af tilteknu fyrirbæri með því að leitast við að skoða aðstæður einstaklinga út frá 

þeirra sjónarhorni og út frá þeim veruleika sem þeir lifa í (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; 

Braun og Clarke, 2013). Með fyrirbærafræðilegum rannsóknaraðferðum er hægt að fá fram 

persónulegar upplýsingar sem erfitt getur verið að afla á annan hátt (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Í þessari rannsókn var stuðst við aðferðir túlkandi fyrirbærafræðilegrar greiningar (e. 

interpretative phenomenological analysis, IPA) sem er ein af mörgum leiðum innan 

fyrirbærafræðinnar (Braun og Clarke, 2013; Smith og Osborn, 2008).  

Það sem einkennir helst túlkandi fyrirbærafræðilega greiningu er að þar er gert ráð fyrir 

tvöfaldri túlkun, þ.e. að þátttakendur túlki reynslu sína út frá aðstæðum sínum og fyrri 

reynslu og að rannsakandinn reyni að skilja hvernig þátttakendur túlka reynslu sína og túlka 

það út frá sinni eigin reynslu og þekkingu. Túlkandi fyrirbærafræðileg greining er því nátengd 

túlkunarfræðum (e. hermeneutics) (Smith og Osborn, 2008). Túlkandi fyrirbærafræðilegar 

rannsóknir hafa almennt fámennan og einsleitan hóp þátttakenda og meginleið til að afla 

gagna er með hálfopnum viðtölum (Braun og Clarke, 2013; Smith og Osborn, 2008). Þar sem 

það á við um þátttakendur í þessari rannsókn að vera nokkuð einsleitur og fámennur hópur 

hentar þessi leið vel. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þátttakendum og því hvernig þeir voru 

valdir.    

4.1 Þátttakendur 

Rannsóknin beinist að aðstoðarskólastjórum sem starfa við grunnskóla Reykjavíkur. Ákveðið 

var að afmarka rannsóknina við grunnskóla sem reknir eru af skóla- og frístundasviði 

Reykjavíkur því þar er stjórnskipulag skólanna og starfsumhverfi þátttakenda sambærilegt. 

Val á þátttakendum afmarkaðist því af hópi aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur, 

alls 44 einstaklinga. Úr þeim hópi voru átta þátttakendur valdir með handahófskenndum 

hætti (Robinson, 2014), þ.e. dregin voru átta nöfn úr nöfnum allra aðstoðarskólastjóra í 

borginni, að undanskildu nafni rannsakanda sem einnig starfar sem aðstoðarskólastjóri í 

Reykjavík. 

Við upphaf rannsóknarinnar var skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sendur 

tölvupóstur (sjá viðauka Á), tilkynnt um rannsóknina og vilyrði fyrir henni fengið þar. Þeim 
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átta aðstoðarskólastjórum sem dregnir voru, var sendur tölvupóstur þar sem efni 

rannsóknarinnar var kynnt og óskað var eftir þátttöku þeirra ásamt því að réttur þeirra til 

þess að hætta við þátttöku var kynntur (sjá viðauka B). Tveir þeirra sem urðu fyrir valinu gátu 

ekki tekið þátt og voru því tveir nýir þátttakendur valdir með sama hætti í þeirra stað.  

Þar sem aðstoðarskólastjórar í Reykjavík eru heldur fámennur hópur er ekki gerð ítarleg 

grein fyrir aldri, reynslu og menntun hvers þátttakanda fyrir sig, til þess að tryggja trúnað og 

nafnleynd þátttakenda (Denzin og Lincoln, 2005; McMillan, 2012). Þess í stað er fjallað um 

hópinn í heild sinni. Kynjahlutfall þátttakenda er afar ójafnt, sjö konur og einn karl, en það 

endurspeglar ágætlega kynjahlutföllin meðal aðstoðarskólastjóra í Reykjavík þar sem konur 

eru í miklum meirihluta. Til að gæta nafnleyndar og trúnaðar við þátttakendur er fjallað um 

alla þátttakendur í kvenkyni og þeim gefin kvenkyns gervinöfn (Denzin og Lincoln, 2005; 

McMillan, 2012) sem sótt eru í plönturíkið; Björk, Fjóla, Íris, Lilja, Rósa, Sóley, Viðja og Ösp.  

Þátttakendur eru á bilinu um 40–65 ára og starfsaldur þeirra sem aðstoðarskólastjórar er 

breytilegur, allt frá rúmlega eins árs starfsreynslu upp í 20 ár. Allir þátttakendur hafa 

kennsluréttindi og höfðu starfað sem kennarar áður en þeir fóru í stjórnunarstöðu, en 

kennslureynsla þeirra er mislöng, frá um þremur árum upp í 20 ár. Af átta þátttakendum 

hefur helmingur lokið að minnsta kosti 60 einingum í stjórnunarnámi á meistarastigi. Annað 

nám sem þátttakendur hafa lagt stund á var náms- og starfsráðgjöf, sérkennsla, uppeldis- og 

menntunarfræði og kynjafræði og fjórir þátttakenda hafa lokið meistaraprófi. Tveir 

þátttakendur hafa ekki stundað nám umfram það sem þarf til þess að öðlast kennsluréttindi. 

Þrír þátttakenda sóttust sjálfir markvisst eftir því að komast í stjórnunarstöðu, en hinir fimm 

voru upphaflega hvattir til þess af öðrum, m.a. skólastjóra, að sækja um þegar staða 

aðstoðarskólastjóra var laus. Almennt höfðu þeir ekki leitt hugann að því fyrr að gerast 

stjórnendur og töldu jafnvel að það ætti ekki vel við þá. En þeir höfðu þó vilja til þess að hafa 

áhrif á skólastarfið og sáu tækifæri til þess með því að gerast stjórnendur. 

Skólarnir sem þátttakendur starfa við eru allir reknir af Reykjavíkurborg og dreifast 

nokkuð jafnt yfir hverfi borgarinnar. Stærð skólanna er ólík, allt frá því að teljast nokkuð 

fámennir upp í að vera með stærri skólum á landinu, auk þess sem þeir hafa verið starfræktir 

mislengi, allt frá því að vera gamlir og rótgrónir yfir í geta talist nýir eða nýlegir.  

Næst verður greint frá því hvernig gagnaöflun fór fram. 

4.2 Gagnasöfnun 

Gagna var aflað með hálfopnum viðtölum. Með því gafst rannsakanda færi á að eiga samtal 

við þátttakendur, móta spurningar sínar eftir samtalinu hverju sinni og spyrja nánar út í 

áhugaverð atriði (Smith og Osborn, 2008). Rannsakandi undirbjó viðtalsramma (sjá viðauka 

D) með umræðupunktum og spurningum fyrirfram og hafði til hliðsjónar á meðan á 
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viðtölunum stóð. Þetta form gefur þátttakendum frelsi til þess að tala um það sem þeim 

þykir mikilvægt í sambandi við umræðuefnið og rannsakandi aðlagar spurningar sínar og röð 

spurninga eftir því sem samtalinu vindur fram (Braun og Clarke, 2013; Smith og Osborn, 

2008). Rannsakandi leitaðist við að spyrja nánar út í óljós atriði og það sem vakti sérstakan 

áhuga hans. Auk þess fylgdist rannsakandi með fasi þátttakenda á meðan á viðtalinu stóð. Á 

hvað þeir lögðu áherslu í máli sínu, hvenær þeir brostu, hlógu eða virtust þungbúnari eða 

ábúðarfyllri.  

Viðtölin voru öll tekin í febrúar-apríl 2019 og fóru fram á vinnutíma, á vinnustað 

þátttakenda, ýmist á skrifstofum þeirra eða í fundarherbergjum. Viðtölin voru á bilinu 40 til 

84 mínútna löng. Öll viðtölin voru hljóðrituð að fengnu leyfi þátttakenda, og síðar afrituð og 

vistuð í einkatölvu rannsakanda. Hljóðritun var eytt að lokinni afritun. Í upphafi viðtalanna 

fór rannsakandi yfir upplýsingar varðandi trúnað og nafnleynd og þátttakendur skrifuðu 

undir samþykki fyrir þátttöku (sjá viðauka Ð). Hér á eftir verður greint frá því hvernig gögnin, 

sem aflað var með viðtölunum, voru greind.   

4.3 Gagnagreining 

Við greiningu gagnanna voru aðferðir túlkandi fyrirbærafræðilegrar greiningar, eins og þeim 

er lýst af Braun og Clarke (2013) og Smith og Osborn (2008), hafðar til leiðsagnar. Í upphafi 

var hvert viðtal afritað frá orði til orðs ásamt því sem skrifuð var stutt lýsing á aðstæðum í 

hverju viðtali. Hvert viðtal var svo greint fyrir sig á þann hátt að viðtalið var lesið endurtekið 

og áhugaverð atriði og lykilorð skráð. Þau atriði og lykilorð sem komu fram voru skoðuð í 

samhengi og þau sett upp í hugarkort og með því reynt að flokka þau saman og mynda 

þemu. Þegar öll viðtölin höfðu verið greind á þennan hátt hvert fyrir sig, voru þemun sem 

komu fram í viðtölunum öllum skoðuð í samhengi hvert við annað. Töluverð skörun kom 

fram við þessa skoðun þar sem sömu atriðin komu fram með mismunandi áherslum og frá 

ólíkum sjónarhóli. Eftir að hafa reynt nokkrar leiðir við flokkun og samþættingu voru 

sameiginleg þemu og undirþemu þvert á viðtölin dregin fram og sett upp í töflu (tafla 1). Að 

endingu voru niðurstöður skrifaðar fyrir hvert þema og þær settar í samhengi við aðrar 

rannsóknir og fræðileg skrif í umræðukafla. Auk þemanna var tekið saman hvaða verkefni 

þátttakendur töldu upp að þeir sinni í starfi sínu og ástæður þess að þeir sóttust eftir stöðu 

aðstoðarskólastjóra.  
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 Tafla 1. Þemu og undirþemu sem komu fram við greiningu gagna. 

Sýn aðstoðarskólastjóra á hlutverk sitt 

- Altmugligmand 

- Stjórnandi eða faglegur leiðtogi 

- Ekki yfirvald 

- Millistjórnandi eða hvað? 

Samskipti við aðila skólasamfélagsins 

- Nemendur 

- Foreldrar 

- Starfsfólk 

- Aðrir aðilar 

Samstarfið við skólastjóra 

- Staðgengill skólastjóra 

Erfið verkefni og áskoranir 

Stuðningur í starfi 

- Stuðningur innan skóla 

- Utanaðkomandi stuðningur 

Gleði og ánægja 

4.4 Siðferðileg atriði 

Við framkvæmd eigindlegra rannsókna er gjarnan unnið með viðkvæmar persónuupplýsingar 

og persónulega reynslu og upplifun þátttakenda. Þá er mikilvægt að huga vel að 

siðferðilegum atriðum. Sigurður Kristinsson (2013) hefur bent á fjórar meginreglur þegar 

kemur að siðferði í rannsóknum, þ.e. sjálfræðisreglan, um að bera skuli virðingu fyrir 

þátttakendum og sjálfræði þeirra; skaðleysisreglan, um að rannsakandi skuli gæta þess að 

valda þátttakendum eða öðrum sem tengjast rannsókninni ekki skaða á nokkurn hátt; 

velgjörðarreglan, um að rannsakandi hafi í huga að láta gott af sér leiða ef þess er nokkur 

kostur; réttlætisreglan, um að rannsakandi gæti þess að þátttakendur fái það sem þeir eiga 

skilið og að ávinningur af rannsókninni dreifist á sanngjarnan hátt. Þessar meginreglur voru 

hafðar að leiðarljósi ásamt Vísindasiðareglum Háskóla Íslands (Vísindasiðanefnd Háskóla 

Íslands, 2014) við vinnu rannsóknarinnar. 

Óskað var eftir samþykki skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar fyrir rannsókninni en 

skólastjórum þeirra skóla sem þátttakendur starfa við var ekki tilkynnt sérstaklega um 

rannsóknina til þess að tryggja nafnleynd þátttakenda. Þátttakendum var þannig í sjálfsvald 

sett hvort þeir segðu skólastjórunum frá þátttöku sinni.  
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Eins og áður hefur komið fram var þátttakendum gefið gervinafn til þess að tryggja 

nafnleynd þeirra ásamt því sem þess er gætt að skólarnir sem þeir starfa við þekkist ekki. Auk 

þess er fjallað um alla þátttakendur sem kvenkyns til þess að tryggja sem best nafnleynd og 

trúnað (Denzin og Lincoln, 2005; McMillan, 2012).  

Þar sem rannsakandi starfar sjálfur sem aðstoðarskólastjóri í Reykjavík hefur hann tengsl 

við rannsóknarefnið og er málkunnugur flestum þátttakendum. Í slíkum aðstæðum er 

mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um eigin reynslu og skoðanir og gæti þess að 

takmarka áhrif þeirra á framkvæmd og niðurstöður rannsóknarinnar eins og kostur er (Braun 

og Clarke, 2013). Þó er gert ráð fyrir því í túlkandi fyrirbærafræðilegri greiningu, þeirri aðferð 

sem hér er stuðst við, að rannsakandinn túlki niðurstöður út frá sinni reynslu og þekkingu 

(Smith og Osborn, 2008). Í viðtalsrannsóknum sem þessari, er stundum talað um að 

rannsakandinn sé mælitækið, enda túlkar hann þau gögn sem hann aflar út frá sinni 

fræðasýn og þeirri reynslu sem hann býr yfir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Braun og Clarke, 

2013). Því geta fylgt ákveðnir kostir að rannsakandi hafi persónulega þekkingu á 

rannsóknarefninu, s.s. skilningur á hugtökum og samhengi þess sem þátttakendur tala um. 

Til þess að tryggja sem best réttmæti og trúverðugleika rannsóknarinnar er mikilvægt að 

rannsakandi hafi stöðugt í huga hvort hann hafi skilið viðmælendur sína rétt og skoði vel 

hvort niðurstöður hans séu í samræmi við það sem kom fram í viðtölum við þátttakendur 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þetta var gert með því að spyrja vel út í ef vafaatriði komu 

upp í viðtölunum og bera niðurstöður rannsóknarinnar saman við skráningar á viðtölunum. 

4.5 Styrkleikar og veikleikar 

Allar rannsóknir hafa bæði styrkleika og veikleika. Í þessari rannsókn, þar sem markmiðið var 

að kanna persónulega upplifun þátttakenda af starfi sínu, má telja til styrkleika að eigindlegt 

rannsóknarsnið hafi verið valið. Eigindlegar rannsóknaraðferðir, sem fyrirbærafræðin telst til, 

gefa færi á að kafað sé ofan í rannsóknarefnið og það skoðað á dýptina (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Leitast er við að skilja upplifun og reynslu þátttakenda á 

rannsóknarefninu og draga fram upplifun hvers og eins (Braun og Clarke, 2013; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Með þessum aðferðum fæst skýrari mynd af upplifun þátttakenda en 

ætla má að fengist með öðrum aðferðum.  

Þátttakendur í rannsókninni sýndu henni áhuga og voru mjög viljugir til þess að taka þátt. 

Þeir voru einlægir í viðtölum við rannsakanda og svöruðu öllum spurningum opinskátt og 

veittu rannsakanda meiri innsýn í persónulegt líf sitt og tilfinningar en hann hafði gert sér 

vonir um. Þessi einlægni þátttakenda skilar sér í dýpri skilningi á upplifun þeirra af hlutverki 

sínu í starfi aðstoðarskólastjóra.   
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Þá má telja til styrkleika að afmörkun rannsóknarinnar við skóla sem allir eru reknir af 

sama aðila, gefur færi á því að hægt væri að bregðast við niðurstöðum hennar með úrbótum 

á nokkuð einfaldan hátt.  

Ég tilheyri sjálf hópi aðstoðarskólastjóra í Reykjavík. Það getur talist bæði styrkur og 

veikleiki. Ég hef starfað sem aðstoðarskólastjóri í þrjú ár og er sífellt að fá betri og skýrari 

mynd af hlutverki mínu og verksviði. En um leið og ég átta mig á einu hlutverki geri ég mér 

grein fyrir öðru hlutverki sem oft er óljóst. Ég þekki því starfið af eigin raun. Það getur verið 

styrkur því rannsakandi hefur þá ákveðinn skilning á efninu sem utanaðkomandi aðili hefði 

ekki. En það getur einnig talist veikleiki þar sem það er mögulegt að niðurstöður litist af 

skoðunum rannsakanda (Braun og Clarke, 2013) þó að reynt hafi verið að koma í veg fyrir 

það. Ég var málkunnug flestum viðmælendum mínum áður en ég hóf rannsóknina. Ég hef 

setið með þeim á fundum, sinnt ráðgjöf í skólunum hjá þeim og hitt þá í félagslegum 

aðstæðum. Ég gerði mér strax í upphafi grein fyrir þeim áhrifum sem þessi kunningskapur 

gæti haft á þátttakendur, gagnaöflun, greiningu gagnanna og túlkun niðurstaðna, en tel að 

mér hafi tekist að lágmarka þau eins og kostur er.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar.     
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5 Niðurstöður 

Hlutverk aðstoðarskólastjóra í grunnskólum verður æ mikilvægara eftir því sem skólastarf 

verður flóknara og meiri kröfur eru gerðar um árangur nemenda (Oleszewski o.fl., 2012). 

Hlutverki og stöðu aðstoðarskólastjóra innan skólanna hefur þó verið lýst sem nokkuð óskýru 

(Petrides o.fl., 2014; Armstrong, 2015). Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar á 

upplifun aðstoðarskólastjóra á hlutverki sínu og stöðu kynntar. Niðurstöðurnar byggja á 

viðtölum við átta aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur. Við greiningu viðtalanna 

komu fram sex meginþemu og ráða þau heitum undirkaflanna hér á eftir. Undirkaflarnir fjalla 

um sýn aðstoðarskólastjóranna á hlutverk sitt, samskipti þeirra við aðila í skólasamfélaginu, 

samstarfið við skólastjóra, erfið verkefni og áskoranir, stuðning í starfi og starfsánægju. Við 

framsetningu á niðurstöðum er leitast við að leyfa röddum þátttakenda að hljóma til þess að 

tjá þeirra upplifun sem best.  

5.1 Sýn aðstoðarskólastjóra á hlutverk sitt 

Þegar rýnt var í sýn aðstoðarskólastjóranna á hlutverk sitt komu fram fjögur undirþemu og 

verður hér fjallað um hvert þeirra fyrir sig. Undirþemun fjögur snúa að margslungnu 

hlutverki aðstoðarskólastjóra, sýn þeirra á það að vera stjórnandi og faglegur leiðtogi, 

hugmyndir þáttakenda um hvernig stjórnendur þeir eru og hvernig staða þeirra innan 

skólans er skilgreind. 

5.1.1 „Altmuligmand“ 

Verkefnin á borðum aðstoðarskólastjóra voru fjölmörg og erfitt að henda reiður á hvað er í 

verkahring þeirra og hvað ekki. Aðstoðarskólastjórarnir upplifðu að þeir ættu að hafa góða 

yfirsýn yfir það sem gerist í skólanum daglega og taka þátt í sem flestum verkefnum innan 

hans. Þeir vildu vera virkir þátttakendur í skólastarfinu og sinna starfi sínu sem stjórnendur 

og faglegir leiðtogar vel, en áreitið og fjöldi verkefnanna gat þó reynst þeim íþyngjandi og 

valdið þeim álagi.  

Lýsing Fjólu á hlutverki sínu gefur nokkuð góða mynd af þeirri sýn sem viðmælendur 

höfðu almennt á hlutverk aðstoðarskólastjóra: 

Altmuligmand. Ég veit ekki, maður upplifir bara að maður eigi að vera allt í öllu 

sko. Það er ekkert sem að manni kemur ekki við . . . þannig að maður upplifir ekki 

neinn skýran ramma svona beint. 

Upptalning viðmælenda var fjölbreytt þegar þeir voru beðnir um að lista upp þau verkefni 

sem þeir sinntu og mikill samhljómur reyndist vera á milli skólanna þegar horft er til þeirra 
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verkefna sem aðstoðarskólastjórar sinna. Meðal þess sem þeir nefndu í viðtölunum var að 

leysa dagleg forföll og langtíma leyfi starfsmanna, nemendamál svo sem vegna hegðunar eða 

vanlíðunar nemenda, starfsmannamál vegna bæði faglegra og persónulegra mála eða 

samskiptavanda, ýmiskonar áætlanagerð og stundatöflugerð. Einnig nefndu sumir að 

yfirumsjón með Vinnustund, viðverukerfi Reykjavíkurborgar, væri á þeirra ábyrgð, sem og 

persónuverndarmál, utanumhald um valgreinar og val nemenda, skipulag starfsdaga, 

ráðningar nýrra starfsmanna, ýmis skrifstofustörf og margt fleira. Íris dró þetta fjölbreytta 

hlutverk aðstoðarskólastjóra ágætlega saman og hló samtímis: „Ég held að ég geri bara allt 

sko, sem að þarf að gera. Þú veist. Það er náttúrulega eitthvað þarna í starfslýsingunni sem 

heitir annað sem til fellur“. Eins og lesa má úr orðum Írisar þá fellur ansi margt þarna undir. 

Þátttakendur sögðust flestir vera með starfslýsingu, en þeir voru almennt ekki að velta 

sér upp úr því hvað stendur í henni og starfslýsingin virtist ekki skipta þá miklu máli. Einn 

þátttakandi sagðist hafa gert uppkast að sinni starfslýsingu sjálfur fljótlega eftir að hann hóf 

störf við skólann og farið svo yfir hana með skólastjóranum. Annar sagðist ekki vita til þess 

að starfslýsing væri til fyrir starfið sitt og hafði ekki áhyggjur af því. Þeir sem þekktu 

starfslýsingu sína voru á því að hún endurspeglaði starf þeirra ágætlega, en að þeir sinni að 

auki ýmsum verkefnum sem ekki eru nefnd sérstaklega í lýsingunni.  

Fram kom hjá öllum þátttakendum að þeir koma lítið ef nokkuð að fjármálum skólans, 

nema helst þegar þeir leysa skólastjóra af. Þeir voru flestir fegnir að þurfa ekki að vera mikið 

inni í fjármálunum, en nokkrir sögðu þó að það gæti verið óþægilegt, til dæmis þegar þeir 

leysa skólastjóra af og hafa þá ekki nægilega þekkingu á þeim verkefnum sem snúa að 

fjármálum. Einn viðmælandi sagðist vilja hafa betri innsýn í fjárhagsstöðu skólans því það 

væri oft erfitt að skipuleggja skólastarfið án þess að vita hvernig staðan væri.  

Fyrir utan fjármálin var fátt sem aðstoðarskólastjórarnir virtust ekki koma að í stjórnun 

skólans, þó að það væri svolítið mismunandi eftir skólum. Það voru helst samskipti við skóla- 

og frístundasvið Reykjavíkur, en þau virtust vera meira á hendi skólastjóra.  

Aðstoðarskólastjórarnir voru á heildina litið nokkuð sáttir við þau verkefni sem þeir 

sinntu þrátt fyrir miklar annir og álag. Íris var á þeirri skoðun að það gæfi jafnvel jákvæða 

mynd af skólastjórnendum að þeir grípi í hin ýmsu störf:  

 Æ þú veist, maður náttúrulega hleypur í allt . . . það er fullt af svoleiðis sem að 

maður ætti kannski ekki að vera eyða tíma sínum í. En ég held að það hafi líka  

eitthvað ákveðið jákvætt við það. Að ég sé stundum að skammta mat . . . og 

skólastjórinn [aðstoði] í matsalnum. Og við erum rosamikið á gólfinu. . . . En þetta 

veldur því að þegar það kemur eitthvað upp og maður þarf að hlaupa svona inn í 

verk sem eru annars, það veldur því að . . . maður er sýnilegri og . . . það er 
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enginn of fínn til þess að gera eitthvað. Og ég fíla þetta, ég vil þetta. Vil hafa 

þetta svona þó að það komi niður á einhverju öðru kannski. Mér finnst samt gott 

að vera bara allstaðar.  

