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Ágrip 

Erlendar rannsóknir sýna að aðstoðarskólastjórar hafi þær væntingar til starfs síns að veita 

faglega forystu. Annir við ýmis krefjandi tæknileg úrlausnarmál virðast þó koma í veg fyrir að 

það takist. Ætla má að það sama eigi við um störf aðstoðarskólameistara1 á Íslandi en fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar á störfum þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í 

væntingar aðstoðarskólameistara til starfsins og hvaða verkefnum þeir sinna. Leitast var við 

að fá fram reynslu þeirra af því hvaða möguleika þeir hafa á að veita forystu í starfi sínu og 

hvernig samskiptin eru á milli þeirra og annarra í skólasamfélaginu. Tekin voru viðtöl við 

aðstoðarskólameistara í átta framhaldsskólum bæði á höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðinni. Þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki og gögnin voru þemagreind. Við 

greininguna var stuðst við túlkandi fyrirbærafræðilega aðferð til að fá sem bestan skilning á 

upplifun og reynslu þátttakenda. Niðurstöðurnar benda til að aðstoðarskólameistararnir hafi 

væntingar til þess að geta starfað sem faglegir leiðtogar í skólanum en að annir við önnur 

störf geri þeim erfitt að sinna því hlutverki. Mestur tími þeirra fer í tæknileg verkefni. Það var 

upplifun flestra viðmælenda að ef upp kæmu verkefni sem ekki væru augljóslega í verkahring 

ákveðinna starfsmanna innan skólans þá lentu þau verkefni hjá aðstoðarskólameistara. Á 

undanförnum árum hafa verkefni framhaldsskólanna og stjórnenda þeirra orðið sífellt 

fjölbreyttari og flóknari. Því er mikilvægt að starfskraftar aðstoðarskólameistara nýtist sem 

best. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að aðstoðarskólameistarar vildu gjarnan 

verja meira af tíma sínum við að styðja kennara í faglegu starfi og veita forystu um faglegt 

starf innan skólans. Til þess að það geti orðið þyrfti skýrari ramma um forystuhlutverk þeirra 

og tryggja að rými gefist í daglegu starfi til þess að sinna því.  

 
1 Í rannsókninni er verið að fjalla um störf aðstoðarskólameistara í íslenskum framhaldsskólum. 
Aðstoðarskólameistari er séríslenskt starfsheiti. Þegar rætt er um erlendar rannsóknir á stjórnun 
framhaldsskóla er notað starfsheitið aðstoðarskólastjóri (e. assistant principal / deputy headmaster). 
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Abstract 

„First and foremost, we do this together “ 

Assistant principals discuss their role 

Foreign research shows that assistant principals have the expectations for their work to 

provide professional leadership. However, other challenging technical issues seem to 

prevent this from happening. It can be assumed that the same applies to the work of 

assistant principals in Iceland, but little research has been done on their work. The aim of the 

study was to gain insight into the expectations of assistant principals for the job and what 

tasks they perform. Efforts were made to gain their experience of what are their 

opportunities to become leaders in their work and how the communication between them 

and others in the school community is. Interviews were conducted with assistant principals 

in eight upper secondary schools in both the capital area and in regional Iceland. Participants 

were selected by purposive sample and the data were thematically analyzed. The analysis of 

the data was based on an interpretive phenomenological method to gain the best possible 

understanding of the participants' experiences. The results indicate that the assistant 

principals have expectations of being able to work as professional leaders in the school, but 

that other and often bureaucratic duties make it difficult for them to fulfill that role. Most of 

their time is spent on technical projects. It was the experience of most of the interviewees 

that if tasks arose that were not clearly within the remit of certain employees within the 

school, those tasks would end up with the assistant principal. In recent years, the tasks of 

upper secondary schools and their administrators have become increasingly diverse and 

complex. It is therefore important to make the most of the assistant principal's skills and 

time. The results of the study indicate that assistant principals would like to spend more of 

their time supporting teachers in their professional work and provide instructional 

leadership within their schools. In order for this to happen, a clearer framework for their 

leadership role would be needed, and it would be necessary to ensure that space is provided 

in daily work to carry it out. 
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1 Inngangur  

Rannsóknir á erlendum vettvangi benda til þess að með auknu umfangi stjórnunarstarfa hjá 

skólastjórnendum hafi þörfin á því að aðstoðarskólastjórar taki að sér forystuhlutverk aukist. 