Hér lýsti Íris áherslu sinni á að vera sýnileg á meðal starfsfólks og nemenda skólans og grípa í 

ýmis verkefni sem falla til. Ekki voru allir viðmælendur á sama máli og Íris. Sumum þótti tíma 

sínum ekki vel varið í verkefni eins og Íris lýsti hér að framan og sögðu að aðrir gætu sinnt 

hluta þeirra verkefna sem þeir hlaupa í eins og Íris lýsti. Þrír þátttakendur höfðu orð á að þeir 

vildu setja meiri ábyrgð á kennara hvað varðar samskipti við foreldra og að takast á við 

agamál í nemendahópnum. En að auki kom fram að ritarar eða skrifstofustjórar gætu tekið 

að sér ýmis minniháttar verkefni, svo sem að setja upplýsingar um forföll á tilkynningatöflu 

og eitt og annað varðandi skipulag. Það myndi létta á aðstoðarskólastjórum og þeir hefðu þá 

meiri tíma til að verja í faglega forystu eða önnur verkefni sem stöðugt sitja á hakanum 

vegna anna. Björk hafði orð á þessu:  

Stundum hef ég alveg tuðað hérna . . . þú veist, af því að maður hefur einhver 

plön á fimm ára áætlun og eitthvað svona og það er bara alltaf ýtt af borðinu 

einhvern veginn. Því að svona dagleg stjórnun tekur rosalega mikinn tíma. Það er 

bara þannig.    

Aðstoðarskólastjórarnir vildu hafa meiri tíma til þess að sinna faglegri forystu og framþróun 

skólastarfsins, en fannst þeir ekki hafa tíma til þess eða eiga erfitt með að forgangsraða 

þannig að þeir setji þessi verkefni framar á verkefnalistann.  

Eins og sýnt hefur verið fram á eru verkefni aðstoðarskólastjóra fjölbreytt og hlutverk 

þeirra yfirgripsmikið. Jafnvel meira en svo að hægt sé að sinna öllum þáttum þess jafn vel og 

þeir myndu vilja. Þeir þurfa að sinna nemendum og starfsfólki, liðsinna og huga að þörfum 

allra aðila, leggja línur í stefnu skólastarfsins og sinna daglegri stjórnun skólans. Björk komst 

svo að orði um hlutverk sitt:  

Mér finnst ég stundum vera eins og stór mamma sko. Bæði gagnvart nemendum 

og starfsfólki. Mamman sem þarf að skamma stundum og eitthvað svona, en líka 

svona aðeins að knúsa á milli. Þannig líður mér . . . sem svona mjög vel skipulögð 

mamma. 

Þessi samlíking Bjarkar á aðstoðarskólastjórastarfinu og móðurhlutverkinu er ekki svo fjarri 

lagi ef litið er til þess hvernig viðmælendur lýstu hlutverki sínu. Móðurlegrar umhyggju 

gagnvart nemendum og starfsfólki gætti í máli fleiri þátttakenda og lýsingu þeirra á 
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yfirsýninni sem þeir þurfa að hafa yfir fjölbreytt skólastarf og þátttöku þeirra í flestum 

verkum mætti vel líkja við hlutverk foreldra gagnvart börnum og heimilishaldi.   

Verkefni aðstoðarskólastjóra eru fjölbreytt og svo mörg að þeim endist ekki dagurinn til 

þess að komast í gegnum verkefnalistann. Því er það svo að ýmis verkefni sitja á hakanum og 

þeir ná ekki að sinna öllu því sem þeir vilja. Næst verður sjónum beint að því hvernig 

þátttakendur upplifa sig sem stjórnanda eða faglegan leiðtoga.  

5.1.2 Stjórnandi eða faglegur leiðtogi 

Skólastjórnendur gegna bæði stjórnunarhlutverki og hlutverki faglegs leiðtoga í skólastarfi, 

en misjafnt getur verið hversu mikið þeir sinna hvoru hlutverki um sig. Aðstoðarskóla-

stjórarnir upplifðu sig frekar sem stjórnendur en faglegir leiðtogar. Verkefni þeirra, sem 

fjallað var um hér að framan, falla frekar undir stjórnun en forystu og töldu viðmælendur að 

flest starfsfólk skólanna líti frekar á þá sem stjórnendur en faglega leiðtoga.  

Flestir viðmælendur lýstu vilja til þess að sinna faglegri forystu meira, en upplifðu að þeir 

hefðu ekki næg tækifæri til þess. Björk var ein þeirra sem nefndi að verkefni hennar féllu 

meira undir stjórnun og sagðist ekki alltaf vera sátt við það. Hún var ein þeirra sem taldi að 

starfsfólkið liti frekar á hana sem stjórnanda en faglegan leiðtoga: 

Ég hugsa að ef fólk skoðar okkur bæði, þá sjái þeir skólastjóra örugglega meira 

sem svona leiðtoga og mig sem svona stjórnanda. Sérstaklega líka kannski vegna 

þess að ég er meira hérna á svæðinu þú veist. Hann getur þurft að fara á fundi 

eins og skólastjórar þurfa oft. . . . [O]g ég er fljót að koma og fara í einhver mál. 

Þannig að ég hugsa að þau sjái mig örugglega þannig. 

Björk átti þarna við að hún væri alltaf til taks í skólanum til þess að bregast við þegar eitthvað 

kæmi uppá, svo sem óvænt forföll eða uppákomur meðal nemenda. Hún sæi þannig til þess 

að skólastarfið gengi frá degi til dags en hefði minni tíma til þess að velta fyrir sér 

kennslufræðilegum málefnum og ræða þau við kennara.  

Ösp upplifði einnig að hún væri meira að sinna stjórnun skólans og fannst það miður. Hún 

taldi þó að þrátt fyrir að hún væri meira í því að sinna skólastjórnun en faglegri forystu þá 

fylgdi faglega forystan aðeins með því hún væri alltaf eitthvað að vinna með kennurunum, 

taka ákvarðanir með þeim og leiðbeina um ýmis mál. Ösp vildi þó leggja meiri áherslu á 

faglegu forystuna og geta gefið sér meiri tíma til þess að vinna markvisst með kennurunum:  

Ég sakna þess ofboðslega að til dæmis geta ekki tekið tíma með kennurum, svona 

að rýna í starfið. Þá svona á jákvæðan hátt . . . maður lærir svo óskaplega mikið 
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og það hjálpar manni líka í forystunni, að vita hvað fólk er að gera á gólfinu, til 

þess að geta hjálpað þeim. 

Henni fannst mikilvægt að kennararnir finndu að hún sýndi starfi þeirra áhuga og vissi hvað 

þeir væru að gera til þess að þeim finndist hún geta stutt við þá í starfinu og leiðbeint þeim.  

Þátttakendur vildu allir, fyrir utan einn, geta sinnt hlutverki faglegs leiðtoga betur og 

koma meira að verkefnum er snúa að kennslufræðilegum atriðum. Viðja var sú eina sem var 

á annarri skoðun. Hún taldi að aðstoðarskólastjórar eigi að vera meira í stjórnun og rekstri 

skólans svo skólastjóri hafi tækifæri til þess að vera faglegur leiðtogi. Hún leit því ekki á það 

sem sitt hlutverk að sinna kennslufræðilegri forystu heldur væri það að sjá til þess að daglegt 

starf skólans gengi vel fyrir sig. Aðrir töldu að þeir þyrftu sjálfir að reyna að forgangsraða 

betur svo þeir gætu sinnt faglegu forystunni eins og þeir vildu. Rósa var ein þeirra og velti 

fyrir sér hvort það væri vegna mistaka hjá henni sjálfri sem hún hefði ekki tækifæri til að 

sinna faglegu forystunni. Fjóla velti líka fyrir sér hvort hún þyrfti að gæta þess betur sjálf í 

hvað hún verði tíma sínum:  

Mér finnst ég hafa of lítinn tíma undir þessa faglegu forystu sko. Mér finnst það 

stundum sko, maður hefur ekkert mikinn tíma. Dagurinn er alltaf bara búinn. . . . 

Svo verður maður náttúrlega að reyna kannski að passa sig sjálfur. Af því að 

maður getur svo auðveldlega verið allan daginn að slökkva einhverja elda sko. 

Fjóla vísaði þarna til þeirra fjölmörgu verkefna sem verða til í daglegu skólastarfi og 

stjórnendur eru gjarnan í því að leysa. Mögulega þurfa þeir að setja málin í hendur annarra 

eftir því sem hægt er, svo þeir hafi tíma til þess að sinna því sem annars situr á hakanum, svo 

sem faglegri forystu.  

Rósa taldi að í sínum skóla væri ekki gott samræmi í skólastarfinu og það orsakaðist af því 

að fagleg forysta væri ekki nægileg:  

Það liggur í því að það vantar að hér sé ákveðin fagleg forysta, sem hefur stýrt 

þessu þannig að það eigi að ganga eftir ákveðnum vegi. Svona bara með rými 

fyrir hvern og einn að gera eins og hann vill gera.  

Rósa vildi marka skýrari stefnu í skólastarfinu til þess að skapa meiri einingu meðal starfsfólks 

og stuðla að því að starfsemin gengi betur fyrir sig. En um leið vildi hún að kennarar hefðu 

svigrúm til þess að bera ábyrgð og móta starfið eftir sinni sannfæringu. Lilja fann einnig fyrir 

því að faglegri forystu væri ábótavant í sínum skóla. Hún sagði að kennararnir kölluðu eftir 

því að hún sinnti faglegri forystu betur, en hún ætti erfitt með að finna tíma til þess eins og 

margir aðrir:  
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Ég er allt of bundin við ýmis verkefni sem að mér finnst að . . . ættu að vera á 

hendi einhverra annarra. Eins og . . . áætlanir og eitthvað . . . það vantar pínu 

stuðning miðlægt. Og ég geti verið úti í bekkjum og sjá hvað er verið að gera þar. 

Og ég veit alveg að það er kallað eftir því hjá okkur. Það er smá togstreita sem 

maður upplifir, ég myndi vilja vera þar sem að kennararnir vilja að ég sé. Og komi 

meira að starfinu og sjái hvað er verið að gera, og . . . fái þá tækifæri til þess í 

leiðinni að hrósa fyrir vel unnin störf. En það er erfitt fyrir mig að hrósa fyrir vel 

unnin störf þegar ég sé aldrei neitt. Og svo hitt að það er svo margt sem er hérna 

á borðinu hjá mér sem ég verð að klára. Ég er á deadline með þetta og hitt. 

Líkt og Ösp fannst Lilju mikilvægt að vinna meira með kennurum og vera betur með á 

nótunum þegar kemur að kjarnastarfsemi skólans, þ.e. námi og kennslu, til þess að geta stutt 

við kennarana og annað starfsfólk í þeirra störfum og vera leiðandi í faglegu starfi skólans. 

Lilja benti á að sum þeirra verkefna sem skólastjórnendur sinna mætti vinna meira miðlægt 

hjá skóla- og frístundasviði, s.s. ýmsar áætlanir sem allir skólarnir eiga að gera. Skóla- og 

frístundasvið mætti leggja grunninn að þessum áætlunum og hver skóli gæti svo lagað að 

sinni sérstöðu, í stað þess að áætlanirnar væru allar unnar frá grunni í öllum skólum. Þannig 

mætti spara skólastjórnendum vinnu og tíma sem væri betur varið í önnur verk.   

Af átta þátttakendum var það aðeins Íris sem hafði orð á því að hún upplifði að hún væri 

virkilega faglegur leiðtogi í skólastarfinu, en hún hafði áður starfað í öðrum skólum þar sem 

staðan var eins og aðrir viðmælendur lýstu, þ.e. að stjórnendur sinntu fyrst og fremst 

stjórnun skólans og fagleg forysta sat á hakanum. Íris sagðist upplifa það mest í þeim skóla 

sem hún starfar nú við að stjórnendur sinni faglegri forystu. Þar sagði hún skólastjórann hafa 

mikil áhrif: 

[Hann hefur] svakalega sterka svona faglega sýn . . . kannski erum við hinar svona 

meira að hlaupa... og [skólastjórinn] getur svolítið fókusað þarna og maður nær 

að upplifa það að maður sé í alvörunni að stýra faglegu þróunarstarfi.  

Greinilegt var af samtalinu við Írisi að í skólanum hennar var mikil áhersla lögð á að styrkja 

fagfólkið og styðja við faglegt starf. Íris taldi þó líkt og aðrir þátttakendur að starfsfólk 

skólans líti frekar á hana sem stjórnanda en faglegan leiðtoga, því þrátt fyrir að hún væri virk 

í faglegri forystu þá sinnti hún enn fleiri verkum sem snúa að daglegri stjórnun skólans.  

Eins og fram hefur komið litu þátttakendur fyrst og fremst á sjálfa sig sem stjórnanda í 

skólanum enda fer mestur tími þeirra í að sinna verkefnum sem snúa að daglegri stjórnun og 

verkefnum skrifræðisins. Flestir vildu þó vera faglegir leiðtogar og koma meira og með 

markvissari hætti að því sem snýr að kjarnastarfsemi skólans. Margir upplifðu að þeir hefðu 
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ekki tíma til þess að sinna faglegri forystu en töldu að þeir gætu reynt að forgangsraða á 

annan hátt til þess að búa til tíma. En verkefnunum sem snúa að stjórnun fylgdi oft 

tímapressa sem erfitt er að ráða við. Hugsanlega hefur afstaða skólastjóra nokkur áhrif hvað 

þetta varðar, þ.e. hvað honum finnst mikilvægt að sett sé í forgang í skólastarfinu og störfum 

skólastjórenda. Næst verður fjallað um hvernig stjórnendur þátttakendur töldu sig vera.   

5.1.3 Ekki yfirvald 

Þátttakendum fannst mikilvægt að vera í góðri samvinnu við starfsfólkið í skólunum og vildu 

leiða skólastarfið á jafningjagrundvelli fremur en að stjórna með valdboði. Þeir töldu að það 

skilaði betri árangri að vinna með fólkinu auk þess sem margir nefndu að það væri ekki í eðli 

þeirra að stjórna með valdi.  

Sóley var ein þeirra sem lagði áherslu á vilja sinn til þess að vera í samvinnu við 

starfsfólkið. Hún sagðist ekki vilja „draga vagninn“ eða „vera með fólkið fyrir aftan [s]ig“, 

heldur vildi hún að allir ynnu saman: „Við erum hérna bara einn skóli, við erum hérna öll fyrir 

nemendurna. Við stjórnendur erum hér til þess að styðja við skólastarfið og nemendurna og 

kennarana sem eru á gólfinu“. Sóley sagðist jafnframt leggja áherslu á að vera bara hún sjálf:  

Ég kem bara til dyranna eins og ég er klædd. Ég er aldrei í einhverjum leik eða 

þykjast vera einhver önnur en ég er. Og ég geri alveg fullt af mistökum og ég bara 

viðurkenni þau. Hér er fullt af fólki sem kann miklu betur en ég. . . . Þó að ég sé 

hérna með einhverja lokaða skrifstofu þá er ég ekkert merkilegri en einhver 

annar í þessum skóla sko. 

Sóley vildi ekki að litið væri á hana sem æðri öðru starfsfólki skólans fyrir það eitt að vera í 

stjórnunarstöðu. Hún benti á mikilvægi allra í skólasamfélaginu og fjölbreytta hæfileika, 

þekkingu og færni starfsfólksins sem hún vildi að skólastarfið fengi að njóta góðs af, óháð því 

hvaða stöðu hver og einn fyllti. Úr orðum hennar mátti lesa að hún upplifði lagskiptinguna, 

sem fylgir ríkjandi stjórnskipan, að nokkru leyti óþægilega.   

Björk var ein þeirra sem ekki sóttist eftir stjórnunarstöðu sjálf en valdist í það verkefni. 

Hún sagðist vera þolinmóð og hafa gefið sér góðan tíma þegar hún kom ný inn í skólann sem 

stjórnandi, horft í kringum sig, fylgst með og kynnst menningu skólans áður en hún fór að 

hafa sig í frammi og vinna að þeim breytingum sem henni fannst þörf vera fyrir. Björk sagðist 

ekki vilja stjórna með valdi: 

Ég set mig ekki á svona háan hest, tala niður til fólks . . . og stýri ekki svona með 

valdboðum mikið. Heldur reyni frekar svona að tala fólk til, bara með 

rólegheitum.  
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Björk bætti svo við: „Ég held að fólki finnist ég ekkert svona yfirmaður með stórum staf sko“. 

Almennt voru aðstoðarskólastjórarnir á þeirri skoðun að starfsfólk skólanna myndi ekki 

bregðast vel við skipunum að ofan, heldur væri vænlegra til árangurs að „sá einhverjum 

fræjum“ meðal starfsfólksins og „leyfa fólkinu að finna að það hafa allir áhrif á það sem er í 

gangi“ eins og Fjóla orðaði það. Af þessu má sjá að viðmælendur vildu hafa jafnræði meðal 

starfsmanna og vildu að einhverju leyti draga úr þeirri lagskiptingu sem felst í stjórnskipan 

skólanna. 

Viðmælendur nefndu að þeir vildu vera réttsýnir og taka tillit til þarfa starfsmanna en um 

leið setja ábyrgð á kennara og gera kröfur til þeirra. Fram kom hjá viðmælendum að þetta 

væri ákveðinn línudans því stjórnendur þyrftu um leið að gæta þess að verða ekki of 

eftirgefanlegir þannig að þarfir starfsmanna gengju fyrir skólastarfinu. Viðja hafði sóst sjálf 

eftir því að komast í stjórnunarstöðu og vildi vera í hlutverki stjórnanda frekar en leiðtoga en 

hún lýsti sér þó sem mjúkum stjórnanda: „Ég er örugglega mjúkur og eftirgefanlegur 

stjórnandi. . . . Ég vil að fólk fái tækifæri til að hafa áhrif sjálft.“ Hún sagðist þó halda að hún 

væri „frek, svona á minn hljóðláta hátt“ og talaði um að aðstoðarskólastjórar þurfi að skapa 

sér sjálfir rými út frá sínum hæfileikum. Með því átti Viðja við að þó að staða 

aðstoðarskólastjóra sé stundum óskýr, að minnsta kosti gagnvart þeim sjálfum, geti þeir haft 

áhrif á skólastarfið ef þeir hafa skýra sýn og leggja sig fram við að fylgja henni.   

Líkt og Viðja, sýndi Sóley frumkvæði í því að komast í stjórnunarstöðu eftir að hún lauk 

námi í stjórnun. Hún vildi spreyta sig á því sem hún hafði lært, en sagðist þó ekki hafa þörf 

fyrir að stjórna öðrum, heldur vildi hún láta ljós sitt skína sem verkefnisstjóri, fá fólkið í lið 

með sér og „mótivera í verkefnum“ eins og hún orðaði það sjálf. Sóley sagði að styrkleikar 

sínir væru í verkefnastjórnun og hún hefur unnið að því að finna sér leið til þess að nýta þann 

farveg til þess að hafa áhrif á skólastarfið.  

Það er því sama hvort þátttakendur sóttust eftir því sjálfir að verða stjórnendur eða voru 

hvattir til þess af öðrum að taka stöðuna að sér, þá voru þeir sammála um að stjórnun með 

valdboði að ofan væri ekki rétta leiðin til þess að ná árangri. Farsælla væri að vinna með 

starfsfólkinu og fá það með sér í störfin og þær breytingar sem framþróun skólastarfsins 

kallar á. Ásamt því að finna þá leið til stjórnunar og forystu sem hentaði þeim sjálfum best. 

Með því að nýta sína styrkleika gætu þeir náð meiri árangri í starfi sínu og haft sem mest 

áhrif á skólastarfið.  

Í næsta kafla verður staða aðstoðarskólastjóra innan skólanna skoðuð.  

5.1.4 Millistjórnandi eða hvað? 

Þátttakendur voru ekki vissir um hvernig þeir áttu að skilgreina stöðu sína þegar þeir voru 

spurðir hvort þeir teldu sig vera millistjórnendur. Þeir töldu þó almennt að samkvæmt 
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skipuriti væru aðstoðarskólastjórar millistjórnendur, en þeir upplifðu hlutverk sitt ekki alltaf í 

samræmi við það. Flestir aðstoðarskólastjórarnir litu svo á að þeir stæðu jafnfætis 

skólastjórum að langmestu leyti, þó að þeir væru um leið meðvitaðir um að skólastjóri væri 

yfirmaður þeirra.  

Íris taldi að það að hún upplifði sig ekki endilega sem millistjórnanda, gæti orsakast af 

þeim verkefnum sem hún sinnti og hraðanum í daglegu starfi:  

Líklega ættum við aðstoðarskólastjórar að flokkast sem millistjórnendur en mín 

upplifun er ekki endilega sú. Kannski er það vegna hraðans og verkefnafjölda sem 

maður verður nokkuð sjálfstæður í þessu og ég upplifi mig jafngilda 

skólastjóranum þegar kemur að ákvörðunum og þessu dagsdaglega. Við erum 

gott teymi og ég er höfð með í öllum ákvarðanatökum. 

Íris upplifði að í amstri dagsins gæfist ekki tími til þess að ræða alla hluti við skólastjórann og 

henni væri treyst til þess að taka ákvarðanir um flesta hluti til jafns við skólastjórann. Hún 

hefði fullt umboð til þeirra hluta sem henni fannst hún þurfa og hún stæði þannig jafnfætis 

skólastjóra, en aðrir millistjórnendur, s.s. deildarstjórar, hefðu ekki sama umboð til 

ákvarðanatöku.    

Aðrir voru ekki alveg eins öruggir á því hvernig þeir upplifðu stöðu sína. Aðspurð hvort 

Fjóla væri millistjórnandi svaraði hún: „Já, ég er það auðvitað. Í grunninn er ég það. . . . Þetta 

er náttúrulega svolítið blandað. En ég er millistjórnandi, samkvæmt starfslýsingunni.“ En 

þegar hún var spurð hvort henni finndist hún vera millistjórnandi svaraði Fjóla:  

Neeei, ég hef nú ekki alveg á tilfinningunni að ég sé millistjórnandi. Mér finnst ég 

vera bara, þú veist, stjórnandi í þessum skóla. Og enginn annar sem að [er yfir 

mér innan skólans]. Ekki nema náttúrulega skólastjórinn þegar [hann] er.  

Fjóla vísaði þarna til þess að hún hefur verið staðgengill skólastjóra um lengri eða skemmri 

tíma og er vön að vera hæstráðandi innan skólans í fjarveru skólastjóra. Hún upplifði því ekki 

að hún væri í stöðu millistjórnanda innan skólans. Fleiri viðmælendur höfðu sömu upplifun af 

stöðu sinni. Sóley og Björk vildu báðar raða sér fyrir ofan millistjórnendur. Sóley sagði:  

[É]g er kannski svona aðeins fyrir ofan millistjórnanda, svona einhvers staðar þar 

á milli. Sko ég ræð ekki öllu hérna, nema þú veist, þegar [skólastjóri] fer í frí. . . . 

Nei, ég upplifi mig reyndar alveg sem sko stjórnanda. Ég meina fólk fer ekki hérna 

og spyr mig og spyr svo [skólastjóra]. Ef að ég segi eitthvað þá er það bara þannig 

sko. Ég upplifi til dæmis að starfsfólkinu finnist við alveg [stjórnunar par]. En . . . 

kannski upplifi ég mig . . . samt, ég meina [skólastjóri] er fyrir ofan mig. 
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Björk var á sama máli og upplifði að starfsfólk skólans liti á hana sem jafningja skólastjóra, en 

hún hafði einnig leyst skólastjóra af í leyfi: 

Sko, ég myndi raða mér á skalann eiginlega fyrir ofan millistjórnendur. Ég er það 

klárlega . . . þegar skólastjóri er ekki. En líka náttúrulega . . . af því að hann er oft í 

einhverju öðru og svona. . . . Þá er ég náttúrulega eiginlega svona yfir, 

stjórnandinn á svæðinu. Þannig að ég er eiginlega nær því. Og fólk leitar til mín 

þannig skilurðu. 

Mögulega hefur fjarvera skólastjóra áhrif á tilfinningu aðstoðarskólastjóra fyrir stöðu sinni, 

þar sem þeir eru þá staðgenglar skólastjóra og fara í hlutverk þeirra þegar á þarf að halda. 

Þeir aðstoðarskólastjórar sem hafa leyst skólastjóra af á þann hátt venjast því þá að vissu 

leyti að vera æðsti stjórnandi innan skólans auk þess sem starfsfólkið venst því að leita til 

þeirra sem æðsta yfirmanns. Viðja hefur sinnt staðgengilshlutverkinu nokkrum sinnum og 

lýsti því að hún ætti erfitt með að greina á milli þess þegar hún er í stöðu skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra:   

Þegar maður hefur lent í því að taka við yfir lengri tíma... Nei, ég veit ekki, ég 

náttúrulega er ekki æðsti stjórnandi, en nei mér finnst ég ekki vera á sama stað 

og deildarstjóri. Mér finnst ég vera nær því að vera skólastjóri en að vera 

deildarstjóri. . . . Ég er ekki alveg viss um að ég geti greint þarna á milli en ég held 

að þetta snúist meira um það að vera staðgengill skólastjóra og vera nær honum 

og þurfa þá að taka ákvarðanir. . . . Og kannski bara líka vegna þess að við 

ráðgumst um flest mál. 

Viðja sagði jafnframt að í samstarfi sínu við skólastjóra væri hún stundum í því hlutverki að 

vera málsvari veikari aðilans og upplifði sig „nær kennurunum“ í því sambandi. Viðja var því 

alls ekki örugg á því hver staða hennar væri innan skólans.   

Svo virtist sem samstarf skólastjóra og aðstoðarskólastjóra hafi einnig áhrif á það hvernig 

aðstoðarskólastjórar upplifðu stöðu sína. Lilja sagði að skólastjórinn treysti henni vel og hún 

finndi ekki fyrir því frá honum að hann væri henni æðri eða hennar skoðanir hefðu minna 

gildi en hans. Þau tækju margar ákvarðanir saman en hann vildi einnig að hún tæki 

sjálfstæðar ákvarðanir og treysti henni til þess. Hún sagði einnig að nemendur og starfsfólk 

gerði ekki greinarmun á stöðu hennar og skólastjóra, það væru helst foreldrar sem vildu 

frekar ræða við skólastjóra en aðstoðarskólastjóra. Hún velti því fyrir sér hvort það byggði á 

hugmyndum þeirra um skólastjóra sem ákveðið yfirvald frá því að þau voru sjálf í skóla og 

staða aðstoðarskólastjóra var ekki til, heldur voru yfirkennarar sem höfðu mögulega aðra 

stöðu í hugum þeirra.  
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Þrátt fyrir að þátttakendur væru óvissir um hvort þeir teldust millistjórnendur eða ekki, 

virtust þeir nokkuð sammála um að geta ekki alveg staðsett sig með öðrum 

millistjórnendum, s.s. deildarstjórum, heldur fannst þeir standa nærri skólastjórum og líta á 

sig og skólastjóra sem teymi. Þeir voru þó um leið meðvitaðir um að þeir væru ekki æðstu 

stjórnendur í skólanum og að skólastjóri væri vissulega yfirmaður þeirra. Staða þeirra innan 

skólanna virtist því ekki alveg skýr í hugum aðstoðarskólastjóranna.  

Næst verður sjónum beint að samskiptum aðstoðarskólastjóra við mismunandi aðila 

innan skólasamfélagsins.  

5.2 Samskipti við aðila skólasamfélagsins 

Samskipti skipuðu stóran sess í hugum viðmælenda og þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess að 

eiga góð samskipti við alla aðila skólasamfélagsins, sérstaklega nemendur, foreldra og 

starfsfólk skólans. Viðmælendur nefndu allir að samskiptafærni væri þeirra styrkleiki og það 

nýttist þeim vel í starfinu. Hér verður fjallað um samskipti aðstoðarskólastjóra við nemendur, 

foreldra, starfsfólk, og aðra aðila sem tengjast skólanum. Samskiptum og samstarfi 

aðstoðarskólastjóra og skólastjóra verður gerð skil í sér kafla. 

5.2.1 Nemendur 

Nemendur í grunnskólum eru fjölbreyttur hópur með ólíkar þarfir. Það er hlutverk skólanna 

að koma til móts við alla nemendur og styðja þá og styrkja til þroska og þátttöku í 

samfélaginu. Það eru nemendurnir sem allt skólastarfið snýst um og því mikilvægt að 

starfsfólk skóla þekki nemendahópinn vel (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Margir þátttakenda lögðu áherslu á að vera í góðum tengslum við nemendur og taka þátt í 

skólastarfinu með þeim.  

Aðstoðarskólastjórarnir höfðu allir starfað sem kennarar áður en þeir urðu stjórnendur 

og margir nefndu að þeir söknuðu þess að vinna beint með nemendum. Fjóla lýsti því hvernig 

hún lagði sig fram um að kynnast nemendum: 

 [T]ala við krakkana. Ég held ég sé góð þar. . . mér finnst skemmtilegra að vera á 

ferðinni um skólann. Hitta krakkana og tala við þau og taka þátt í einhverju sem 

þau eru að gera. Ég er öll þar sko . . . og ég legg mig rosalega fram um það að 

læra nöfnin þeirra. . . . Þarna held ég að ég sé góð.  

Fjóla benti á að það skipti máli fyrir nemendur að finna að starfsfólk skólans sýni þeim áhuga, 

þannig myndi þau traust til skólans og starfsfólksins. Rósa var á sama máli, hún sagðist einnig 

leggja sig fram um að kynnast nemendum og hefur tamið sér að sýna nemendum í 1. bekk 

sérstaka athygli strax í upphafi skólagöngu svo þau viti hver hún er og hvert þau geta leitað 
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ef eitthvað bjátar á. Hún vildi líka vera í góðu sambandi við unglingana, enda hefur hún mikið 

unnið með unglingum í gegnum tíðina og nær vel til þeirra: „Og þegar ég fer inn á 

unglingaganginn þá koma krakkarnir til mín og spjalla við mig, vilja eiga við mig samtal. Ég 

sest stundum niður í félagsmiðstöðina í frímínútum“. Rósa benti á að mikilvægt væri að ná 

góðum tengslum við unglingana, þá væri auðveldara að takast á við þau mál sem koma upp í 

nemendahópnum. 

Aðstoðarskólastjórarnir komu að ýmsum nemendamálum og þá oft málum þar sem 

hegðun nemenda var ekki ásættanleg á einhvern hátt eða nemendum leið ekki vel. Berlega 

mátti finna umhyggju fyrir velferð nemenda í máli viðmælenda og lýstu þeir stundum 

hálfgerðu vonleysi og sorg yfir aðstæðum sumra nemenda og skorti á úrræðum til þess að 

hjálpa þeim. Aðstoðarskólastjórarnir voru oft í samskiptum við nemendur vegna ýmissa mála 

sem komu upp. Lilja sagði að nemendur væru oft sendir til hennar til þess að ræða málin: 

Ég á gott með að tala við nemendur, ég er samt ströng og ákveðin. Og ég er 

svolítið notuð eins og ég segi, af kennurunum . . . ég fæ gjarnan nemendur hérna 

til mín og við spjöllum mikið saman. 

Lilju var hugleikið hvernig talað er við nemendur, meðal annars út frá kynjafræðilegu 

sjónarhorni og sagði að hún væri aðallega að tala við stráka því þeir væru meira sendir til 

hennar heldur en stelpur. Hún sagðist vera betri í að tala við stráka en stelpur, en velti fyrir 

sér af hverju strákarnir væru meira sendir í tiltal til hennar en stelpurnar. Í því samhengi velti 

hún því upp hvort starfsfólk skóla hafi minna umburðarlyndi gagnvart strákum en stelpum, 

þó að þau sýni sömu hegðun: „Hefðir þú sagt þetta eða gert þetta vesen út af stelpu? Og ég 

svona, er oft að velta því fyrir mér af hverju strákarnir okkar eru í svona miklu veseni. Hvað 

gerum við rangt?“ Lilju var umhugað um að skoða hvort hægt væri að nálgast strákana á 

annan hátt en gert er til þess að styrkja þá frekar til góðra verka en að draga úr þeim með 

skömmum.  

Augljóst var að þátttakendum var umhugað um nemendur og velferð þeirra. Þeir báru 

virðingu fyrir skólagöngu nemendanna og litu svo á að sitt hlutverk væri að stuðla að góðum 

námsaðstæðum fyrir nemendur sem og að fylgjast með velferð þeirra og grípa inní ef þörf er 

á. Lilja lýsti ágætlega kjarna málsins: „Þetta er auðvitað allt fyrir þau. Við værum ekki hérna 

nema það væri fyrir þau . . . þessi hérna glöðu börn sem við viljum að fari hérna frá okkur“. 

Nokkrum viðmælendum var sérstaklega hugleikið að styðja við nemendur og byggja þá 

upp. Fjóla sagði að hún vildi að fólk finndi að henni væri umhugað um það þegar hún talaði 

við það, en hún fékk einnig oft nemendur inn til sín í spjall: 
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[Þ]annig að það finni að ég sé virkilega að hugsa um það, og hafi áhuga og 

áhyggjur af líðan þess og vilji gera eitthvað til þess að bæta það. [Og] bara ræða 

svona af virðingu við nemendur. Þetta er skólinn þeirra.  

Starfsemi skólanna snýst öll um nemendur, menntun þeirra og velferð. Liður í því að 

nemendur njóti skólagöngu sinnar sem best er að þau beri traust til skólans og starfsfólksins 

þar og þá eru góð samskipti afar mikilvæg. Auk þess skiptir máli að skólar og foreldrar vinni 

vel saman. Næst verður fjallað um samskipti aðstoðarskólastjóra við foreldra nemenda.  

5.2.2 Foreldrar 

Foreldrasamskipti eru venjulega að miklu leyti á höndum umsjónarkennara en 

aðstoðarskólastjórar eru þó einnig í miklum samskiptum við foreldra og voru þau samskipti 

mikilvæg í augum þátttakenda. Samskiptin við foreldra virtust þó oft einkennast af einhvers 

konar togstreitu eða fara fram í tengslum við óæskilega hegðun nemenda eða vanlíðan 

þeirra, enda oft við slíkar aðstæður sem aðstoðarskólastjórar eru fengnir inn í mál nemenda.  

Nokkrir viðmælendur tóku sérstaklega fram að þeir ættu gott með samskipti við foreldra. 

Viðja var ein þeirra, en hún sagðist almennt eiga ágæt samskipti við foreldra: „Ég á auðvelt 

með það . . . ég á mjög auðvelt með að vinna með foreldrum og á auðvelt með að svona 

sætta sjónarmið“. Viðja átti þarna við að það væri oft hennar hlutverk að reyna að miðla 

málum þar sem samskipti væru komin í hnút, til dæmis þegar foreldrar væru ósáttir við 

eitthvað í skólanum og henni gengi almennt vel að ljúka málum á jákvæðum nótum með 

áherslu á hag nemandans.  

Fleiri viðmælendur höfðu verið í álíka stöðu. Íris sagði, líkt og Viðja, að hún ætti gott með 

foreldrasamskipti og henni færi stöðugt fram í að „tækla erfiða foreldra“ enda gæfist oft 

tækifæri til þess að æfa sig í því. Íris nefndi að af öllum þeim aðilum sem hún væri í 

samskiptum við sem aðstoðarskólastjóri finndist henni einna mikilvægast að vera í góðum 

samskiptum við foreldra: „Mér finnst gott að þessir krakkar sem maður er að díla mest við, 

að maður eigi gott samband við foreldrana. Það skiptir svo miklu máli að fólk treysti okkur“. 

Hún dró þarna fram mikilvægi þess að foreldrar og skólar eigi gott samstarf. Samskiptin við 

foreldra geta reynt á og verið flókin því aðstæður nemenda eru misjafnar. Í sumum tilvikum 

þurfa starfsmenn skóla að brýna foreldra í uppeldishlutverki sínu eða ræða erfið og 

persónuleg mál. En með því að vera í góðum samskiptum við foreldra og stuðla þannig að 

samstarfi heimilis og skóla aukast líkur á því að nemendur eigi góða og farsæla skólagöngu og 

líði vel í skólanum.  

Í næsta kafla verður fjallað um samskipti aðstoðarskólastjóra við starfsfólk skólanna.  
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5.2.3 Starfsfólk 

Telja má að góð samskipti á vinnustað sé grunnurinn að góðum starfsanda. Þátttakendur 

vildu allir leggja sitt af mörkum til þess að eiga góð samskipti við starfsfólkið og töldu allir að 

það tækist vel upp hjá þeim. Aðstoðarskólastjórarnir vildu vera aðgengilegir svo starfsfólkið 

gæti leitað til þeirra og margir sögðust hafa dyrnar að skrifstofum sínum markvisst opnar til 

þess að auka aðgengi að sér, þó að það væri oft freistandi að loka og fá vinnufrið. Nokkrir 

þátttakendur sögðust frekar vinna frameftir, eftir að annað starfsfólk væri farið heim í stað 

þess að loka að sér. Þeir litu svo á að það væri mikilvægara að starfsfólkið upplifði að það 

gæti alltaf komið og rætt málin.  

Ösp var ein þeirra sem vildi frekar hafa opið inn til sín og vera aðgengileg, þó að það 

hentaði henni sjálfri ekki alltaf vel: 

En sko, það er svo margt sem ég kemst ekki yfir og . . . mér finnst það aldrei góð 

tilfinning. Ég sit hérna frameftir, af því að sko kennarar hafa alltaf aðgang að mér, 

það er alltaf opið inn til mín. . . . Mig vantar kannski svolítið svona meira að loka 

að mér til þess að vinna, þannig að ég er að vinna þetta bara eftir fjögur þegar 

hinir eru farnir. 

Ösp lét verkefnaálagið ekki koma í veg fyrir að starfsfólkið gæti leitað til hennar þegar það 

þyrfti á því að halda, heldur lét frekar verkefnin bíða þó að hún þyrfti þá að vinna yfirvinnu til 

þess að ljúka því sem beið. Þannig tók hún þarfir starfsfólkins jafnvel fram yfir sínar eigin.  

Fleiri vildu setja þarfir starfsfólksins í forgang og vera til staðar fyrir það. Lilja sagði að hún 

og skólastjórinn vinni eftir klukkan fjögur ef þess gerðist þörf, frekar en að loka skrifstofum 

sínum: 

Við erum alltaf með opið inn til okkar nema það sé eitthvað alveg sérstakt . . . af 

því að við viljum að fólk geti alltaf komið til okkar. Þó að maður sé á kafi í 

einhverju verkefni og reyna að einbeita sér, og það er alltaf einhver að labba 

framhjá, þetta er náttúrulega leiðin inn á kaffistofuna. Að þá viljum við alltaf hafa 

opið, þó að það væri mjög freistandi að hafa lokað og fá að vinna í friði. Að þá 

gerist það bara þá eftir fjögur eða eitthvað. 

Rósa var enn önnur sem lýsti sömu aðstæðum. Hún sagðist líka vera með opnar dyr:  

Ég er alltaf [með] opi[ð], og þú veist, ég er bara alltaf aðgengileg. . . . Það er opið 

ef það er ekkert um að vera. Það er aldrei lengi því það er alltaf einhver kominn 

inn, þú veist. 
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Hún sagði jafnframt að hún vildi vera í góðu sambandi við starfsfólkið og að fólkið gæti leitað 

til hennar og hún til þess „og við getum látið þetta hjarta slá svolítið saman skilurðu“. 

Þær Ösp, Lilja og Rósa lýstu þarna ágætlega því áreiti sem aðstoðarskólastjórar upplifa í 

starfi sínu. Umgangur fyrir framan skrifstofuna, fólk sem kemur og vill ræða málin eða fá 

lausn á vanda sínum og öll verkefnin sem bíða á skrifborðum þeirra, sem mörgum hverjum 

fylgir tímapressa. Oft reynist aðstoðarskólastjórum erfitt að einbeita sér að þeim verkefnum 

sem eru á borðum þeirra fyrr en eftir að annað starfsfólk hefur lokið sínum vinnudegi og ró 

fellur á í skólanum, og þeir sitja frameftir til þess að ljúka því sem sat á hakanum þann 

daginn.  

Fleiri viðmælendum var hugleikið að starfsfólkið finndi fyrir því að stjórnendum væri 

umhugað um það. Íris og Fjóla töluðu báðar um að þær og skólastjórarnir í þeirra skólum 

væru samstíga í því að vilja sinna starfsfólkinu sínu vel og sýna þeim umhyggju. Þær töluðu 

um að þær væru „mannlegir stjórnendur“. Íris sagði: „Við erum svona mannlegar báðar . . . 

þú veist, við knúsum fólkið okkar og . . . það er alltaf opin hurð“. Fjóla tók í sama streng og 

sagði um sig og skólastjórann í sínum skóla: „Við erum alveg báðar svona . . . á 

manneskjulegum nótum. Þú veist, hlúum vel að starfsfólkinu okkar“.  

Augljóst var að aðstoðarskólastjórarnir leggja áherslu á að hugsa vel um starfsfólkið, 

kynnast því og koma til móts við það eins og hægt er. Nokkrir þátttakenda höfðu það 

hlutverk að halda utan um ákveðinn hóp starfsmanna, s.s. skólaliða eða stuðningsfulltrúa og 

funda með þeim reglulega. Lilju var mjög umhugað um að kynnast starfsmannahópnum hjá 

sér vel, en hafði rekið sig á að það er ekki eins einfalt og ætla mætti. Lilja lýsti þessu á 

eftirfarandi hátt: 

Ég reyni til dæmis eins og á kaffistofunni að setjast á ýmsum stöðum. En auðvitað 

langar mann [meira] að sitja [á einum stað ] . . . heldur en [öðrum] . . . eftir því 

hverjir sitja [hvar]. Svona af því að maður nær betri tengslum við suma heldur en 

aðra. En maður getur ekki leyft sér það. Þannig að maður þarf að passa að dreifa 

því hvar maður situr. Maður þarf að vera svona meðvitaður. . . . Það er ekki bara 

sest í næsta sæti, heldur maður þarf svona að passa, þú veist, langt síðan ég hef 

setið með þessum. Og maður þarf svona aðeins að setja sig . . . inn í líf fólks. Hvað 

það er að gera, eða hvað er að frétta af dóttur þinni.  

En vegna þess hve erilsamt skólastarfið er, og ekki síst starf aðstoðarskólastjóra, gefst ekki 

alltaf tækifæri til þess að vera í þessum félagslegu samskiptum við starfsfólkið. Ekki er 

óalgengt að aðstoðarskólastjórinn leysi hitt starfsfólkið af á meðan það er í kaffi, og missi þá 

að tækifærum til þess að sýna starfsfólkinu áhuga og kynnast því betur og spjalla á 

félagslegum nótum. Þá kom einnig fram að fleiri þættir spili inn í, svo sem fjölbreytt þjóðerni 
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starfsfóks og þeir tungumálaerfiðleikar og menningarmunur sem gjarnan fylgir og erfiðlega 

getur reynst að finna leið til að komast framhjá.   

Aðstoðarskólastjórarnir litu gjarnan á sig sem leiðbeinandi aðila og töldu að hlutverk sitt 

væri að hlusta á starfsfólkið og leyfa því að létta á sér. Viðmælendur sögðu að starfsmenn 

leituðu til sín með persónuleg málefni jafnt sem starfstengd og þeir legðu sig fram við að 

leita úrlausna eða mæta þörfum starfsmanna eins og hægt er. Lilja sagðist upplifa að hún 

væri nokkurs konar þjónustufulltrúi fyrir starfsfólkið og vildi vera til staðar fyrir það. Hún 

sagði:  

[Ég] er til taks fyrir fólkið mitt og . . . vil þjóna því þannig. Vil geta þjónað og 

hjálpað fólkinu. Mér finnst það mjög mikilvægt. Til þess að þeim gangi betur í 

sínu starfi og líði betur.  

Lilja tók þarna ágætlega saman kjarnann í því sem aðrir viðmælendur höfðu lýst, þ.e. hvernig 

aðstoðarskólastjórar láta þarfir starfsfólks skólanna ganga fyrir sínum eigin þörfum í starfinu. 

Þeir vildu styðja við og leiðbeina starfsfólkinu svo að það gæti verið farsælt í sínum störfum 

og reyndu þannig að stuðla að jákvæðu og góðu starfsumhverfi í skólunum, bæði fyrir 

starfsfólk og nemendur.  

Hér á eftir verður sjónum beint að samskiptum aðstoðarskólastjóra við utanaðkomandi 

aðila sem tengjast skólastarfinu.   

5.2.4 Aðrir aðilar 

Margir utanaðkomandi aðilar veita grunnskólum og nemendum þeirra þjónustu eða eru 

viðriðnir skólastarfið á einhvern hátt. Aðstoðarskólastjórar eru í samskiptum við ýmsa af 

þessum aðilum. Meðal þeirra aðila sem viðmælendur sögðust vera í sambandi við voru 

þjónustumiðstöð, Barna- og unglingageðdeild, barnavernd Reykjavíkur og 

Menntamálastofnun svo eitthvað sé nefnt, en samskiptin voru í mismiklum mæli.  

Flestir viðmælendur nefndu að mikilvægt væri að vera í góðu sambandi við 

þjónustumiðstöð hverfisins og þá sérstaklega sálfræðing og hegðunarráðgjafa þar. Auk þess 

nefndu margir að þeir væru í reglulegu sambandi við barnavernd Reykjavíkur vegna málefna 

nemenda og nokkrir nefndu Menntamálastofnun eða álíka stofnanir sem þeir væru í 

samskiptum við í tengslum við skólastarfið, meðal annars vegna bókapantana og ýmissa 

prófa og kannana sem lagðar eru fyrir nemendur. Athygli vakti að fáir viðmælenda sögðust 

vera í reglulegum samskiptum við skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, en fram kom að þau 

samskipti færu frekar fram í gegnum skólastjóra. Aðstoðarskólastjórar ættu helst í beinum 

samskiptum við sviðið í fjarveru skólastjóra. Margir þátttakenda lýstu því að þeim þætti 

stundum að framhjá sér væri gengið og vildu vera í betri tengslum við skóla- og frístundasvið.  
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Fram kom að flestir viðmælenda voru í tíðum og góðum samskiptum við þjónustumiðstöð 

hverfisins og fulltrúar þaðan sátu reglulega fundi í skólunum, svo sem á 

nemendaverndarráðsfundum. Þjónustumiðstöð hefur skilgreint þjónustuhlutverk gagnvart 

skólunum og nemendum, s.s. með kennsluráðgjöf og sálfræðiþjónustu. Aðstoðarskólastjórar 

koma mjög oft að þeim málum og eru því í miklum samskiptum við aðila þjónustmiðstöðvar.  

Nokkrir viðmælendur ræddu samskipti sín við barnavernd sérstaklega og töldu sumir að 

þar mættu samskiptin vera meiri og upplýsingaflæði betra. Íris var ein þeirra en hún lýsti því 

að hún myndi vilja hafa samskiptin „sterkar[i] og betr[i]“. Hún benti á að samvinnan og 

upplýsingaflæði mætti vera betra og meira. Hún hafði reynslu af því að starfa í öðru 

sveitarfélagi og hafði betri reynslu af samstarfi við barnavernd þar. Þar kom fulltrúi 

barnaverndar á fundi með skólanum og upplýsti skólann um stöðu mála þannig að starfsfólk 

skólans gat stutt við það sem verið var að gera. Hún upplifði að hjá barnavernd í Reykjavík 

vantaði upp á samtalið við skólana og skólarnir vissu oft ekki fyrr en búið var að loka málum 

barna.   

Fram kom að þessar stofnanir, þ.e. þjónustumiðstöð og barnavernd eru stuðningur við 

skólastarfið og því mikilvægt að vera í góðum tengslum við þær. Almennt voru þátttakendur 

nokkuð ánægðir með samstarfið en þó kom fram að í einhverjum tilvikum þyrfti 

upplýsingaflæði og samstarf að vera meira. Þá kom einnig fram að stundum væri betra að 

hafa fagfólkið inni á gólfi í skólunum því oft væri of langt að sækja stuðninginn og biðin eftir 

honum gæti verið löng.   

Eins og sjá má af umfjölluninni hér fyrir framan eru aðstoðarskólastjórar í miklum 

samskiptum við ólíka aðila skólasamfélagsins í störfum sínum og því reynir á hæfni þeirra í 

samskiptum. Mikill tími fer í að sinna öllum hópunum, sérstaklega nemendum og starfsfólki 

skólanna og því ljóst að stór hluti starfs aðstoðarskólastjóra felst í þessum samskiptum. Í 

næsta kafla verður fjallað um samskipti og samstarf aðstoðarskólastjóra og skólastjóra.    

5.3 Samstarfið við skólastjóra 

Aðstoðarskólastjórarnir sögðust almennt eiga í góðu sambandi við skólastjóra, þó að í 

nokkrum tilvikum hefði borið á svolítilli togstreitu í samstarfinu. Einhvers konar umhyggju 

gætti hjá aðstoðarskólastjórunum í garð skólastjóra og augljóst að samstarfið þarf að vera 

mikið og byggja á trausti. Fram hefur komið að samstarf aðstoðarskólastjóra og skólastjóra 

er gjarnan svo mikið og náið að aðstoðarskólastjórarnir upplifðu sig nær þeim en öðrum 

millistjórnendum skólanna og litu á sig að mörgu leyti sem jafninga og teymisfélaga.  

Flestir þátttakenda nefndu að þeir og skólastjórinn sem þeir starfa með séu ólíkir og 

margir vildu meina að það væri jákvætt. Oft kom fram að annar aðilinn væri skipulagður og 

nokkuð formfastur en hinn væri hugmyndasmiður og frjálslegri í framkomu. Ösp var meðal 
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þeirra sem starfar með skólastjóra sem er ólíkur henni að upplagi. Hún lýsti samstarfi þeirra á 

eftirfarandi hátt: 

Við erum mjög ólík. En ég held að það sé bara ágætt . . . mér finnst við bæta 

hvort annað upp. Hann er afkastamikill og fljótur að hugsa . . . og svo kem ég 

hérna svona bíddu aðeins, hvernig ætlum við að ramma þetta inn og svona. Ég er 

pínu meira skipulagsfrík. 

Ösp dró þarna fram hvernig hún og skólastjóri vinna saman og bæta hvort annað upp eins og 

hún sagði, með því að nýta ólíka styrkleika sína skólastarfinu til góða. Fleiri höfðu svipaða 

upplifun af samstarfi sínu við skólastjóra. Björk sagði, líkt og Ösp, að hún væri meira í því að 

skipuleggja starfið á meðan skólastjóri kæmi með hugmyndirnar. Íris upplifði að skólastjórinn 

í hennar skóla væri faglega stekari en hún sjálf, en væri um leið svolítið hvatvís en hún væri 

sjálf jarðbundnari og hefði góða yfirsýn yfir skólastarfið, sem hún taldi skólastjórann ekki 

alltaf hafa. Þannig skapaðist ákveðið jafnvægi þegar þau legðu saman krafta sína. Viðja hafði 

svipaða upplifun af samstarfi sínu við skólastjóra og sagði að þau væru ólík á jákvæðan hátt:  

Hann er ekki alveg eins, sem betur fer. Og ég held að að þessu leyti erum við 

ágæt saman. Því hann er svona skýrari . . . og á auðveldara með að segja bara nei. 

Ég á erfiðara með það. . . . Það væri verra ef við værum alltaf sammála. Og við 

tökumst oft á, og ég . . . get alveg komin mínu fram líka . . . þannig að ég upplifi 

það jákvætt. 

Í orðum Viðju komu fram nokkur merki um togstreitu í samskiptum við skólastjóra, en ekki 

þannig að það hallaði á annan aðilann. Þau gátu rætt málin, dregið fram ólík sjónarmið og 

víkkað út sjóndeildarhring hvors annars og komist að niðurstöðu þó að þau væru ekki 

sammála í upphafi.  

Viðmælendur upplifðu flestir að þeir hefðu góðan stuðning af skólastjóra í starfi sínu 

enda ynnu þeir vel saman. Sóley, sem hafði ekki verið lengi í stjórnunarstöðu, sagðist læra 

mikið af skólastjóranum og að hann væri líklega hennar helst stuðningsaðili í starfinu. Hún 

leit upp til færni skólastjóra í samskiptum og framkomu við starfsfólk og vildi tileinka sér 

þessa jákvæðu eiginleika skólastjóra. Fleiri sögðust eiga góðan stuðning í skólastjóra. Íris 

talaði um að hún og skólastjóri væru gott teymi og styddu vel hvort við annað: „Samband 

okkar er rosalega gott. Ég á mjög gott með að leita til [hans] og [hann] kemur líka til mín. Það 

er alveg í báðar áttir sko“. Almennt lýstu viðmælendur nánu og góðu samstarfi við 

skólastjórana en samskiptin voru þó ekki alltaf hnökralaus. Þeir eru ekki alltaf sammála og oft 

gefst takmarkaður tími til samstarfsins. Einn þátttakandi sagðist ekki hafa mikinn stuðning af 

skólastjóra og mátti skynja af orðum viðkomandi að það ylli honum nokkrum vanda í 
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starfinu. Fram kom að samskipti þeirra væru ekki slæm og að heiðarleiki ríkti á milli þeirra, 

en lítið færi fyrir því að samband þeirra væri styðjandi.  

Fleiri lýstu togstreitu í samstarfi sínu við skólastjóra, jafnvel þó að þeir álitu samstarfið og 

sambandið við skólastjóra almennt gott. Hjá einum þátttakanda kom fram togstreita 

varðandi ákvarðanatöku í fjarveru skólastjóra og verður nánar fjallað um það hér á eftir þar 

sem sjónum verður beint að hlutverki aðstoðarskólastjóra sem staðgengill skólastjóra.  

5.3.1 Staðgengill skólastjóra 

Aðstoðarskólastjórar hafa flestir hlutverk staðgengils skólastjóra og er það almennt nefnt í 

starfslýsingum þeirra. Helmingur þátttakenda var, þegar viðtölin voru tekin, í hlutverki 

staðgengils skólastjóra, eða höfðu nýlega verið í því hlutverki til skemmri eða lengri tíma. 

Nokkrir þeirra sem höfðu leyst skólastjóra af höfðu verið í hlutverki skólastjóra svo vikum 

eða jafnvel mánuðum skipti og áttu nokkuð erfitt með að greina á milli þess hvenær þeir 

væru í hlutverki skólastjóra og hvenær í hlutverki aðstoðarskólastjóra, eins og fram kom í 

umfjölluninni um stöðu aðstoðarskólastjóra sem millistjórnendur.  

Viðja var ein þeirra sem hafði leyst skólastjóra af og átti erfitt með að skilja á milli þegar 

hún var spurð út í verkefni hennar sem aðstoðarskólastjóri: „Ég er svo sem [nýbúin] að vera 

að leysa sko skólastjórann af . . . [þ]annig að það er kannski kominn einhver ruglingur“. 

Erfitt reyndist að átta sig á því hvað af því sem Viðja taldi til sem verkefni sín tilheyrði 

starfi aðstoðarskólastjóra og hvað skólastjóra, enda fléttuðust þessi hlutverk saman í máli 

hennar. Fjóla hafði einnig mikið leyst skólastjóra af og átti líka erfitt með að greina á milli 

hlutverkanna. Hún sagði: „[É]g finn svo sem engan mun á því hvort ég er skólastjóri eða 

aðstoðarskólastjóri, þannig séð. . . . Ég er kannski að blanda þessu svolítið mikið saman“. 

Aðstoðarskólastjórar og skólastjórar sinna mikið til sömu verkefnum þó að oftast sé um 

einhverja verkaskiptingu að ræða á milli þeirra. En þar sem aðstoðarskólastjóri sinnti ítrekað 

báðum hlutverkum og þeim verkefnum sem tilheyra báðum störfum varð verkaskiptingin 

óljós og í raun missti hún marks.   

Staðgengilshlutverkið getur verið íþyngjandi fyrir aðstoðarskólastjórana. Þeir þurfa þá í 

flestum tilvikum að sinna störfum tveggja aðila eins og áður segir, bæði þeim verkefnum sem 

venjulega eru á þeirra könnu ásamt því að verkefni skólastjóra yfirfærast á þá. 

Aðstoðarskólastjórarnir töluðu um að þeir þekktu ekki alltaf nægilega vel allt það sem er alla 

jafna á borði skólastjóra. Önnur verkefni gleymdust eða var ýtt til hliðar og álagið jókst.  

Fjóla sagði að þegar hún væri í staðgengilshlutverkinu léti hún verkefni skólastjóra ganga 

fyrir mörgum verkefnum aðstoðarskólastjóra sem þá sætu á hakanum á meðan. Hún sagðist 

þurfa að setja sig í „sérstakar stellingar“ til þess að ganga í ýmis verkefni skólastjóra, sem 

gjarnan snúa að fjármálum og að sér finndist hún ekki alltaf standa sig nægilega vel í því að 
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leysa úr öllum þeim verkefnum sem bættust á hana í fjarveru skólastjóra: „[Þ]að hellist á mig 

þegar [skólastjóri] fer, og þarna má ég alveg standa mig betur“. Lilja hafði einnig verið 

staðgengill skólastjóra og upplifað, eins og Fjóla að hún stæði sig ekki alltaf nógu vel. Hún 

sagði: 

Það er hellingur af einhverju sem maður er ekki nógu vel inni í sko. Og, ég held 

samt að það sé ekki á eins manns færi, að vera vel inni í öllu því sem skólastjóri 

og aðstoðarskólastjóri sinna. 

Lilja vísaði þarna til þess álags sem skapast þegar verkefni skólastjóra yfirfærast á 

aðstoðarskólastjóra og benti á að ekki væri raunhæft að ætlast til þess að einn aðili þekki og 

leysi verkefni beggja, svo vel sé til lengri tíma.  

Í einhverjum tilvikum höfðu aðstoðarskólastjórarnir fengið aðstoð úr hópi samstarfsfólks 

eða utanaðkomandi aðila þegar þeir leystu skólastjóra af til lengri tíma. Fjóla hafði reynslu af 

því og sagðist stundum hafa fengið utanaðkomandi aðstoð hluta úr degi eða ef það væri 

eitthvað sérstakt. Hún sagði jafnframt að henni finndist stundum að það veitti ekki af að hafa 

tvo aðstoðarskólastjóra í hennar skóla. Skólagerðin væri nokkuð flókin og verkefnin væru 

næg og betra væri væri ef það álag skiptist á tvo aðstoðarskólastjóra í fjarveru skólastjóra.  

Það veldur aðstoðarskólastjórum auknu álagi að vera staðgengill skólastjóra og einn 

þátttakenda velti fyrir sér hvort hann gæti neitað að taka það að sér. Í fjarveru skólastjóra 

sinna aðstoðarskólastjórar fleiri verkefnum og bera meiri ábyrgð, oft án þess að fá nokkurn 

stuðning, umbun eða laun greidd fyrir. Tveir þátttakenda höfðu orð á því að það færi 

„verulega í taugarnar á“ þeim að þeir fengju ekki greitt fyrir að vera staðgengill skólastjóra 

nema skólastjóri væri frá í meira en sex vikur samfleytt. Fjóla benti á í því samhengi að það 

væri nóg að skólastjóri kæmi til starfa í „tvo, þrjá daga“. Hún hélt áfram og sagði: „[O]g þá er 

talið frá þeim degi. Þannig að maður er bara alltaf á þessum lúsar aðstoðarskólastjóra-

launum, þó að maður sé hérna alltaf bara. Það pirrar mann svolítið svona“. Pirringur 

gagnvart launamálunum kom glöggt fram en þeir sem minntust á þau tóku það um leið fram 

að pirringurinn snéri ekki að skólastjóranum og fjarveru hans. Heldur upplifðu 

aðstoðarskólastjórarnir ákveðna ósanngirni í því að þeir fengju ekki viðurkenningu, í formi 

staðgengilslauna, á auknu álagi í fjarveru skólastjóra, og gætu ekki heldur með góðu móti 

afsalað sér þessari ábyrgð.  

Ofan á álagið og fjölda verkefna sem bættust á aðstoðarskólastjórana í fjarveru 

skólastjóra lagðist að þeir þurftu að taka ýmsar afdrifaríkar ákvarðanir varðandi skólastarfið. 

Fram kom að það gæti reynst flókið og að þeir reyndu að komast hjá því að taka ákvarðanir 

sem hafa áhrif á skólastarfið til framtíðar og reyndu frekar að halda stöðugleika í starfinu og 

láta hlutina ganga. Einn þátttakandi sagðist ítrekað hafa lent í því að taka ákvarðanir sem 
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skólastjóri var ekki sáttur við þegar hann snéri aftur til starfa og í einhverjum tilfellum gerði 

hann þá kröfu að aðstoðarskólastjórinn breytti ákvörðun sinni. Tilvik sem þessi auka álag á 

aðstoðarskólastjóra og eru til þess fallin að grafa undan þeim í starfi, gagnvart öðru 

starfsfólki og jafnvel skólasamfélaginu öllu.  

Aðstoðarskólastjórarnir töldu sig almennt hafa það umboð til athafna sem þeir þurfa í 

starfi sínu og njóta trausts skólastjóra en þó kom fram ákveðin mótsögn hvað þetta varðar 

þar sem að aðstoðarskólastjórarnir virtust í einhverjum tilvikum ekki hafa fullt umboð í 

fjarveru skólastjóra. Það gat gert aðstoðarskólastjórunum erfitt fyrir að finnast þeir ekki geta 

tekið ákvarðanir út frá sinni sannfæringu þegar þeir sinntu störfum skólastjóra.  

Af umfjölluninni hér að framan má sjá að hlutverk aðstoðarskólastjóra sem staðgenglar 

skólastjóra getur reynst þeim áskorun. Hér á eftir verður rýnt í hvaða öðrum áskorunum 

aðstoðarskólastjórar mæta í starfi sínu og hvað reynist þeim erfiðast.  

5.4 Erfið verkefni og áskoranir 

Aðstoðarskólastjórar mæta mörgum áskorunum í starfi sínu. Þegar þátttakendur voru 

spurðir út í þær og hvað þeim þætti erfiðast við starfið var einkum þrennt sem þeir nefndu, 

þ.e. erfið starfsmannamál, forföll og erfiðar aðstæður nemenda. Eins og áður var fjallað um 

kom auk þess ítrekað fram hjá þátttakendum að tímaskortur valdi því að þeir geti ekki sinnt 

ýmsum verkefnum sem þeim finnst þeir þurfa að gera betur eða langar til þess að komast í, 

og það valdi þeim álagi. Þau verkefni sem útaf standa snúa aðallega að faglegu starfi.  

Aðspurðir um í hvað mestur tími þeirra færi nefndu þátttakendur fyrst og fremst 

nemendamál af ýmsum toga og að finna lausn á forföllum. En greinilegt var af samtölum við 

aðstoðarskólastjórana að tíð forföll kennara, bæði tilfallandi veikindi og leyfi, sem og 

langtíma forföll, hafa valdið skólastjórnendum töluverðu álagi undanfarin ár. Ösp sagði að 

það hafi verið mikil forföll hjá þeim: „[Þ]að er búið að vera ofboðslega mikið núna undanfarin 

ár. Þetta er alveg bara, þetta er nánast bara orðið streituvaldandi að leysa hér forföll“. Hún 

lýsti því að nánast daglega færi mikill tími og orka hjá henni í að ganga á milli kennara til þess 

að reyna að fá afleysingu í alla tíma sem þyrfti vegna forfalla. Kennarar væru ekki alltaf 

viljugir til þess að taka auka tíma og henni þætti jafnvel orðið erfitt að biðja þá um það. Sóley 

var sammála Ösp og sagði: „[M]ér finnst oft þessi hérna forföll bara, ég verð að viðurkenna 

það . . . mér finnst þetta alveg svona erfiður partur af deginum oft“. Sóley sagðist langa til að 

finna upp kerfi til þess að takast á við forföllin en vissi ekki enn hvernig hún gæti útfært það. 

Lilja sagði að í sínum skóla væri ástandið hvað forföll varðaði skárra en árið áður, sem 

hafði verið mjög erfitt:  
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[E]f þú hefðir talað við mig fyrir ári síðan þá hefði ég sagt bara [að] forfalla 

utanumhald tekur allan minn tíma. Það tók eiginlega alla vorönnina. [Það] hefur 

ekki verið eins mikið í vetur. Alltaf eitthvað svona aðeins en ekki svona mikið. 

Aðstoðarskólastjórunum fannst íþyngjandi að finna lausn á forföllum, hvort sem það voru 

óvænt veikindi sem stóðu aðeins í fáa daga, eða langtíma leyfi og veikindi. Það olli þeim álagi 

enda fáar lausnir aðrar en að fá aðra kennara til þess að taka auka tíma, sem er ekki alltaf 

vinsælt meðal kennara, eða taka tímana sjálfir og láta önnur verkefni bíða á meðan. Fram 

kom að viðmælendur reyndu að forðast að kenna í forföllum sjálfir, en flestir tóku þó 

einhverja tíma í hverri viku.  

Eins og áður hefur komið fram eru aðstoðarskólastjórar töluvert inni í málum einstakra 

nemenda. Hjá viðmælendum kom fram að þeim þætti sjálfsagt að takast á við ýmis 

nemendatengd mál enda snýst skólastarfið um nemendurna, en mál sem snúa að sérþörfum 

og erfiðum aðstæðum nemenda gætu þó verið íþyngjandi fyrir aðstoðarskólastjóra. Augljóst 

var að aðstoðarskólastjórunum var umhugað um nám, vellíðan og velferð nemenda en oft 

reyndist erfitt að mæta þörfum þeirra innan skólanna og lítið um lausnir og úrræði.  

Rósa sagði að skortur á fjármagni kæmi í veg fyrir það að hún geti mætt þörfum allra 

nemenda: „Mig langar . . . til þess að sjá að ég geti munstrað mitt hús þannig að það sé hægt 

að sinna öllum mínum nemendum. Með allar þær sérþarfir sem hver og einn hefur“. Hún 

vildi að stjórnvöld veittu meira fé til skólanna og skólastjórnendur hefðu frjálsari hendur um 

hvernig þeir ráðstöfuðu fénu hverju sinni til þess að mæta þörfum nemendahópsins á 

hverjum tíma. En að auki vantaði fleiri úrræði, utan hefðbundins skólaumhverfis til þess að 

mæta þörfum nemenda sem eiga erfitt með að fóta sig innan skólanna.  

Aðstæður sumra nemenda utan skóla ollu aðstoðarskólastjórunum einnig áhyggjum, svo 

sem heimilisaðstæður eða annað sem erfitt er fyrir skólann að hafa stjórn á. Íris sagði að sér 

þætti erfitt hvað það eru fá úrræði fyrir nemendur og þegar hún getur ekki gert neitt til þess 

að bæta aðstæður nemenda sinna. Hún sagði meðal annars:  

Ég er líka oft sorgmædd yfir málum sem maður er að takast á við. Börnum sem 

maður getur ekkert hjálpað. Alveg sama hvað maður gerir, og yfir aðstæðum 

barna.  

Þarna átti Íris annars vegar við börn sem sýna erfiða hegðun en þau úrræði sem skólinn og 

þjónustuaðilar hans hafa yfir að búa duga ekki til þess að árangur náist. Hins vegar átti hún 

við börn sem búa við óásættanlegar aðstæður sem skólinn getur ekki breytt, heldur er það 

eina sem skólinn getur gert að tilkynna aðstæður barnanna til barnaverndar. Ösp hafði sömu 
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upplifun og sagði að það væru „þessi þungu mál sem maður fær [og] getur ekki fundið lausn 

á“, sem henni þættu erfið. Hún bætti við:  

Við þurfum stundum að sitja hér fundi og ræða mál sem að... sko bara síðast á 

mánudaginn var ég í mjög erfiðu máli með barnavernd. Og þurfti að segja 

ýmislegt við forráðamenn sem manni leið alveg ofboðslega illa yfir, en þetta bara, 

þetta voru staðreyndirnar. Og ég var eiginlega bara hálf eftir mig. 

Af orðum þeirra má sjá að það eru bæði aðstæður barnanna og samskipti við foreldra þeirra 

sem geta valdið áhyggjum og vanlíðan hjá aðstoðarskólastjórum. Flestir þátttakenda sögðust 

eiga góð samskipti við foreldra eins og áður hefur verið fjallað um. En þó kom fram að í 

sumum tilvikum væru samskiptin erfið. Íris sagðist til dæmis finna til sorgar vegna „barnsins 

sem á foreldrið sem kemur og hellir sér yfir kennarann fyrir framan alla, og maður einhvern 

veginn getur ekki stýrt því“. Þar lýsti hún erfiðum samskiptum við foreldra sem eru ósáttir við 

skólann af einhverjum orsökum, eða jafnvel foreldra sem eru í ójafnvægi og láta það bitna á 

skólanum að ósekju og börnin líða fyrir það. Slíkar aðstæður valda aðstoðarskólastjórum 

vanlíðan því það er lítið sem þeir geta gert til úrbóta fyrir börnin.  

Flókin starfsmannamál var annað sem viðmælendur sögðu að þeim þætti erfiðast í 

starfinu. Meðal þess sem þeir nefndu var samskiptavandi milli starfsmanna, erfið samskipti 

milli starfsmanna og nemenda og starfsmenn sem sinna ekki starfi sínu sem skyldi.  

Íris talaði um að sér þætti erfitt að taka á því þegar starfsfólk brygðist skyldum sínum í 

starfinu:  

[Þ]að er erfitt að vera með kennara sem er . . . ekki að vinna eftir stefnu skólans. 

Það er alveg erfitt að fara inn í það og einhvern veginn þurfa að gera fólki 

skiljanlegt að það er ekki á réttum stað.  

Hún sagði að sér þætti þungt að takast á við slíkt og reyndi að forðast það. Hún tók fram að 

skólastjóri væri betri í að taka á svona aðstæðum og sæi yfirleitt um það, en það færi samt 

líka eftir því hvort þeirra hefði meiri tengsl við viðkomandi starfsmann, þ.e. að sá stjórnandi 

sem þekkti viðkomandi starfsmann betur tæki samtalið við hann. Aðstoðarskólastjóri og 

skólastjóri skipta þarna verkum á milli sín út frá styrkleikum hvers og eins.  

Aðrir viðmælendur höfðu þurft að leysa úr erfiðum starfsmannamálum. Viðja sagðist 

tvisvar sinnum hafa þurft að takast á við grun um einelti í starfsmannahópnum og mál þar 

sem framkoma starfsmanns gagnvart nemendum var ekki ásættanleg, og Rósa hafði reynslu 

af erfiðum samskiptum á milli starfsmanna eða við starfsmenn. Hún sagði að sér þætti erfitt 

þegar starfsfólk svikist undan í starfi:  
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Ef fólk gerir ekki það sem það á að vera að gera. Og það verður brjálað yfir því að 

það sé bent á það. Mér finnst það svo ósanngjarnt. Mér finnst það bara, já mér 

finnst það erfiðast. Ef ég miða bara við mitt fólk, þá eru bara sumir sem eru bara 

mjög aggressívir og erfiðir. 

Rósa upplifði að það gæti reynst erfitt að leiðbeina sumu starfsfólki og sinna því 

eftirlitshlutverki sem hún hefur sem stjórnandi vegna harkalegra viðbragða sem starfsfólkið 

sýnir.   

Persónuleg tengsl aðstoðarskólastjóranna við annað starfsfólk geta einnig flækt málin 

þegar leysa þarf úr erfiðum málum. Lilja sagði að sér þætti erfitt að takast á við ágreining 

milli starfsmanna, sérstaklega í ljósi þess að hún hefur sjálf unnið lengi með sumu starfsfólki 

og myndað persónuleg tengsl við það:  

Ég kannski í gegnum tíðina er búin að . . . tengjast nokkrum og svona hálfgerð 

vinátta utan vinnustaðar við nokkra. Og svo eru þeir komnir í ágreining við 

einhvern annan. Það setur mann í ákveðið erfiða stöðu af því að maður vill ekki 

halda með öðrum, en á öðruvísi tengsl við annan heldur en hinn. Það finnst mér 

oft erfitt. 

Ekki er óeðlilegt að aðstoðarskólastjórar tengist starfsfólki á misjafnan hátt, líkt og öðru fólki 

í lífinu, en þeir þurfa að reyna að setja þessi persónulegu tengsl til hliðar þegar kemur að 

starfinu eins og kom fram í orðum Lilju hér að framan.  

Fjóla sagðist eiga auðveldara með að takast á við samskiptavanda nemenda en þegar um 

er að ræða fullorðið fólk, hvort sem það er starfsfólk eða foreldrar: „Maður skilur alveg börn 

sem lenda í erfiðum samskiptum og maður þarf að hjálpa þeim“. En þegar málið snýr að 

fullorðnum fannst henni flóknara að leysa það:  

[Þ]á eru þau ennþá erfiðari ef þau snúa að eldra fólki og starfsmönnum. . . . Mér 

finnst það erfiðast. Að tala við fullorðið fólk sem manni finnst að eigi að hafa 

skilning. Og þá er ég líka kannski að tala um foreldra. Sem að eru að koma með 

einhver svona erfið mál, sem varða kannski kennarann. Af því að. . . ég 

náttúrulega dáist svo að kennurum. Mér finnst kennarar svo frábært fólk. Og . . . 

manni finnst alltaf svolítið leiðinlegt þegar maður heyrir að einhver kennari hafi 

ekki komið rétt fram við nemendur. . . . Og þurfa að kalla á hann og tala við hann 

um það. Mér finnst það erfiðast.  

Lilja og Fjóla drógu hér fram þá erfiðleika sem geta fylgt því að hafa eftirlitshlutverk gagnvart 

samstarfsfólki sínu. Eins og þær benda á tengjast þær fólkinu á mismunandi hátt eða dást að 
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því, eins og Fjóla orðaði það, og það gerir þeim ennþá erfiðara fyrir að takast á við mál, sem 

væri þeim nógu erfitt þó þessum tengslum væri ekki til að dreifa.  

Ljóst er að starf aðstoðarskólastjóra felur í sér ýmis verkefni sem þeim getur reynst erfitt 

að takast á við. Í sumum tilvikum vegna persónulegra tengsla við þá sem eiga hlut að máli 

eða vegna þess hvernig viðkomandi aðilar bregðast við. Í öðrum málum getur það verið 

vanmáttur og úrræðaleysi sem veldur frekari áhyggjum, streitu og vanlíðan hjá 

aðstoðarskólastjórunum, þegar þeir upplifa að þeir geti lítið gert til þess að leysa málin sem 

upp koma. Næst verður fjallað um hvaða stuðning aðstoðarskólastjórar hafa til þess að 

takast á við starfið og þau verkefni sem starfinu fylgja.   

5.5 Stuðningur í starfi 

Starf aðstoðarskólastjóra er oft flókið og því getur fylgt töluvert álag. Mikilvægt er að 

skólastjórnendur hafi stuðning til þess að tileinka sér þá færni, og hafi þann styrk sem þarf til 

að takst á við starfið. Hér verður fjallað um þann stuðning sem þátttakendur hafa í starfi 

sínu. Umfjöllunin er í tveimur hlutum, fyrst verður gerð grein fyrir þeim stuðningi sem 

aðstoðarskólastjórar hafa innan skólanna sinna og síðan fjallað um utanaðkomandi stuðning 

sem þeir hafa eða hafa þörf fyrir.  

5.5.1 Stuðningur innan skóla 

Aðstoðarskólastjórarnir upplifðu að þeir hefðu stuðning af samstarfsfólki sínu, bæði faglegan 

og persónulegan, en það er ekki sjálfgefið að svo sé. Eins og áður hefur komið fram sögðu 

flestir þátttakenda að samband þeirra við skólastjóra væri gott, samstarfið gengi vel og að 

skólastjóri veitti þeim stuðning í starfinu. Aðstoðarskólastjórarnir sögðust einnig hafa 

stuðning af öðrum stjórnendum sem og einstaka samstarfsfólki, svo sem skrifstofustjóra eða 

námsráðgjafa. Einn þátttakandi taldi sig ekki hafa mikinn stuðning innan skólans. 

Aðspurðir sögðust flestir þátttakendur samsama sig með öðrum stjórnendum í skólanum. 

Auk stjórnenda sagðist Ösp eiga samleið með skrifstofustjóranum, en þau hafa unnið saman í 

langan tíma og Ösp sagði að hann væri „svo miklu meira heldur en skrifstofustjóri“ og átti þar 

við að skrifstofustjórinn gerþekkti allt skólastarfið og hefði fylgst með störfum stjórnenda um 

langa hríð og þekkti vel til starfs þeirra og þess sem þeir þurfa að takast á við.  

Viðja nefndi að hún hefði fljótt áttað sig á því, þegar hún kom í skólann þar sem hún 

starfar, að hún myndi ekki eignast nána vini úr starfsmannahópnum. Hún hafi því frekar 

leitað til annarra stjórnenda í skólanum en til kennaranna eða annarra starfsmanna. Hún 

útskýrði þetta ekki nánar, en orð hennar gáfu til kynna einhvers konar stéttaskiptingu eða 

hópamyndun meðal starfsfólks skólans.  
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Í skólanum hjá Írisi áttu stjórnendur mjög gott samband sem hún sótti mikinn stuðning í 

og fann hversu mikilvægt það er. Hún sagði: „Ég meina, ef ég væri í stjórnunarteymi þar sem 

væri ekki þessi nánd í samskiptum þá ætti ég örugglega erfitt með að sækja [stuðninginn].“ 

Auk þess að leita til stjórnendateymisins eftir stuðningi sagði Íris að sér þætti gott að ráðfæra 

sig við stigstjóra, námsráðgjafa og yfirmann frístundar um ýmis mál því þessir aðilar hefðu oft 

aðra sýn á hlutina og opni augu hennar fyrir fleiri leiðum í starfinu.  

Fleiri viðmælendur sögðust leita ráðgjafar og stuðnings hjá námsráðgjafa. Bæði Rósa og 

Fjóla sögðust gera það og Fjóla sagði að hún ynni mikið með námsráðgjafanum í sínum skóla. 

Þess utan nefndi hún að verkefnastjóri í skólanum hjá henni væri henni líka mikill stuðningur, 

sérstaklega þegar skólastjóri er fjarverandi, og hún mæti þann stuðning mikils:  

Ég hef hana. Sem er algjörlega, þegar maður hugsar það, algjörlega ómetanlegt. 

Því ég held að . . . ef ég hefði hana ekki, ég veit ekki alveg hvort ég myndi 

stundum meika það alveg. Það er svo gott að geta talað við einhvern. . . . Þetta er 

svona svolítið eins og handleiðsla. 

Fjóla lýsti þarna því sem aðrir stjórnendur hafa bent á, þ.e. mikilvægi þess að hafa einhvern 

sem hlustar á þá. Hún gaf einnig til kynna að hún hefði þörf fyrir handleiðslu, en sú þörf kom 

einnig fram hjá fleiri viðmælendum.  

Sóley sagði frá því að það hafi reynst henni svolítið erfitt að verða stjórnandi í skólanum 

þar sem hún hafði verið kennari áður, því viðmót samstarfsfólkins hefði breyst í kjölfar þess. 

Samræður á kaffistofunni breyttust frá því að vera um sjónvarpsefni eða barnauppeldi og 

fóru að snúast um málefni þar sem að vissu leyti væru gerðar kröfur til hennar sem 

stjórnanda. Hún lýsti þessum breytingum með eftirfarandi hætti:  

Það er ekki það að þær vilji ekki sitja með mér. En mér finnst samt umræðurnar 

oft vera meira svona, er ekki hægt að kaupa hérna annað kex, heyrðu það er 

alveg að verða búið hérna teið. Mig langaði bara að tala um, þú veist, bara það 

sem var í sjónvarpinu í gær. Þannig að hérna... maður svona dettur aldrei úr 

hlutverkinu. 

Sóley sagði þó að hún hefði ennþá mikinn stuðning af kennaranum sem hún hafði kennt 

mest með áður en hún tók við starfi aðstoðarskólastjóra, „[Hún] er alltaf svona pepparinn 

minn og svona styður mig sko“, og hún kunni greinilega að meta tryggð viðkomandi kennara. 

Fleiri þátttakendur minntust á að breytingin frá því að vera kennari og verða 

aðstoðarskólastjóri hafi tekið á og að viðmót kennaranna og annars starfsfólks hefði breyst 

og þeir hefðu ekki fundið sama stuðning af samstarfsfólkinu og áður, enda í nýju hlutverki 

gagnvart því sem yfirmaður, sem kennurunum gæti þótt óþægilegt.  
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Þátttakendum þótti flestum að þeir hefðu nægilegan stuðning innan skólans síns. Það var 

helst einn þátttakandi sem upplifði að hann hefði ekki mikinn stuðning af skólastjóra en 

sagðist hins vegar vinna mikið með deildarstjóra og hafði nokkurn stuðning af honum, ásamt 

námsráðgjafa.  

Stuðningur frá samstarfsfólkinu er mikilvægur fyrir aðstoðarskólastjórana, en hann er 

ekki sjálfgefinn og veltur á þeim einstaklingum sem starfa innan skólans hverju sinni. Þrátt 

fyrir góðan stuðning innan skóla kom fram að aðstoðarskólastjórarnir hafa þörf fyrir 

utanaðkomandi stuðning. Í næsta kafla verður nánar gerð grein fyrir þeirri þörf. 

5.5.2 Utanaðkomandi stuðningur 

Stuðningur frá aðilum utan skólans er ekki síður mikilvægur en stuðningur frá 

samstarfsfólkinu. Þátttakendur voru sammála um að þeir fengju líklega stuðning frá 

utanaðkomandi aðilum ef þeir myndu leita eftir honum, til dæmis frá skóla- og frístundasviði 

Reykjavíkur. Fáir höfðu hins vegar leitað eftir aðstoð eða stuðningi þaðan og flestir 

viðmælendur tóku fram að þeir væru í litlum samskiptum við skóla- og frístundasvið. Ösp var 

ein þeirra, hún sagði að hún væri í litlum tengslum við sviðið og að sér þætti það fjarlægt:  

Ég fæ enga tölvupósta frá þeim, ég fæ aldrei upphringingu, þeir sækja ekkert og   

. . . í raun og veru miðla ekki neinu. Þeir miðla til skólastjóra . . . en við erum í 

raun og veru bara . . . ég veit eiginlega ekki. Ég er ekki einu sinni viss um að þau 

þekki nöfnin á okkur. 

Hún nefndi í framhaldinu að á Fræðslumiðstöð, forvera skóla- og frístundasviðs, hefði verið 

aðili sem hélt utan um aðstoðarskólastjóra, og hún saknaði þess. Fjóla og Sóley nefndu báðar 

að þær vildu gjarnan hafa tengilið á skóla- og frístundasviði sem þær gætu haft samband við 

ef þörf væri á. En svo virtist sem þeim þætti ekki sjálfsagt að þær gætu haft samband við 

hvern sem væri hjá skóla- og frístundasviði. 

Viðja sagðist ekki vera í sambandi við skóla- og frístundasvið sem aðstoðarskólastjóri, en 

eitthvað aðeins í fjarveru skólastjóra sem staðgengill hans. Hún sagði að það hefði þó skánað 

frá því sem var áður að: „[N]ú eru aðstoðarskólastjórar farnir að fá tölvupósta frá sviðinu. 

Það þýðir að maður er miklu meira inni í því sem er að gerast“. Hún hélt áfram og sagði:  

Mér finnst eins og borgin, sem að hefur verið að styðja skólastjóra með ýmsum 

hætti, með þá allskyns námskeiðum og jafnvel utanlandsferðum og ýmislegu. En, 

þá finnst mér í raun og veru aðstoðarskólastjórar skildir dálítið eftir. Síðan eiga 

þeir alltaf að vera tilbúnir að taka við. . . . Ég held að menn ættu að líta á þetta 

sem tveggja manna teymi, sem þetta er kannski meira. 
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Viðja átti þarna við að réttara væri að litið væri á skólastjóra og aðstoðarskólastjóra sem 

stjórnendateymi og að einhverju leyti jafningja í stað þess að gert væri upp á milli þeirra líkt 

og hún upplifði að væri gert. Fleiri viðmælendur voru á sömu skoðun og fram kom hjá 

nokkrum þátttakendum að þeir vildu að skóla- og frístundasvið sýndi aðstoðarskólastjórum 

meiri athygli. Meðal þess sem var nefnt var að reglulega væru haldnir fundir með 

skólastjórum á skóla- og frístundasviði en aðstoðarskólastjórarnir vildu gjarnan að 

sambærilegir fundir væru haldnir með þeim, eða að sameiginlegir fundir skólastjórnenda, 

þ.e. skólastjóra og aðstoðarskólastjóra væru reglulega á skóla- og frístundasviði.  

Lilju varð mikið niðri fyrir þegar þetta málefni bar á góma. Hún sagðist geta rætt 

afskiptaleysi skóla- og frístundasviðs gagnvart aðstoðarskólastjórum lengi: „Mér finnst þeir 

eiginlega alveg nánast hundsa okkur“ sagði hún. Aðspurð hvað hún myndi vilja fá frá sviðinu 

sagði hún:  

Ja, ég myndi til dæmis bara vilja . . . kannski eitthvað sem væri bara beint til 

okkar. Einhverja fræðslu eða fundi. . . . Af því að ég hef farið sem skólastjóri á . . . 

skólastjórafundi, sem eru bara mjög gagnlegir. . . . En það er enginn áhugi fyrir að 

hitta okkur sem hóp, . . . eins og við séum eitthvað ómerkilegri hópur. Af því að 

ábyrgðin er kannski ekki beint á okkur, hún er á skólastjóranum. En við erum 

samt að taka fullt af ákvörðunum sem að geta haft afleiðingar sko. Þannig að mér 

finnst svona, sjónum bara of lítið beint til okkar. Af því að, þó að það sæk[i] fáir 

um skólastjórastöður í dag, þá sækja heldur ekkert margir um 

aðstoðarskólastjórastöður, og það er kannski alveg jafn mikið áhyggjuefni. 

Lilja benti á að tilefni væri til þess að skoða hvað hægt er að gera til þess að gera störf 

skólastjórnenda, bæði skólastjóra og ekki síður aðstoðarskólastjóra, eftirsóknarverðari. 

Álagið sem fylgir þessum störfum er mikið og því mikilvægt að hugað sé að því að styðja vel 

við þá sem þeim sinna til þess að sporna gegn því að flótti verði úr stjórnendastöðum.  

Lilja hélt áfram og talaði um forystunám fyrir stjórnendur á vegum borgarinnar sem 

skólastjórar hafa verið „skikkaðir á“ og hún sagðist vera bjartsýn og gera ráð fyrir að „annað 

slíkt fræðslustarf fari í gang fyrir aðstoðarskólastjóra“. Það vottaði fyrir kaldhæðni í fasi Lilju 

þegar hún sagði þetta, og svo virtist sem hún hefði ekki trú á að aðstoðarskólastjórum yrði 

boðið upp á fræðsluna sem hún vísaði í, en ósk hennar um að svo yrði virtist þó einlæg.   

Fram kom hjá nokkrum þátttakendum að gott væri ef nýir aðstoðarskólastjórar fengju 

mentor úr hópi reyndari aðstoðarskólastjóra, líkt og kennarar og skólastjórar fá þegar þeir 

hefja störf. Sóley sagði að hún hefði viljað að hún hefði fengið mentor:  
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[É]g væri oft til í að vera með svona . . . ekki hækju, en svona eins og kennarar eru 

með svona leiðsagnarkennara á fyrsta ári. . . . [Skólastjórar] hafa svoleiðis 

nefnilega. Ég hefði viljað svona líka fyrir aðstoðarskólastjóra. Þú veist, af því að 

sumt viltu kannski bara geta leyst án þess að segja alltaf bara við þinn yfirmann, 

ég get þetta ekki. . . . Að þá hefðirðu einhvern svona, alveg eins og kennarar hafa.   

Lilja kom einnig inn á þetta: 

Ég er svolítið að velta fyrir mér sko, þegar maður byrjar í svona starfi. Jú það er 

þarna námskeið Nýir og reyndir stjórnendur sem kemur alltaf á haustin. En 

stundum hugsar maður, þegar það kemur nýr skólastjóri . . . að þá getur hann 

fengið svona mentor. Og, ókey, það kemur nýr aðstoðarskólastjóri og kannski á 

skólastjórinn bara að vera mentor. En, er það endilega alltaf sniðugt sko? Kannski 

væri ekki vitlaust að tengja mann við annan reyndan aðstoðarskólastjóra.   

Þær Sóley og Lilja áttu við að aðstoðarskólastjórar geti lært hver af öðrum og fengið annars 

konar stuðning hver hjá öðrum en þeir fá hjá skólastjóranum. Auk þess sem það gæti reynst 

aðstoðarskólastjórum erfitt ef skólastjóri ætti að vera mentor fyrir þá, að leita með öll mál til 

hans og berskjalda sig þar með gagnvart yfirmanni sínum. Lilja sagði einnig frá því að hún 

ætti persónulega vini í hópi skólastjórnenda í borginni sem hún leitaði til þegar henni finndist 

hún þurfa á því að halda.  

Tveir þátttakenda nefndu verkefni á vegum skóla- og frístundasviðs í samstarfi við 

erlendan skólastjóra, sem skólastjórum og aðstoðarskólastjórum bauðst að taka þátt í. Þar 

höfðu þeir verið paraðir við annan aðstoðarskólastjóra og var uppálagt að heimsækja hvorn 

annan í vinnuna. Björk var ekki búin að hitta sinn félaga en var nýbúin að fastsetja tíma með 

honum og hlakkaði til að fara: „Það er gott að fara svona eins og ég er að fara núna, þessi 

svona . . . að labba með öðrum. Það er náttúrlega mjög gott“. Sóley var aftur á móti búin að 

hitta sinn félaga:  

Ég fór í þarna, göngufélagann hjá John Morris, . . . og mér fannst það rosalega 

gott. Ég væri til í meira svoleiðis. Þú veist, mér finnst við bara of mikið á okkar 

stöðum.  

Hún benti þarna á að aðstoðarskólastjórar mættu vera duglegri við að leita út fyrir sína torfu 

og vera í meira samstarfi við jafningja sína í öðrum skólum.  

Nokkrir viðmælendanna nefndu að gott samstarf væri meðal skólanna innan hvers 

hverfis. Skólastjórnendur, þ.e. skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og í einhverjum tilfellum 

aðrir millistjórnendur, innan hvers hverfis funduðu reglulega og þar töldu nokkrir 
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þátttakenda sig mynda mikilvæg tengsl. Viðja var ánægð með þetta fyrirkomulag: „ [E]inu 

sinni í mánuði eru formlegir samráðsfundir skólastjóra og aðstoðarskólastjóra úr þessum 

skólum“. Á fundunum fara fram faglegar umræður og: 

[S]vo er það allskyns samstarfsverkefni og þessi hópur hefur líka farið og fengið 

sér að borða saman og skemmt sér saman. Þannig að . . . þennan hóp hitti ég og 

það er ómetanlegt algjörlega.  

Viðja sagði að með þessum fundum í hverfinu hafi hún myndað þannig tengsl við stjórnendur 

annarra skóla í nágrenninu að hún gæti hiklaust leitað til þeirra og ráðgast við þá um ýmis 

mál. Lilja sagðist líka eiga gott samstarf við skólastjórnendur í sínu hverfi og að þar deili þeir 

gjarnan á milli sín skjölum og verkefnum sem nýtast öllum skólunum. Sóley nefndi að hún 

vildi sjá meira samstarf á þeim nótum:  

Sko, ég myndi vilja að skólastjórnendur töluðu meira saman. . . . Ég væri til í meiri 

dialog þar . . . þannig að maður væri kannski meira að, þú veist, kasta fram 

hugmyndum og bara hey hérna, ég er búin að gera þetta hérna skjal, vill ekki 

einhver annar nota það. Meira svona einhvern veginn. Veit samt ekkert alveg 

hvaða flöt ég myndi nota á því, en ég held samt að við getum unnið meira saman 

sko. Svo oft einhvern veginn allir að finna upp hjólið í sínum skóla. 

Viðmælendur drógu hérna fram þörfina á því að auka samstarf á milli skólastjórnenda innan 

hvers hverfis og að betur mætti samnýta ýmislegt sem unnið er í hverjum skóla. Deila mætti 

hugmyndum og hafa meira samráð til þess að létta öllum vinnuna og minnka álag.  

Þó að þátttakendur væru almennt ánægðir með samstarfið innan hverfanna vildu flestir 

efla samstarf aðstoðarskólastjóra á milli. Bæði innan hverfanna og yfir borgina alla. Fram 

kom að þeim þætti gott að geta borið saman bækur og speglað sig í öðrum í sömu stöðu. Ösp 

var ein þeirra sem hafði orð á að hún myndi vilja vera í meira samstarfi við 

aðstoðarskólastjórana í sínu hverfi:  

Af því að við erum að glíma við sömu mál, eða svipuð mál. . . . Þangað gæti ég 

sótt stuðning í því sem maður er að gera, eða prófa eitthvað nýtt. Ég myndi 

gjarnan vilja vera í góðu sambandi við þá. 

Hún sagði að vissulega væri gott að hafa reglulega fundi innan hverfisins og þar væri rætt um 

ýmis mál sem snúa að skólastjórnun en hún myndi vilja hitta aðstoðarskólastjórana þar fyrir 

utan:  
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Þarna . . . sæi ég meira fyrir mér að við myndum hittast bara 

aðstoðarskólastjórarnir og ræða svona bara það sem brennur á og leita bæði eftir 

ráðgjöf og hérna, og hafa einhvern til að deila því sem maður er að fást við. Ég 

átti mjög gott samband við einn aðstoðarskólastjóra hérna í hverfinu, við 

hittumst og mér fannst það rosalega gott. 

Ösp vísaði hér í það sem hefur komið fram hjá skólastjórnendum að mikilvægt er að hafa 

einhvern sem hefur þekkingu á starfinu og er tilbúinn til þess að hlusta og ræða málin.  

Aðstoðarskólastjórar í borginni allri hafa hist nokkrum sinnum og skipst á að bjóða hinum 

í heimsókn í sinn skóla. Þessar heimsóknir hafa mælst vel fyrir en virðast hafa dottið upp fyrir 

þar sem ekki er ákveðið skipulag á þeim heldur tilfallandi hver sýnir frumkvæði og býður í 

heimsókn. Margir þátttakenda nefndu að þessar heimsóknir væru góðar en samstarfið mætti 

vera meira. Björk sagði: „Allir þessir hittingar sem hafa verið milli aðstoðarskólastjóra hérna 

til dæmis, í Reykjavík, mér finnst það vera til góða. Það er gott að tala saman og bera saman 

bækur sínar“. Íris var á sama máli og sagðist vilja meira samstarf:  

Ég myndi vilja sjá miklu meira eitthvað samstarf þar. Við höfum nú svolítið verið 

að reyna þetta og bjóða heim og svona. Ég vil vera þátttakandi þarna. . . . Mér 

finnst að [aðstoðarskólastjórar] ættu að hafa markvissari samskipti sín á milli. 

Mér finnst að sviðið eigi að bjóða það. Mér finnst fáránlegt að við séum að gera 

þetta sjálf. Það er náttúrulega frábært að við séum að gera þetta sjálf, en það 

náttúrulega verður til þess að, eins og núna er liðinn langur tími. Þú veist, kannski 

af því að enginn bara fattar [það]. 

Rósa var sammála því að þessir fundir aðstoðarskólastjóra í borginni væru mikilvægir en hún 

var á þeirri skoðun að aðstoðarskólastjórar ættu sjálfir að hafa frumkvæði að þeim, að 

minnsta kosti að sýna frumkvæði að því að kalla eftir því frá skóla- og frístundasviði og láta 

vita af því að það er þörf fyrir slíka fundi og samstarf.  

 Fyrir utan þann jafningjastuðning sem aðstoðarskólastjórarnir nefndu að gott væri að 

hafa, kom fram hjá meirihluta þátttakenda að þeir teldu þörf á að skólastjórnendur fengju 

handleiðslu í tengslum við starfið. Einhvern utanaðkomandi fagaðila sem þeir gætu leitað til 

þegar þörf væri á. Fjóla sagðist ekki hafa leitað mikið eftir samskiptum eða stuðningi út fyrir 

skólann en hún gat hugsað sér að hafa aðgang að handleiðslu:  

Ég væri alveg sko . . . kannski svona stundum, suma daga líður manni alveg 

þannig að maður gæti alveg hugsað sér að fá svolítið svona . . . handleiðslu. Svo 

væri kannski líka gaman að fá stundum hrós. Sem maður fær aldrei í þessu starfi. 
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Björk var einnig á þeirri skoðun að skólastjórnendur ættu að hafa aðgang að einhvers konar 

handleiðslu í sambandi við starfið, til dæmis að einu sinni á vetri væri öllum 

skólastjórnendum boðið upp á slík viðtöl og gætu þá óskað eftir fleiri viðtölum ef þörf væri á. 

Tveir þátttakendur sögðu að þeir væru, eða hefðu verið í viðtölum hjá sálfræðingi á eigin 

vegum. En stór hluti viðtalanna snérist um vinnuna og þeir veltu því fyrir sér hvort þeir gætu 

fengið tímana greidda af skóla- og frístundasviði og voru báðir á þeirri skoðun að stjórnendur 

þyrftu að hafa aðgang að handleiðslu. Íris var önnur þessara tveggja:  

Ég myndi vilja hafa handleiðara. Ég fer . . . reglulega sjálf bara til sálfræðings. Bara 

sem að, þú veist, ég ákveð að gera, bara prívat. Og . . . oftar en ekki fer tíminn í 

vinnuna sko. Hún hefur sagt við mig, þú átt að láta vinnuna borga þetta. En mér 

finnst vanta þetta. Ég spái stundum í það sko, af hverju er það ekki? Mér finnst 

kannski bara að það ætti að vera í boði fyrir okkur að sækja þetta bara sjálf og fá 

það greitt. 

Íris hélt áfram og sagði að aðstoðarskólastjórar væru oft að glíma við svo erfið mál að það 

veitti ekki af því að hafa einhvern fagaðila að leita til: 

Ég er hérna með deyjandi móður núna. Og þú veist, það kom kona hérna um 

daginn og hellti sér yfir mig af því að við tilkynntum harðræði til barnaverndar. . . 

ég hef fengið föður hérna sem varnaði mér útgöngu. Svo reiður. Þú veist, maður 

lendir í svona málum. Og þá er enginn sem grípur mann.  

Ösp hafði svipaða sögu að segja: „Það er enginn. Við höfum enga handleiðslu. Það er ekkert 

[þess háttar] í okkar starfi“. Hún sagðist vera með erfið mál í skólanum sem enga lausn væri 

að finna á:  

Þú veist, það er sjaldan, en maður verður andvaka yfir. Þannig að maður situr 

uppi með þetta og lausnin er ekki í sjónmáli. . . . Ég held að það væri gífurlega 

mikilvægt að geta leitað til einhvers í handleiðslu. Því það er ekkert gefið að 

maður hafi einhvern innan stofnunarinnar sem maður getur leitað til með svona 

mál. Maður er náttúrlega . . . líka bundinn trúnaði og getur ekki sagt frá. 

Orð Írisar og Aspar drógu fram þær alvarlegu og erfiðu aðstæður sem geta komið upp í starfi 

aðstoðarskólastjóra og benda á nauðsyn þess að hafa aðgang að stuðningi fagaðila til þess að 

vinna úr þeim tilfinningum sem aðstæðurnar geta vakið.  

Augljóst var af samtölum við aðstoðarskólastjórana að þó að þeir teldu sig flestir hafa 

nægilegan stuðning í starfinu innan skólanna sinna væri þörf á frekari stuðningi. Þeir kölluðu 
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eftir meiri tengslum við skóla- og frístundasvið borgarinnar auk þess sem mikill áhugi var fyrir 

meira samstarfi við jafningja í öðrum skólum. Bæði innan hverfa og yfir borgina alla, til þess 

að deila hugmyndum og ráðgast. Með því mætti jafnvel deila verkefnaálaginu og létta þannig 

á hverjum og einum. Þá kom einnig fram skýr þörf á að aðstoðarskólastjórar hefðu aðgang 

að stuðningi fagaðila til þess að takast á við margvíslega erfiðleika og alvarlegar aðstæður 

sem geta komið upp í starfi þeirra, svo að þeir endist í starfinu en brenni ekki út.   

5.6 Gleði og ánægja 

Þrátt fyrir að aðstoðarskólastjórar gegni viðamiklu og oft á tíðum flóknu og erfiðu starfi báru 

þátttakendur það berlega með sér að starf þeirra veitir þeim ánægju og gleði. Starfið reynir 

þó oft á og getur verið streituvaldandi. En þátttakendur töluðu um skólana sína og 

skólastarfið af stolti og virðingu, og eldmóðurinn skein oft í gegn í viðtölunum. 

Þátttakendur lýstu því að erillinn væri oft mikill og dagarnir svo fljótir að líða að matar- og 

kaffitímar gleymdust. En allir sögðust þeir vera ánægðir í starfi og mæta glaðir til vinnu. Ösp 

hafði orð á því að á tæplega 40 ára starfsferli við skóla hefði henni aldrei leiðst og aldrei átt 

dag þar sem hún vildi vera annars staðar. Sóley tók í sama streng og sagði að sér þætti aldrei 

leiðinlegt að koma í vinnuna: „Mér finnst þetta stundum erfitt, en ekki leiðinlegt.“ Fjóla 

viðurkenndi að stundum finndi hún fyrir því að hún væri „alveg að brenna yfir“ en sagði að 

hún hefði ennþá gaman af þessu og nyti þess að takast á við allar áskoranirnar í starfinu. 

Aðspurðir um hvernig viðmælendur sæju framtíðina í starfi fyrir sér voru flestir á þeirri 

skoðun að þeir væru sáttir í starfi aðstoðarskólastjóra og vildu vera þar áfram. Tveir sögðu að 

eftirlaun væru í sjónmáli og þeir sáu fyrir sér að vera áfram aðstoðarskólastjórar fram að því. 

Einn var á leið í leyfi en reiknaði með að snúa aftur í stöðu aðstoðarskólastjóra að því loknu. 

Af átta viðmælendum voru tveir sem sögðust geta hugsað sér að verða skólastjórar. Það er 

því ljóst að aðstoðarskólastjórarnir eru ánægðir í starfi sínu og fáir ætla sér annað en að vera 

áfram þar sem þeir eru.  

Í næsta kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við þá fræðilegu 

umfjöllun sem lögð var henni til grundvallar.  
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6 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun aðstoðarskólastjóra í Reykjavík af 

hlutverki sínu og þeirri stöðu sem þeir hafa innan skólanna, auk þess að kanna hvaða 

stuðning þeir hafa í starfinu og hvaðan sá stuðningur kemur. Í þessum kafla verður fjallað um 

niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við fræðilegan bakgrunn hennar. Leitast verður við 

að draga fram svör við rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með og fjallað um 

niðurstöðurnar út frá hverri spurningu fyrir sig. Í lokin verða niðurstöður skoðaðar með 

hliðsjón af kenningu Alberts Bandura (1994) um trú á eigin færni með það að markmiði að 

draga fram hvernig best er að haga þeim stuðningi sem aðstoðarskólastjórar fá til þess að 

stuðla að aukinni færni þeirra í starfi sínu.  

6.1 Sýn aðstoðarskólastjóra á hlutverk sitt 

Fyrsta rannsóknarspurningin beindist að því hvernig þátttakendur sjá sjálfa sig í hlutverki 

aðstoðarskólastjóra. Aðstoðarskólastjórarnir sem tóku þátt í rannsókninni lýstu hlutverki sínu 

sem afar fjölbreyttu og upplifun þeirra einkenndist af því að þeir gangi í flest öll þau verk sem 

þarf að sinna innan skólans, óháð því hvort verkefnanna er getið í starfslýsingu þeirra. 

Almennt veltu viðmælendurnir sér lítið upp úr því hvað stendur í starfslýsingunni, heldur 

sögðust sinna þeim verkum sem þarf á hverjum tíma til þess að skólastarfið gangi frá degi til 

dags.  

Marshall og Hooley (2006) og Sædís Ósk Harðardóttir (2014) hafa komist að sömu 

niðurstöðu. Rannsóknir þeirra sýna að aðstoðarskólastjórar sinna margþættu starfi og binda 

sig ekki í starfslýsingar heldur ganga í þau verk sem þarf hverju sinni. Sædís Ósk hefur bent á 

að verkefnin sem aðstoðarskólastjórar sinna eru oft „ósýnileg“ (bls. 45), þ.e. ýmsar reddingar 

sem skilja oft lítið sýnilegt eftir sig. Hoy og Miskel (2013) hafa einnig bent á að störf 

skólastjórnenda eru brotakennd, þeir hafa í mörg horn að líta og starfið fer oft fram á 

hlaupum. Þetta á vel við um lýsingar viðmælenda í þessari rannsókn á hlutverki sínu en 

jafnframt kom fram að þeim líkar almennt vel við hraðann og fjölbreytileikann í starfinu. Þeir 

sækja í að taka þátt í sem flestu í daglegu skólastarfi og líta á það sem sitt verkefni að „redda 

málunum“ þegar þess gerist þörf. En álagið sem fjöldi verkefnanna og margbreytni þeirra 

getur valdið er mikið og aðstoðarskólastjórarnir gátu vel hugsað sér að aðrir aðilar tækju að 

sér ákveðin verkefni því þannig sáu þeir fyrir sér að minnka mætti álagið í starfinu. Þau 

verkefni sem helst voru nefnd teljast til ýmissra skrifstofustarfa og annars sem snýr að 

skipulagi skólastarfsins og upplýsingaflæði innan skólanna. Þessar niðurstöður sýna að huga 

þarf vel að því að draga úr vinnuálaginu sem er á aðstoðarskólastjórum og deila út verkum 

sem aðrir geta haldið utan um og sinnt. Þannig er hægt að létta undir með 
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aðstoðarskólastjórum svo þeir geti áfram verið sýnilegir í skólastarfinu og tekið þátt í því sem 

faglegir leiðtogar, en festist ekki í verkum sem ættu betur heima á borðum annarra.   

Þátttakendur sáu sjálfa sig fremur sem stjórnendur í skólum en faglega leiðtoga og töldu 

að starfsfólk skólanna gerði það einnig. Þau verkefni sem viðmælendur sögðust sinna falla 

flest undir það sem fræðimenn skilgreina sem stjórnun (sbr. Gardner, 2000), þ.e. verkefni 

sem lúta að því að hafa yfirumsjón með starfseminni, gæta þess að fjármunum og björgum 

sé deilt út af skynsemi og að nýta mannauðinn innan skólanna sem best. 

Aðstoðarskólastjórarnir upplifðu að þeir hefðu ekki tíma til þess að sinna faglegri forystu eins 

og þeir myndu flestir vilja gera. Þetta er í samræmi við niðurstöður Rafns Markúsar 

Vilbergssonar (2014) um hlutverk aðstoðarskólastjóra sem kennslufræðilegra leiðtoga. Hann 

komst það því að í erli dagsins gefist aðstoðarskólastjórum ekki næg tækifæri til slíkrar 

forystu. Rafn bendir réttilega á að þörfin fyrir kennslufræðilega forystu aðstoðarskólastjóra 

muni aukast með tímanum og því sé mikilvægt að gera ráð fyrir þessum þætti í störfum 

aðstoðarskólastjóra.   

Viðmælendur í þessari rannsókn ræddu langflestir vilja sinn til að sinna faglegri forystu og 

forgangsraða verkefnum í þágu faglegrar forystu, til dæmis með því að gefa sér meiri tíma til 

þess að vinna með kennurunum að kennslufræðilegri framþróun. Þeir upplifðu hins vegar að 

það væri erfitt því utanaðkomandi kröfur sem snúa að stjórnunarþáttum og 

skrifstofustörfum væru oft miklar og þeim fylgi gjarnan tímapressa. Líkt og niðurstöður TALIS 

rannsóknarinnar (OECD, 2019) benda á að endurskoða þurfi hlutverk skólastjóra, ýta 

niðurstöður þessarar rannsóknar undir að huga þurfi betur að því hvaða verkefni eiga að 

vera á ábyrgð aðstoðarskólastjóra. Mikilvægt er að tryggja að starfskraftar 

aðstoðarskólastjóra séu nýttir sem best og þeim sé skapað starfsumhverfi þar sem þeir hafa 

svigrúm til þess að sinna faglegri forystu og hlutverki sínu sem lykilaðilar í að leggja grunninn 

að virku lærdómssamfélagi í skólunum. 

Athygli vekur að fyrri rannsóknir hér á landi (sbr. Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 

2014; Trausti Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir, 2016) benda til þess að skólastjórar láti 

það gjarnan í hendur aðstoðarskólastjóra að fara með faglega forystu gagnvart kennurum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar og annarra rannsókna meðal aðstoðarskólastjóra hér á 

landi (sbr. Rafn Markús Vilbergsson, 2014; Sædís Ósk Harðardóttir, 2014) benda hins vegar til 

þess að aðstoðarskólastjórar sinni slíkri forystu aðeins að takmörkuðu leyti og því er hætt við 

að þessum mikilvæga þætti í skólastarfi sé ekki sinnt nægilega vel. 

 Þrátt fyrir að þátttakendur upplifðu sig frekar í hlutverki stjórnenda en leiðtoga í 

skólastarfinu vildu þeir ekki birtast sem yfirvald eða stjórna skólunum með valdboði. Þeir 

lýstu vilja til að vera leiðtogar og hafa starfsfólkið með sér í því sem þarf að gera, fremur en 

að „draga vagninn“ eða gefa fyrirskipanir. Þessi sýn fellur vel að hugmyndum Kaplan og 

Owings (2015) um að í skólastarfi sé mikilvægt að hafa öfluga leiðtoga sem fá aðra í lið með 
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sér til þess að stuðla að góðri menntun fyrir nemendur. Lýsingar aðstoðarskólastjóranna á 

því hvernig þeir vilja stjórna falla einnig vel að skilgreiningu Yukl (2013) á forystu. Hann telur 

að leiðtogi beiti áhrifum sínum til þess að leiða fylgjendum sínum fyrir sjónir hvað þarf að 

gera og hvernig, til þess að árangur náist, og fái þá þannig til samstarfs við sig. Því má líta svo 

á að aðstoðarskólastjórarnir séu leiðtogar í skólastarfinu á margan hátt og hafi bæði vilja og 

færni til þess. Þó er mikilvægt að auka svigrúm þeirra til þess að nýta þau áhrif og völd sem 

þeir hafa sem leiðtogar til þess að hafa áhrif á faglegt starf í skólunum. 

Aðstoðarskólastjórarnir töldu að samkvæmt skilgreiningu og skipuriti væru þeir 

millistjórnendur, en að þeir upplifðu sig almennt ekki sem slíka. Viðmælendum fannst 

mörgum erfitt að átta sig á stöðu sinni hvað þetta varðar, einkum þeim sem höfðu sinnt 

hlutverki staðgengils skólastjóra. Þeir vildu að minnsta kosti raða sér „fyrir ofan“ aðra 

millistjórnendur og litu fremur á sig sem jafningja skólastjóra. Skilgreiningar á því hverjir eru 

millistjórnendur í skólum eru ekki skýrar og misjafnt hvort aðstoðarskólastjórar eru taldir til 

æðstu stjórnenda skóla eða millistjórnenda (sbr. Busher o.fl., 2007; Gold og Evans, 2002; 

Steinunn Helga Lárusdóttir og Eileen O´Connor, 2017).  

Eitt og annað bendir til að líta megi á aðstoðarskólastjóra sem millistjórnendur. 

Niðurstöður bæði erlendra og innlendra rannsókna hafa til að mynda sýnt að 

millistjórnendur upplifi togstreitu þar sem þeir eru á milli tveggja aðila og hafa hlutverki og 

skuldbindingu að gegna gagnvart þeim báðum (sbr. Bennett o.fl., 2007; Fitzgerald, 2009; 

Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016). Þær niðurstöður eru samhljóma þessari 

rannsókn þar sem fram komu ákveðin merki um togstreitu í viðtölunum við 

aðstoðarskólastjórana. Viðmælendur upplifðu bæði að þeir þyrftu að miðla málum á milli 

skólastjóra og kennara og að þeir hefðu ekki nægilegt umboð til ákvarðanatöku í fjarveru 

skólastjóra til þess að geta sinnt staðgengilshlutverki sínu. Þetta gefur til kynna stöðu 

aðstoðarskólastjóranna sem millistjórnendur fremur en að þeir standi jafnfætis 

skólastjórunum.  

Um leið komu einnig fram mörg dæmi þar sem aðstoðarskólastjórarnir upplifðu sig sem 

jafningja skólastjóra og töldu að líta ætti á skólastjóra og aðstoðarskólastjóra sem 

„stjórnunarpar“ eða „tveggja manna teymi“. Hlutverk aðstoðarskólastjóra sem staðgenglar 

skólastjóra rökstyður til að mynda mikilvægi þess að tengja þá með markvissum hætti við 

yfirstjórn skólanna sem og sú staðreynd að samstarf aðstoðarskólastjóra og skólastjóra er 

almennt að miklu leyti á jafningjagrundvelli.  

Ekki er óeðlilegt að það vefjist fyrir aðstoðarskólastjórunum hver raunveruleg staða 

þeirra er innan skólanna. Í aðra röndina hafa þeir stöðu á milli yfirstjórnar og starfsfólksins á 

gólfinu og upplifa að þeir hafi takmarkað umboð til ákvarðana, en í hina röndina eiga þeir að 

stíga inn í störf skólastjóra sem staðgenglar og bera um leið ábyrgð sem æðstu stjórnendur 
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skólans. Þetta veldur ruglingi og óöryggi hjá aðstoðarskólastjórunum og jafnvel einnig öðru 

starfsfólki eins og fram kom hjá nokkrum viðmælendum.  

Velta má upp þeirri spurningu hvort skilgreina þurfi nánar hlutverk aðstoðarskólastjóra, 

innan regluveldisins og innan skólanna, og leggja skýrari línur um ábyrgð þeirra og umboð til 

ákvarðanatöku. Svo sem með umfjöllun um hlutverk þeirra í lögum um grunnskóla og 

aðalnámskrá, og skilgreina nánar í kjarasamningi í hverju hlutverk þeirra sem staðgenglar 

skólastjóra felst. En með slíkum aðgerðum er hlutverk aðstoðarskólastjóra að vissu leyti 

njörvað niður og takmarkað, og ekki víst að það væri til bóta fyrir skólastarfið eða 

einstaklingana sem sinna starfinu. Eins og fram kom hjá þátttakendum líkar þeim að mörgu 

leyti vel við fjölbreytnina og hraðann í starfinu og það hentar skólastjórnendum vel að geta 

skipt með sér verkum byggt á styrkleikum hvers og eins. Þó er grundvallaratriði að tryggt sé 

að aðstoðarskólastjórar viti í hverju starf þeirra felst og að þeir hafi það umboð og svigrúm 

sem þeir þurfa til þess að sinna því sem er ætlast til af þeim.  

Þá er ástæða til þess að kanna hvort greiðslur á staðgengilslaunum til aðstoðarskólastjóra 

fari fram í samræmi við kjarasamning. En niðurstöður benda til þess að misræmi sé á milli 

þess tíma sem aðstoðarskólastjórarnir töldu að þeir þyrftu að vera í staðgenglishlutverkinu, 

þ.e. sex vikur samfleytt, áður en þeir fá greidd staðgengilslaun, og þess sem kjarasamningur 

kveður á um, þ.e. fjórar vikur samfleytt eða sex vikur á hverjum 12 mánuðum 

(Kennarasamband Íslands, 2015). Það olli þátttakendum pirringi hve lengi þeir þurftu að 

gegna tveimur störfum sem bæði eru ofhlaðin verkefnum áður en kom til greiðslna á 

staðgengilslaunum. Mikilvægt er að skóla- og frístundasvið Reykjavíkur og Kennarasamband 

Íslands taki saman höndum og tryggi að launagreiðslur séu samkvæmt kjarasamningi.  

Þátttakendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að vera í góðum samskiptum við alla aðila 

skólasamfélagsins, en þó einkum við nemendur, foreldra og starfsfólk. Þátttakendur voru 

allir sammála um að þeir hefðu góða færni í samskiptum og sögðust leggja sig sérstaklega 

fram við að vera í góðu sambandi við nemendur og starfsfólk skólans og tryggja að aðgengi 

að sér væri gott til þess að auka líkur á því að leitað væri til þeirra. Hið sama kom fram í 

rannsóknum Rafns Markúsar Vilbergssonar (2014) og Sædísar Óskar Harðardóttur (2014). 

Hjá Sædísi Ósk kom fram að aðstoðarskólastjórarnir leggi áherslu á að hafa gott aðgengi að 

sér til þess að skapa umhverfi sem stuðlar að bættum árangri nemenda og kennara. Eins og 

Kaplan og Owings (2015) hafa bent á eru góð samskipti milli aðila skólasamfélagsins forsenda 

þess að traust geti myndast innan þess og traust er grundvallaratriði þegar kemur að 

skólaþróun og bættum árangri í skólastarfi.   

Umhyggja fyrir nemendum og starfsfólki skólans kom berlega í ljós hjá viðmælendum í 

þessari rannsókn og fram kom að þeir litu jafnvel á sig sem einhvers konar þjónustuaðila 

innan skólans sem hefur það hlutverk að greiða fyrir góðu gengi kennara og annars 
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starfsfólks í sínum störfum, stuðla að góðu námsumhverfi fyrir nemendur og sjá til þess að 

öllum nemendum líði vel í skólanum. Þessi sýn aðstoðarskólastjóranna er í samræmi við 

hugmyndir um þjónandi forystu, en megininntak hugmyndafræði þjónandi forystu er að 

leiðtoginn er fyrst og fremst í þjónandi hlutverki og leggur áherslu á að þjóna fylgjendum 

sínum, auk þess sem mikið er lagt upp úr því að hlúa að þroska einstaklinganna innan 

stofnunarinnar, hlusta á þá, sýna þeim samkennd og valdefla þá (Greenleaf, 2018; Hoy og 

Miskel, 2013). Þessi hugmyndafræði hefur verið ofarlega á baugi í skólastjórnun um nokkra 

hríð (sbr. Sigrún Gunnarsdóttir og Sandra Borg Gunnarsdóttir, 2018; Þóra Hjörleifsdóttir, 

2011).  

Af umfjölluninni hér að framan má sjá að hlutverk aðstoðarskólastjóra er margþætt og 

ekki alltaf skýrt gagnvart þeim sjálfum. Skoða þarf hvort hægt er að skilgreina hlutverk þeirra 

og verkefni betur, án þess þó að það verði þeim hindrun í starfi, til þess að tryggja að kraftar 

og færni aðstoðarskólastjóranna nýtist sem best til þess að stuðla að góðu og lipru skólastarfi 

sem er í stöðugri framþróun.   

Næst verður fjallað um sambönd aðstoðarskólastjóra við aðra aðila innan skólans og 

hvernig þeir staðsetja sig gagnvart samstarfsfólki sínu.   

6.2 Sambönd innan skólasamfélagsins 

Önnur rannsóknarspurningin beindist að stöðu aðstoðarskólastjóranna innan skólanna. Spurt 

var hvernig aðstoðarskólastjórarnir lýstu sambandi sínu við skólastjóra og annað 

samstarfsfólk og hvaða hópi þeim finndist þeir tilheyra innan skólasamfélagsins.  

Af viðtölunum við þátttakendur mátti sjá að tengsl þeirra við skólastjóra og aðra 

stjórnendur innan skólans voru þeim mikilvægust, sem og samband þeirra við einstaka aðila 

innan skólans, svo sem námsráðgjafa, skrifstofustjóra eða annan náinn samstarfsaðila.  

Aðstoðarskólastjórarnir samsömuðu sig fyrst og fremst skólastjórum og öðrum 

stjórnendum innan skólanna fremur en öðru starfsfólki og leituðu til þeirra til þess að ráðgast 

við í daglegu starfi eða pústa eftir erfiðar uppákomur. Í mörgum skólanna studdu stjórnendur 

vel við hvern annan og traust ríkti í sambandi þeirra. Nokkrir þátttakendur nefndu einnig 

aðra aðila sem þeir áttu gott samband við, bæði faglegt og persónulegt, en það voru aðilar 

sem þeir tengdust sérstaklega á einhvern hátt, svo sem samstarfsaðili til fjölda ára eða 

samstafsaðili sem þeir unnu mikið og náið með.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að breytingin frá því að vera kennari og að 

verða stjórnandi getur reynst aðstoðarskólastjórum erfið. Fram kom hjá viðmælendum að 

samband þeirra við starfsfólk, sérstaklega kennara, hefði breyst í kjölfar þess að þeir voru 

ráðnir sem stjórnendur, og orðið formlegra en áður. Þeim fannst þeir því ekki lengur tilheyra 

hópi kennara og áttu í nokkrum vanda með að venjast breyttum tengslum, þurfa að mynda 
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ný tengsl og finna sér nýjan hóp innan skólans. Hið sama hefur komið fram í öðrum 

rannsóknum (sbr. Mitchell o.fl., 2017; Armstrong, 2015) þar sem því hefur verið lýst að nýir 

aðstoðarskólastjórar upplifðu ákveðna félagslega einangrun og einmanaleika sem varð þeim 

hvati til þess að sækja á ný mið eftir tengslum og stuðningi. Af þessu má draga þá ályktun að 

mikilvægt sé að skólayfirvöld og skólastjórar hafi í huga, þegar nýir aðstoðarskólastjórar eru 

ráðnir, að styðja þá í þeim breytingum sem þeir þurfa að takast á við. Skapa þarf vettvang 

fyrir aðstoðarskólastjóra til þess að kynnast og eiga samstarf sín á milli og með öðrum 

stjórnendum í skólum. 

Skólastjóri var oft nefndur sem einn helsti samstarfsaðili aðstoðarskólastjóranna. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að gott samband aðstoðarskólastjóra og skólastjóra er mikilvægt og það 

sem hefur mest áhrif á velgengni aðstoðarskólastjóra í starfi (sbr. Hausman o.fl., 2002; 

Mitchell o.fl., 2017). Í rannsókninni komu, í einstaka tilvikum, fram merki um togstreitu í 

samskiptum við skólastjóra. Það reyndist viðkomandi aðstoðarskólastjórum erfitt og hamlaði 

þeim að vissu leyti í starfinu. Þeir höfðu þá ekki það umboð til athafna sem þeir töldu sig 

þurfa að hafa til þess að geta sinnt starfi sínu vel, áttu erfitt með að taka ákvarðanir og 

vantaði stuðning í erfiðum málum. En líkt og Mitchell o.fl. (2017) hafa bent á getur skólastjóri 

bæði greitt götu aðstoðarskólastjóra í starfi þeirra og hamlað þeim. Af þessu má draga þá 

ályktun að mikilvægt er að stuðla að góðu samstarfi á milli skólastjóra og aðstoðarskólastjóra 

svo líkur séu á að aðstoðarskólastjóri hafi þann stuðning af skólastjóra sem hann þarf til þess 

að ná árangri í starfi sínu og geti fótað sig innan starfsvettvangsins. Skólayfirvöld þurfa að 

huga að því að styðja við samstarf skólastjóra og aðstoðarskólastjóra og í tilvikum þar sem 

samstarf aðstoðarskólastjóra og skólastjóra er ekki styðjandi fyrir aðstoðarskólastjóra þarf að 

tryggja að hann hafi stuðning annars staðar frá. 

Í næsta kafla verður fjallað um niðurstöður sem lúta að þeim stuðningi sem 

aðstoðarskólastjórarnir upplifðu að þeir hafi í starfi, og hvaða stuðning þeir telja sig hafa þörf 

fyrir.  

6.3 Stuðningur í starfi 

Í þriðju rannsóknarspurningunni var sjónum beint að því hvernig þeim stuðningi sem 

aðstoðarskólastjórar hafa í starfi sínu er háttað. Af ummælum viðmælenda að dæma höfðu 

þeir almennt góðan stuðning meðal nánasta samstarfsfólks síns, einkum úr stjórnunarlagi 

skólans. Margir nefndu skólastjóra sem sinn helsta stuðningsaðila, en einnig aðra 

stjórnendur og einstaka aðra aðila innan skólans. Boerema (2011) hefur fjallað um mikilvægi 

þess að skólastjórnendur hafi stuðning og hvatningu til þess að geta tekist á við starf sitt, því 

fæstir sem ráðast í stöður skólastjórnenda hafa fengið sérstakan undirbúning fyrir starfið og 

það er margt sem lærist bara í starfinu sjálfu. Fleiri rannsóknir hafa sýnt að 
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aðstoðarskólastjórar fá almennt ekki sérstakan undirbúning fyrir starfið (sbr. Armstrong, 

2015; Sædís Ósk Harðardóttir, 2014). Hið sama kom fram í viðtölum við þátttakendur í 

þessari rannsókn. Einungis helmingur þeirra hafði lagt stund á stjórnunarnám á meistarastigi 

en þátttakendur höfðu ekki annan formlegan eða óformlegan undirbúning fyrir starfið og því 

margt nýtt sem þeir þurftu að læra og takast á við, líkt og kom fram hjá Boerema (2011).  

Stuðningurinn sem viðmælendur sögðust hafa innan skólanna fólst fyrst og fremst í því 

að þeir höfðu einhvern sem þeir gátu ráðgast við, bæði um fagleg mál og mál tengd starfi 

þeirra sjálfra sérstaklega. Fram kom að þeim þætti gott að geta ráðgast við einhvern sem 

hefur annað sjónarhorn á málin og að það væri aðstoðarskólastjórunum mikilvægt að hafa 

einhvern sem hlustaði á þá og þeir gætu pústað eftir erfiðan fund eða erfið mál sem þeir 

hafa þurft að takast á við. Þetta er í samræmi við það sem Boerema (2011) hefur bent á, þ.e. 

að mikilvægt er fyrir skólastjórnendur að hafa aðgang að einhverjum sem hefur þekkingu á 

starfi þeirra og hlustar á þá, sýnir þeim áhuga og hvetur þá áfram.   

Fram kom í viðtölum við aðstoðarskólastjórana að ekki væri sjálfgefið að þeir hefðu 

góðan stuðning innan skólanna og þó að svo væri dygði það ekki alltaf til. Utanaðkomandi 

stuðningur væri einnig mikilvægur. Ingibjörg Magnúsdóttir (2013) komst að svipuðum 

niðurstöðum í rannsókn sinni á stuðningi við nýja skólastjóra, en þar kom fram að þörf væri 

fyrir fjölbreyttan stuðning, bæði formlegan og óformlegan, til þess að styrkja skólastjórana í 

að takast á við öll hin ólíku verkefni sem fylgja skólastjórnun. Í viðtölunum við 

aðstoðarskólastjórana var áberandi að þeir óskuðu eftir auknum jafningjastuðningi og var 

rætt um ólíkar leiðir í því sambandi. Fram kom að gott væri fyrir nýja aðstoðarskólastjóra að 

hafa mentor úr hópi reyndari aðstoðarskólastjóra, einhvern sem hefði þekkingu á stöðu 

þeirra og þeir gætu leitað til eftir leiðsögn. Nefnt var að líklega ætti skólastjóri að sinna slíku 

hlutverki, en það gæti reynst aðstoðarskólastjórum erfitt að þurfa að leita til hans með öll 

mál og berskjalda sig þannig gagnvart yfirmanni sínum. Því er betra að hafa jafningja, s.s. 

aðstoðarskólastjóra í öðrum skóla í sama hverfi, sem mentor þar sem ekki er um 

valdaójafnvægi að ræða. Skólayfirvöld gætu komið til móts við þessa þörf með því að tengja 

reynda aðstoðarskólastjóra við þá sem eru ráðnir nýir til starfa með það að markmiði að þeir 

reyndari geti miðlað af reynslu sinni og verið stuðningur fyrir þá sem eru nýir, líkt og gjarnan 

er gert innan skólanna þegar nýir kennarar koma til starfa.  

Þá kom fram í niðurstöðum að með samstarfi skólastjórnenda innan hverfa borgarinnar 

og reglulegum fundum þeirra gafst aðstoðarskólastjórum mikilvægt tækifæri til að mynda 

tengsl við stjórnendur í öðrum skólum í nágrenninu sem þeir geta leitað til og deilt 

hugmyndum og helstu áskorunum í starfinu. Niðurstöður sýndu þó jafnframt að 

aðstoðarskólastjórarnir vildu auka samstarf og samband sín á milli og skapa sér þannig 

jafningjasamfélag þar sem þeir geta sótt stuðning og deilt hugmyndum sem geta nýst 
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fleirum. Álíka niðurstöður komu fram í rannsókn Armstrong (2015) en þar kom fram að 

aðstoðarskólastjórarnir, sem tóku þátt í rannsókn hennar, lögðu áherslu á að mynda tengsl 

við aðra aðstoðarskólastjóra eða annað reynslumikið skólafólk innan skólakerfisins og skapa 

sér þannig tengslanet sem veitti þeim stuðning.   

Fram kom hjá viðmælendum að aðstoðarskólastjórar í Reykjavík hafa hist nokkrum 

sinnum og skipst á að bjóða hópnum í heimsókn í skólana til sín. Þær heimsóknir hafa gefið 

góða raun en viðmælendur bentu þó á að þessar heimsóknir hafa verið stopular og 

óformgerðar. Þeir lýstu litlu skipulagi í kringum heimsóknirnar og bentu á að þær hafi byggst 

á frumkvæði einstakra aðstoðarskólastjóra. Niðurstöðurnar benda til að slíkar heimsóknir 

væru mikil bót fyrir aðstoðarskólastjóra en mikilvægt er að koma reglu á slíka fundi og 

formgera þá til þess að auka og styrkja samskiptin en einnig til að gefa aðstoðarskólastjórum 

færi á að stækka og efla tengslanet sitt. Aðstoðarskólastjórar þurfa að sýna frumkvæði og 

ganga eftir þeim stuðningi sem þeir telja sig þurfa, en skólayfirvöld þurfa jafnframt að huga 

að því hvernig þau geta með aðkomu sinni stuðlað að auknu samstarfi og samráði á milli 

aðstoðarskólastjóra og styrkt þá þannig í starfi sínu. 

Viðmælendur ræddu um verkefni meðal skólastjóra og aðstoðarskólastjóra sem skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur stóð fyrir í samvinnu við John Morris, skólastjóra í Bretlandi (Nanna 

Kristín Christiansen, munnleg heimild, 3.12.2018). Þar voru þátttakendur paraðir saman og 

heimsóttu hvorn annan á vinnustað þar sem þeir gengu saman um skólana, kynntust starfi 

hvors annars og gafst færi á að spjalla saman um þau mál sem brunnu á þeim. Þetta verkefni 

vakti ánægju meðal þátttakenda og fram kom hjá einum viðmælanda að framhald yrði á 

þessu verkefni.  

Fram kom að viðmælendur töldu að skóla- og frístundasvið Reykjavíkur gæti staðið sig 

betur í að styðja við aðstoðarskólastjóra þó að skref hafi verið tekið í rétta átt þegar 

aðstoðarskólastjórar fóru að fá tölvupóst frá sviðinu líkt og skólastjórar. Þátttakendur voru 

þó flestir á því að þeir hafi fengið eða myndu fá stuðning frá skóla- og frístundasviði ef þeir 

leituðu eftir honum, en lítið hafði reynt á það. Aðstoðarskólastjórarnir vildu gjarnan hafa 

meiri tengingu við skóla- og frístundasvið og upplifðu jafnvel að þeir væru hunsaðir eða þeim 

ekki sýndur sá áhugi sem þeir töldu eðlilegan af hálfu skólayfirvalda í borginni. Niðurstöður 

sýndu að þátttakendur vildu hafa fleiri fundi og fræðslu fyrir aðstoðarskólastjóra líkt og fyrir 

skólastjóra, eða að aðstoðarskólastjórar væru reglulega hafðir með á skólastjórafundum. Það 

gæti verið leið til þess að stuðla að góðu samstarfi skólastjóra og aðstoðarskólastjóra, því að 

þrátt fyrir að aðstoðarskólastjórar beri ekki sömu ábyrgð og skólastjórar er nokkuð algengt 

að þeir séu í þeirri stöðu að þurfa að leysa skólastjóra af um lengri eða skemmri tíma og þá er 

mikilvægt fyrir þá að hafa þá þekkingu, stuðning og þjálfun sem þarf til þess að ganga í störf 

skólastjóra. Þá er ástæða til þess að hvetja skóla- og frístundasvið til þess að halda áfram að 
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tengja saman stjórnendur eins og lýst var hér að framan eftir að samstarfinu við John Morris 

lýkur. Sem og að enn betur verði hugað að því að því hvernig skóla- og frístundasvið getur 

með markvissum hætti styrkt tengsl og stuðning við aðstoðarskólastjóra. Ekki aðeins til þess 

að efla þá í starfi heldur einnig til að tengja þá betur við heildarstjórnkerfi borgarinnar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna jafnframt að mikilvægt er fyrir aðstoðarskólastjóra, og 

skólastjórnendur almennt, að hafa aðgang að handleiðslu frá fagaðila. Starfinu fylgir oft 

mikið álag og skólastjórnendur geta þurft að takast á við erfið og íþyngjandi mál. Þeir eru 

bundnir trúnaði og geta ekki rætt málin við hvern sem er til þess að létta á sér og því 

nauðsynlegt að hafa einhvern sem þeir geta leitað til þegar á reynir eins og rannsókn 

Boerema (2011) bendir réttilega á. Nokkrir þátttakendur höfðu sótt tíma hjá sálfræðingi á 

eigin vegum og lögðu áherslu á mikilvægi þess að aðstoðarskólastjórum standi til boða 

handleiðsla eða álíka stuðningur fagaðila, sér að kostnaðarlausu, en þátttakendur vissu 

almennt ekki hvort þeim stæði slíkt til boða í tengslum við starf sitt.   

Samkvæmt upplýsingum frá mannauðsþjónustu skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar leitast sviðið við að styðja við stjórnendur í starfi þeirra, m.a. fá nýir 

skólastjórnendur mentor fyrsta starfsárið og kynningarfundir eru haldnir fyrir nýja 

stjórnendur. Auk þess stendur Reykjavíkurborg fyrir Forystunámi, samhæfðu skyldunámi fyrir 

stjórnendur í borginni. Hvað handleiðslu varðar hefur skóla- og frístundasvið bent starfsfólki 

á að nýta sér styrki stéttarfélags síns fyrir sálfræðitímum (Jóhanna Marteinsdóttir, munnleg 

heimild, 24.6.2019). Á vefsíðu Kennarasambands Íslands kemur fram að sjúkrasjóður 

sambandsins veitir félagsmönnum styrk til handleiðslu (Kennarasamband Íslands, e.d.) sem 

aðstoðarskólastjórar geta sótt að eigin frumkvæði. Af viðtölum við aðstoðarskólastjórana að 

dæma hefur þeim ekki staðið til boða sá stuðningur sem skóla- og frístundasvið hefur veitt 

skólastjórnendum, eða þeir vita ekki af þeim stuðningi sem þeim býðst. Niðurstöðurnar 

varpa því ljósi á mikilvægi þess að skipulag handleiðslu fyrir aðstoðarskólastjóra verði 

formgert og litið á það sem sjálfsagðan hlut af starfsumhverfi þeirra. Einnig má velta upp 

þeirri spurningu hvort eðlilegt sé að það álag sem starfið veldur sé sjúkdómsgert á þann hátt 

sem nú er með því að vísa starfsmönnum á að sækja sér handleiðslu í gegnum sjúkrasjóð 

sinn.  

Af umfjölluninni hér að framan má sjá að aðstoðarskólastjórar hafa góðan stuðning 

meðal nánasta samstarfsfólks, sér í lagi úr efri stjórnunarlögum skólanna, en þeir hafa mikla 

þörf fyrir aukinn stuðning utan skólans. Þeir vilja auka jafningjastuðning með því að efla 

samband á milli aðstoðarskólastjóra í borginni, en kalla einnig eftir meiri tengslum við skóla- 

og frístundasvið og auknu samstarfi meðal skólastjórnenda almennt. Þá kom fram mikil þörf 

fyrir handleiðslu til þess að aðstoðarskólastjórar hafi þann stuðning sem þeir þurfa til þess að 

takast á við erfið mál sem þeir glíma við í starfi. Mikilvægt er að skóla- og frístundasvið 
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Reykjavíkur og Kennarasamband Íslands skoði hvernig bæta má úr aðgengi 

aðstoðarskólastjóra að upplýsingum varðandi þann stuðning sem stendur þeim til boða í 

starfinu og gæti þess að aðstoðarskólastjórar séu ekki hafðir útundan í umræðu um og við 

skólastjórnendur. 

Hér á eftir verður rýnt í hvernig þessar niðurstöður samræmast kenningu Alberts Bandura 

(1994) um trú á eigin færni.  

6.4 Stuðningur í starfi og trú á eigin færni 

Niðurstöður rannsóknarinnar sem snéru að stuðningi í starfi aðstoðarskólastjóra voru 

skoðaðar með hliðsjón af kenningu Alberts Bandura (1994) um trú á eigin færni. Tilgangurinn 

var að draga fram hvort stuðningurinn sé til þess fallinn að auka trú aðstoðarskólastjóranna á 

eigin færni og efla þá þar með í starfi sínu, og um leið gera starfsvettvang þeirra 

eftirsóknarverðari. 

Kenning Bandura (1994) fjallar um það hvernig má efla trú einstaklinga á eigin færni til 

þess að leysa verkefni sín. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl trúar skólastjórnenda á 

eigin færni til starfsins og starfsánægju þeirra, og að aukin trú skólastjórnenda á eigin færni 

skili sér í bættum gæðum í skólaforystu (Federici og Skaalvik, 2012). Auk þess hefur verið 

bent á mikilvægi þess að efla sálfstrú skólastjórnenda og þar með forystuhæfni þeirra nú 

þegar stjórnunarstöður innan skóla virðast ekki þykja eftirsóknarverðar (Rhodes, 2012). Sýnt 

hefur verið fram á að viðvarandi stuðningur og hvatning bæði innan skólanna og frá 

skólayfirvöldum, sem og leiðsögn eða handleiðsla, hefur markverð áhrif á trú 

skólastjórnenda á eigin færni (sbr. Tschannen-Moran og Gareis, 2007; Grodski, 2011). 

Aðstoðarskólastjórarnir sem rætt var við í þessari rannsókn höfðu almennt góða trú á 

eigin hæfni til starfsins þegar á heildina er litið. Þeir ganga óhikað til flestra verka og mæta 

glaðir til vinnu, en þeim þóttu verkefnin þó misauðveld og treystu sér betur í sum verkefni en 

önnur. Aðstoðarskólastjórarnir mátu það svo að þeir hefðu góða færni í samskiptum og 

flestir nefndu samskipti og skipulagshæfni þegar þeir voru spurðir um í hverju þeir væru 

góðir. Þessir hæfileikar nýtast þeim vel í starfinu. Einn þátttakandi nefndi að honum færi 

stöðugt fram í að eiga samskipti við „erfiða foreldra“ því þær aðstæður kæmu oft upp. Ef 

horft er til kenningar Bandura (1994) um trú á eigin hæfni má sjá að þarna kemur til þess 

sem hann kallar mastery experience, þ.e. að finna það af eigin reynslu að maður ráði við 

verkefnið og þannig eflist trú einstaklingsins á færni sína. Merki um þetta mátti finna víða í 

samtölunum við þátttakendur, þar sem þeir sáu að þeir efldust við að finna að þeir gátu leyst 

fyrirliggjandi verkefni.  

Af niðurstöðunum má sjá að það sem aðstoðarskólastjórarnir kalla helst eftir hvað 

stuðning varðar er annars vegar það sem Bandura hefur nefnt sem herminám, það að sjá 
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hvernig jafningjar manns leysa verkefni og öðlast þannig þá trú að maður geti gert það 

sjálfur. Þar gæti mikill stuðningur falist í auknu sambandi við aðra aðstoðarskólastjóra og það 

eflt trú þeirra á eigin færni til starfsins. Hins vegar er það sannfæring annarra, það að aðrir 

hvetji mann og sannfæri um að maður geti leyst verkefnið. Þetta er í samræmi við það sem 

aðstoðarskólastjórarnir óska eftir, þ.e. að nýir aðstoðarskólastjórar hafi mentor úr hópi 

reyndari aðstoðarskólastjóra, hafi almennt stuðning skólastjóra og aðgang að handleiðslu 

fagaðila. Þá má einnig ætla að með handleiðslu geti fagaðili leitt aðstoðarskólastjóra áfram í 

því sem Bandura hefur tilgreint sem fjórða þáttinn í kenningu sinni, það er tilfinningaleg og 

líkamleg líðan. Þar á Bandura (1994) við að einstaklingur geti túlkað líðan sína gagnvart 

fyrirliggjandi verkefni á jákvæðan hátt og nýtt hana til þess að leysa verkefnið. Slík 

handleiðsla gæti því eflt trú aðstoðarskólastjóra á færni sinni til þess að takast á við verkefni í 

starfinu sem honum þykja erfið.  

Bent hefur verið á að æ færri sækjast eftir stjórnunarstöðum í skólum og stundum hefur 

verið litið svo á að staða aðstoðarskólastjóra sé undirbúningur fyrir stöðu skólastjóra (sbr. 

Rhodes og Brundrett, 2009; Boerema, 2011; Grodzki, 2011; Oleszewski o.fl., 2012; Marshall 

og Phelps Davidson, 2016). Hjá viðmælendum í þessari rannsókn kom fram að það væri 

áhyggjuefni hversu fáir sækja um stöður aðstoðarskólastjóra og athygli vakti að aðeins tveir 

af átta þátttakendum gátu hugsað sér að verða skólastjórar síðar og einungis hluti 

viðmælenda í rannsókninni sóttist að eigin frumkvæði eftir því að verða aðstoðarskólastjórar. 

Ef horft er til niðurstaðna rannsókna á trú skólastjórnenda á eigin færni (sbr. Grodzki, 2011), 

og tengsla sjálfstrúar og hæfileikastjórnunar (Rhodes, 2012) sem og umfjöllunarinnar hér á 

undan um trú á eigin færni, má leiða líkur að því að sá stuðningur sem 

aðstoðarskólastjórarnir kalla eftir geti sannarlega orðið til þess að auka færni þeirra og seiglu 

í starfinu. Með bættum stuðningi má bæta starfsumhverfi aðstoðarskólastjóra og gera það 

eftirsóknarvert, bæði fyrir þá sem þegar eru í starfi aðstoðarskólastjóra, en ekki síður fyrir 

mögulega framtíðarumsækjendur um stöður aðstoðarskólastjóra. Að auki þarf að huga að 

formlegum undirbúningi fyrir stöðu aðstoðarskólastjóra, s.s. námi í stjórnunarfræðum, en 

athygli vekur að aðeins helmingur þátttakenda hafði lagt stund á stjórnunarnám og enn færri 

lokið náminu. Tschannen-Moran og Gareis (2007) benda á það í niðurstöðum sínum að 

formlegur undirbúningur er einn þeirra þátta sem hefur áhrif á trú skólastjórnenda á færni 

sína til starfsins. Mögulega hefur skortur á formlegri menntun áhrif á að aðstoðarskólastjórar 

hafi trú á færni sinni til starfsins, sérstaklega þegar horft er til þess að nú er gerð krafa um að 

kennarar hafi lokið meistaragráðu. Velta má fyrir sér hver staða aðstoðarskólastjóra er sem 

hefur ekki lokið námi sambærilegu því sem kennararnir sem hann á að fara með forystu fyrir, 

hafa lokið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar vekja upp áleitnar spurningar varðandi starfsumhverfi 

aðstoðarskólastjóra, streitu og álag í starfi þeirra og það hversu vel starfskraftar þeirra eru 
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nýttir innan skólanna. Af umfjölluninni hér að framan er ljóst að aðgerða er þörf á ýmsum 

sviðum, til að mynda þarf að huga að því hvernig má skýra hlutverk og stöðu 

aðstoðarskólastjóra án þess að afmarka starf þeirra um of, og skapa þeim aðstæður þar sem 

þeir hafa svigrúm til þess að sinna faglegri forystu. Skýra þarf hlutverk aðstoðarskólastjóra 

sem staðgenglar skólastjóra, ásamt því að tryggja að aðstoðarskólastjórum standi til boða sá 

stuðningur sem þeir þurfa á að halda í starfi sínu.   
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7 Lokaorð  

Í þessari rannsókn var leitast við að svara því hvernig aðstoðarskólastjórar í grunnskólum í 

Reykjavík upplifa hlutverk sitt og stöðu, hverjum þeim finnst þeir tilheyra innan 

skólasamfélagsins og hvernig stuðningi við þá er háttað. Rannsóknin byggir á viðtölum við 

átta aðstoðarskólastjóra í grunnskólum í Reykjavík. Viðmælendur voru nokkuð samhljóma í 

máli sínu og má draga þá ályktun, þó að úrtakið hafi verið fámennt, að niðurstöðurnar eigi 

við um stærri hóp. Ætlunin er þó ekki að alhæfa um aðstoðarskólastjóra almennt, heldur 

veita innsýn í upplifun nokkurra aðstoðarskólastjóra af hlutverki sínu.  

Helstu niðurstöður sýna að aðstoðarskólastjórar sjá hlutverk sitt sem fjölbreytt og 

yfirgripsmikið og að þeir „eigi að vera allt í öllu“. Þeir líta á sig sem stjórnendur skóla enda 

eru flest þau verkefni sem þeir sinna stjórnunarlegs eðlis. Þeir telja sig ekki hafa næg 

tækifæri til þess að sinna faglegri forystu en líta þó flestir á það sem sitt hlutverk að vera 

faglegir leiðtogar og vilja gera betur hvað það varðar. Aðstoðarskólastjórarnir upplifa gjarnan 

að staða þeirra innan skólanna sé óskýr, þeir telja sig vera millistjórnendur en upplifa þó oft 

að þeir standi jafnfætis skólastjórum og sinna gjarnan hæstráðandi hlutverki í fjarveru 

skólastjóra. Sem staðgenglar skólastjóra upplifa þeir mikið álag og lítil umbun fyrir þau störf 

sem yfirfærast á þá í slíkum aðstæðum veldur þeim pirringi.  

Aðstoðarskólastjórarnir hafa almennt góðan stuðning af nánasta samstarfsfólki sínu og 

telja sig flestir hafa nægan stuðning innan skólans síns. Þeir þurfa þó á frekari stuðningi frá 

utanaðkomandi aðilum að halda og óska eftir meiri tengslum við skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar. Auk þess kalla þeir eftir auknum jafningjastuðningi og vilja efla samstarf 

við aðra aðstoðarskólastjóra innan borgarinnar, ásamt því að þeir telja sig hafa þörf fyrir 

handleiðslu fagaðila til þess að takast á við erfið verkefni sem þeir mæta í störfum sínum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hlutverk aðstoðarskólastjóra sé 

yfirgripsmikið, fjölbreytt og ekki skýrt skilgreint. Staða aðstoðarskólastjóra innan skólanna er 

oft á tíðum nokkuð óljós og huga þarf að því að starfskraftar og vinnutími 

aðstoðarskólastjóra nýtist sem best. Einnig þarf að bregðast við þeim óskum sem 

aðstoðarskólastjórar hafa um aukinn stuðning í starfi. Leiða má líkur að því að það myndi 

bæta starfsumhverfi aðstoðarskólastjóra svo um munaði og gera starf þeirra 

eftirsóknarverðara. Tilefni er til þess að rannsaka frekar stöðuna hér á landi hvað varðar 

aðsókn í stjórnunarstöður í skólum og hvernig hægt er að bregðast við til þess að gera 

starfsumhverfi skólastjórnenda eftirsóknarverðara.  

Fleira áhugavert kom fram í viðtölunum við aðstoðarskólastjórana sem gefur tilefni til 

frekari rannsókna á starfsvettvangi þeirra. Má þar nefna að áhugavert væri að rannsaka 

hvernig aðkomu aðstoðarskólastjóra að skólaþróun er háttað, í ljósi þess hve lítið 
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aðstoðarskólastjórarnir upplifðu að þeir komi að faglegri forystu. Þá má einnig telja að þörf 

sé á að skoða hverjir fara í raun með kennslufræðilega forystu í skólum.  

Efni þessarar rannsóknar stendur mér nærri, enda er ég aðstoðarskólastjóri í Reykjavík 

sjálf. Það var því afar áhugavert og lærdómsríkt fyrir mig að fá tækifæri til þess að skyggnast 

inn í starfsumhverfi þátttakenda og upplifun jafningja minna af hlutverki sínu og stöðu.  

Það er von mín að með þessari rannsókn hafi rödd aðstoðarskólastjóranna fengið að 

hljóma á vettvangi fræðanna og að niðurstöður hennar bæti við þann þekkingargrunn sem er 

að byggjast upp um störf og starfsvettvang aðstoðarskólastjóra. Þá óska ég þess að 

niðurstöður rannsóknarinnar verði til þess að stuðla að bættu starfsumhverfi 

skólastjórnenda. 
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Viðauki A: Dæmi um starfslýsingar aðstoðarskólastjóra 

Starfslýsing aðstoðarskólastjóra yngri deildar 

Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra og ber í umboði skólastjóra faglega ábyrgð 

á því skólastigi sem viðkomandi er aðstoðarskólastjóri fyrir. 

Helstu verkefni aðstoðarskólastjóra eru: 

- er ábyrgðaraðili og hefur eftirlit með skólastarfinu á sínu skólastigi 

- kemur að skipulagi allra þátta skólastarfsins í samvinnu við aðra stjórnendur 

- vinnur í nánu samstarfi við umsjónarkennara og foreldra, að þeim málum sem snúa að 

velferð nemenda í skólastarfinu 

- kemur að úrlausn nemendamála vegna fjölþætts vanda nemenda samkvæmt skólareglum 

Árbæjarskóla 

- kemur að móttöku nýrra nemenda sem hefja nám við skólann 

- sér um tengsl skólans og samvinnu við leikskóla hverfisins vegna nemenda sem hefja munu 

nám við skólann í 1. bekk 

- er í nánu samstarfi við leikskóla hverfisins og situr fundi vegna innritunar nemenda í 1. 

bekk skólans 

- er tengiliður skólans við starfsemi lengdrar viðveru, Töfrasel 

- skipuleggur úti- og innivörslu í frímínútum og hádegishléi, ákveður nýtingu útivalla og 

setur upp vallartöflur fyrir nemendur 

- skipuleggur utanaðkomandi kannanir sem lagðar eru fyrir á viðkomandi skólastigi 

- kemur að skipulagi vettvangsferða nemenda í samráði við kennara viðkomandi árganga 

- skipuleggur og stjórnar fundum á sínu skólastigi 

- situr í Nemendaverndarráði og Áfallaráði skólans 

- situr í öryggisnefnd skólans 

- sér um kaup og úthlutun á námsbókum skólans 

- sinnir öðrum þeim störfum sem skólastjóri kann að fela viðkomandi 

 

(Úr Starfsáætlun Árbæjarskóla 2017-2018, sótt af 

http://www.arbaejarskoli.is/files/Starfs%C3%A1%C3%A6tlun%202017-2018_938775394.pdf). 
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Aðstoðarskólastjóri  

Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra og situr í stjórnendateymi skólans. Hann hefur 

faglega umsjón með skólastarfi og er virkur þátttakandi í þróunar- og nýbreytnistarfi skólans 

ásamt því að halda utan um stýrihópa skólans ásamt stjórnunarteyminu. Hann tekur virkan 

þátt í að móta og viðhalda menningu skólans. Hann kemur að vinnu við skólanámskrá og 

starfsáætlun skólans og mati á skólastarfi í samstarfi við skólastjóra og aðra stjórnendur 

skólans og skólasamfélagið. Kemur að stundatöflugerð, mannaráðningum og niðurröðun 

starfsfólks í bekki. Aðstoðarskólastjóri hefur umsjón með nemendaskráningu og skráningu 

nýrra nemenda í Mentor í samvinnu við skrifstofustjóra. Hann heldur utan um ýmis mál s.s. 

innkaup á námsbókum og námsgögnum í samstarfi við umsjónamann námsbóka- og 

námsgagnasafns. Aðstoðarskólastjóri sér um fréttaflutning á milli heimilis og skóla. Hann ber 

ábyrgð á samskiptum skólans við akstursþjónustu Stræto.is varðandi skólaakstur. 

Aðstoðarskólastjóri tekur starfsþróunarsamtöl ásamt skólastjóra og deildarstjórum. Hann 

skipuleggur og stýrir fundum með starfsmönnum í samvinnu við stjórnunarteymi. Hann 

undirbýr og situr fundi í umboði skólastjóra og situr í stjórnendateymi. Aðstoðarskólastjóri 

sinnir öllum þeim verkefnum sem skólastjóri felur honum í umboði sinu.  

 

(Úr Starfsáætlun Klettaskóla 2018-2019. Sótt af 

https://klettaskoli.is/images/Starfsaaetlun.Klettaskola.2018-2019.pdf) 
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Viðauki Á: Kynningarbréf til skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkur 

 

 

Komið þið sæl og blessuð 

 

Ég undirrituð er að ljúka M.Ed. námi í stjórnun menntastofnana við Háskóla Íslands og er að vinna 

lokaverkefnið nú í vetur. Í meistaraverkefninu kem ég til með að gera rannsókn meðal 

aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur, með það að markmiði að varpa ljósi á upplifun þeirra 

af hlutverki sínu og stöðu innan skólanna. Auk þess kem ég til með að kanna hvaða stuðning þeir hafa 

í starfi sínu og hvaðan sá stuðningur kemur. 

Ætlun mín er að taka viðtöl við átta aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur sem valdir verða 

með tilviljanakenndu úrtaki.  

Samkvæmt vefsíðu Reykjavíkur þarf ég ekki formlegt leyfi fyrir rannsókninni þar sem hún snýr ekki að 

nemendum, en gert er ráð fyrir að rannsóknin sé kynnt fyrir stjórnendum. Í ljósi þess að ég mun 

spyrja þátttakendur um samstarf og samband þeirra við skólastjóra hefur það áhrif á trúnað minn 

gagnvart þátttakendum ef ég tilkynni rannsóknina til viðkomandi skólastjóra. Ég vel því að leita frekar 

til ykkar. 

Ég mun gæta fyllsta trúnaðar við meðferð persónugreinanlegra upplýsinga og nafn skólans mun ekki 

koma fram í niðurstöðum rannsóknarinnar né heldur nöfn viðmælenda eða aðrir persónugreinanlegir 

þættir. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Guðrún Ragnarsdóttir lektor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Sími 899-7560. Tölvupóstfang: gudrunr@hi.is 

Vinsamlegast hafið samband ef frekari upplýsinga er óskað.  

Bestu kveðjur,  

Dóra Margrét Sigurðardóttir   
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Viðauki B: Kynningarbréf til þátttakenda 

Beiðni um þátttöku í rannsókn:  

Upplifun og reynsla aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur af hlutverki sínu og 

stöðu. 

 

Kæri kollegi 

Ég er að ljúka M.Ed. námi í stjórnun menntastofnana við Háskóla Íslands og er að vinna 

lokaverkefnið nú í vetur. Ég ætla að gera rannsókn meðal aðstoðarskólastjóra í grunnskólum 

Reykjavíkur, með það að markmiði að varpa ljósi á upplifun þeirra af hlutverki sínu og stöðu 

innan skólanna. Að auki mun ég kanna hvaða stuðning aðstoðarskólastjórar hafa í starfi sínu 

og hvaðan sá stuðningur kemur. Tilgangur rannsóknarinnar er að að fá innsýn inn í 

hugarheim aðstoðarskólastjóra, gefa þeim rödd og bæta við þekkingu á því mikilvæga starfi 

sem þeir sinna. Ég vænti þess að niðurstöður rannsóknarinnar geti varpað ljósi á hvernig 

hægt er að bæta starfsumhverfi aðstoðarskólastjóra og skýra hlutverk þeirra, auk þess að 

draga fram hvort þörf er á auknum stuðningi við aðstoðarskólastjóra og þá á hvaða sviðum.  

Ætlun mín er að taka viðtöl við átta aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur. Nafn 

þitt kom upp í handahófskenndu vali á þátttakendum og því leita ég nú til þín um þátttöku. 

Þátttakan felur í sér eitt klukkustundar langt viðtal og mögulega stutta eftirfylgd ef þörf 

verður á, þ.e. ég fái að hafa samband ef frekari spurningar vakna í kjölfar viðtalsins. Viðtalið 

færi fram á stað og stund sem þér hentar. Í viðtalinu munum við ræða um ýmsa þætti er 

snúa að starfinu þínu, s.s. upplifun þína af starfinu og stöðu þinni innan skólans, samskipti við 

aðra aðila skólasamfélagsins, undirbúning þinn fyrir starfið og þann stuðning sem þú hefur í 

starfinu. Ég mun leita eftir samþykki þínu fyrir að ég megi hljóðrita viðtalið.  

Þátttaka í rannsókninni er að sjálfsögðu valfrjáls og þú getur hætt við þátttöku hvenær 

sem er í vinnuferlinu, án útskýringa eða nokkurra eftirmála. Þátttakendur fá gervinöfn og ég 

mun gæta þess að ekki komi fram persónugreinanlegar upplýsingar í niðurstöðum og fela 

allar tengingar við kennileiti. Farið verður með persónugreinanleg gögn samkvæmt lögum 

um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og vísindasiðareglum Háskóla Íslands.  

Mér þætti vænt um að þú svaraðir þessum tölvupósti mínum og látir mig vita hvort þú 

samþykkir að taka þátt í rannsókninni eða ekki. Þú getur einnig haft samand við mig í síma 

862-4843 eða á facebook ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina. Ef þú 

samþykkir þátttöku í rannsókninni mun ég óska eftir undirskrift þinni á eyðublað um upplýst 

samþykki þegar við hittumst.  
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Ég hlakka til að heyra frá þér. Kveðja,  

Dóra Margrét Sigurðardóttir  

E.s ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Guðrún Ragnarsdóttir lektor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Sími 899-7560. Tölvupóstfang: gudrunr@hi.is 
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Viðauki D: Viðtalsrammi 

Bakgrunnur/undirbúningur Segðu mér aðeins frá bakgrunni þínum (menntun/stjórnunarmenntun?, 

fyrri störf, af hverju fórstu í kennslu/skólastjórnun, hversu lengi í þessu 

starfi).  

Starfið/hlutverk Lýstu fyrir mér stjórnskipulagi skólans. 

Segðu mér svolítið frá starfinu þínu.  

Í hvað fer mestur tími þinn?  

Hvernig upplifir þú að verkefni þín falli undir stjórnun (administration) eða 

forystu (leadership)? 

Er verkaskipting á milli stjórnenda skýr? 

Er eitthvað sem þú ættir að vera að gera en gerir ekki?  

Af hverju? 

En er eitthvað sem þú gerir en þér finnst ekki að þú ættir að gera? 

Í hverju ertu góð/ur í starfinu? Er eitthvað sem þér finnst að þér gangi betur 

að leysa en annað? Hvað þá?  

En hvað finnst þér erfiðast, ganga erfiðlegast? 

Hvernig kemur þú að ákvarðanatöku um skólastarfið? 

Hvernig finnst þér starfslýsingin þín eiga við starfið þitt? Ef þú hugsar um 

þau verkefni sem er á þínum höndum, passar starfslýsingin við þau 

verkefni?  

Þú sem stjórnandi /  

Samskipti við aðra  

Hvernig myndir þú lýsa stjórnunarstíl þínum? 

Hvernig samræmist þinn stjórnunarstíll við stjórnunarstíl skólastjóra og 

annarra stjórnenda? 

Hvernig lítur þú á forystuhlutverk þitt í skólanum? Telur þú þig vera 

leiðtoga eða stjórnanda fyrst og fremst? Hvernig heldur þú að aðrir 

starfsmenn sjái þig, sem stjórnanda eða leiðtoga? 

Segðu mér frá sambandi þínu og samstarfi við skólastjóra. 

Lýstu fyrir mér samskiptum þínum við annað starfsfólk? 

Hvernig er samstarf þitt við kennara?  

Hversu mikið kemur þú að ákvörðunum varðandi nám og kennslu?  

Teldu upp aðra aðila sem þú ert í samskiptum við sem aðstoðarskólastjóri 

(ath aðilar innan skóla og utan hans). 

Ef þú hefðir fullt frelsi, hvaða aðila finnst þér mikilvægt að vera í 

samskiptum við? 

Hvernig upplifir þú samskipti þín við við þessa hagsmunahópa? 

Upplifir þú einhverja togstreitu í samskiptum eða í starfinu, á milli þín og 

annarra aðila, eða á milli annarra aðila (innan eða utan skóla)? 
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Hverjir myndir þú segja að væri „þinn hópur“ í skólanum? Hverjum finnst 

þér þú tilheyra? (Stjórnendur, millistjórnendur, kennarar, annað?) 

Stuðningur Hvað í bakgrunni þínum (nám og fyrri störf) finnst þér nýtast þér best í 

starfinu? Hvernig? 

Hvað með starfsþróun, eru einhver námskeið eða annað álíka sem þú getur 

sótt sem styður við þig í starfinu?  

Hvað gerir þú til þess að efla þig í starfi? 

Hvaða utanaðkomandi stuðning finnst þér þú hafa til þess að takast á við 

starfið? (jafningjastuðningur, innan skólans, SFS, aðrir?) 

Hvert myndir þú leita ef þú værir að takast á við erfið verkefni í starfinu? 

(starfsmannamál, nemendamál t.d.) 

Finnst þér þú hafa fengið nægan undirbúning og stuðning í starfinu? 

Hvernig telur þú að hægt væri að styðja betur við aðstoðarskólastjóra í starfi 

þeirra? 

Viðhorf/tilfinningar Hvernig finnst þér að þér gangi að sinna starfinu og ólíkum verkefnum þess? 

Finnst þér þú hafa nægjanlegt umboð til athafna? 

Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta í starfinu þínu eða varðandi hlutverk 

þitt? 

Hvernig upplifir þú að þú hafir áhrif á skólastarfið?  

Hvernig myndir þú segja að þú upplifir hlutverk þitt í skólanum? 

Geturðu talið upp fyrir mig hvaða tilfinningar starfið vekur með þér? 

Lok Hvernig sérðu framtíðina í starfi fyrir þér? 

Er eitthvað meira sem þér finnst að þurfi að koma fram varðandi það sem 

við höfum rætt, eða er eitthvað sem fleira þú vilt bæta við? 
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Viðauki Ð: Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn 

 

Upplifun og reynsla aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur af 

hlutverki sínu og stöðu 

 

 

 

 

Ég hef fengið upplýsingar um rannsókn Dóru Margrétar Sigurðardóttur um upplifun og 

reynslu aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur af hlutverki sínu og stöðu, vegna 

lokaverkefnis hennar í M. Ed námi í stjórnun menntastofnana við Háskóla Íslands.  

Ég hef í höndum bréf með upplýsingum um rannsóknina og mér er ljóst í hverju þátttaka í 

rannsókninni felst og að ég get hætt við þátttöku hvenær sem er í vinnuferlinu, án útskýringa 

eða nokkura eftirmála.  

 

Með undirritun minni samþykki ég þátttöku í rannsókninni. 

 

__________________________  ________________________________________ 

Dagsetning     Nafn þátttakanda 

 

 

 

 

 

Ég undirrituð staðfesti að ég hef upplýst þátttakanda um tilgang og eðli rannsóknarinnar.  

 

__________________________  ________________________________________ 

Dagsetning     Nafn rannsakanda 

 