Hausman, Nebeker, McCreary og Donaldson (2002) greina frá þessu en benda jafnframt á að 

þrátt fyrir þessa auknu þörf sé algengt að störf aðstoðarskólastjóra felist í tæknilegum 

verkefnum af einhverju tagi en ekki forystu. Fitzgerald (2009) og Armstrong (2010) taka í 

sama streng og einnig Oliver (2005) sem jafnframt leggur áherslu á að mikil þörf sé á 

starfsþróun og tækifærum til endurmenntunar fyrir aðstoðarskólastjóra. Það er mat Marshall 

og Phelps Davidson (2016) að með því að veita aðstoðarskólastjórum stuðning til 

forystustarfa og sýna skilning á þeim hindrunum sem þeir mæta, þá geti stjórn skólanna 

orðið styrkari, faglegri og árangursríkari. Það umhverfi sem skólar starfa í er flókið og 

krefjandi og mikil þörf er á því að starfskraftar nýtist sem best. Á þetta benda Celitken 

(2001), Hausman o.fl. (2002) og Oleszewski, Soho og Barnett  (2012) sem undirstrika 

jafnframt að hæfileikar aðstoðarskólastjóra séu oft vannýttir.  

Svipaðar niðurstöður koma fram í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á störfum 

aðstoðarskólastjóra í íslenskum grunnskólum. Þær gefa vísbendingar um að þeir séu störfum 

hlaðnir og hafi almennt ekki tækifæri til að sinna forystustörfum (sjá t.d. Rafn Markús 

Þorbjörnsson, 2014 og Dóru Margréti Sigurðardóttur, 2019). Aðeins örfáar rannsóknir hafa 

verið gerðar sem beinast að störfum aðstoðarskólameistara í íslenskum framhaldsskólum og  

brýnt er því að skoða hvort aðstoðarskólameistarar sjálfir telja að þeir eigi að veita faglega 

forystu í sínum skólum og hvort þeir geti komið því við eins og starfsumhverfi þeirra er. Ég 

ákvað því að beina sjónum að væntingum aðstoðarskólameistara til starfs síns og leitast eftir 

því að fá innsýn í upplifun þeirra á starfi sínu.  

Nokkrar breytingar hafa orðið á framhaldsskólakerfinu það sem af er þessari öld. Fyrst og 

fremst er um tæknilega samþjöppun að ræða. Nám til stúdentsprófs hefur verið stytt, nýjar 

námsbrautir hafa litið dagsins ljós og skólar hafa kappkostað að bjóða nemendum upp á nám 

við hæfi nýrra áskorana sem fylgja skólahaldi á 21. öldinni (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011). Þessu samfara hafa orðið ýmsar breytingar á ytra umhverfi skólanna sem 

margar hverjar hafa leitt til mikillar aukningar á verkefnum sem stjórnendur skólanna þurfa 

að sinna (Atli Harðarson, 2019). Mikilvægt er að með rannsóknum fáist innsýn í það hversu 

vel sá mannauður stjórnenda skólanna nýtist við þessar aðstæður.  

Markmið rannsóknarinnar er að draga fram reynslu aðstoðarskólameistaranna af starfi 

sínu og kanna hvaða væntingar þeir höfðu til þess. Ennfremur verður grennslast fyrir um 

hvaða möguleika þeir hafa á að veita forystu í starfi sínu og hvernig samskiptin eru á milli 

þeirra og annarra hagaðila í skólasamfélaginu.  



 

11 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Að loknum inngangi tekur við annar kafli sem fjallar um 

baksvið rannsóknarinnar, þ.e. framhaldsskólana, stjórnun þeirra og umhverfi. Þar er einnig 

rætt um þann fræðilega bakgrunn sem rannsóknin grundvallast á og í lok kaflans eru 

rannsóknarspurningar settar fram. Síðan er fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar í þriðja 

kafla, en þar er rætt um aðferðafræðilega nálgun, þátttakendur í rannsókninni, öflun gagna 

og greiningu þeirra. Einnig er í kaflanum farið yfir siðferðileg álitamál og styrkleika og 

veikleika rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er niðurstöðum rannsóknarinnar lýst og í fimmta 

kafla eru niðurstöðurnar ræddar í samhengi við fræðilega bakgrunninn sem lagður var til 

grundvallar og leitast við að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram. Að lokum 

eru niðurstöðurnar dregnar saman í sjötta kafla.  
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2 Fræðileg umgjörð 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem snúast eingöngu um aðstoðarskólameistara í 

íslenskum framhaldsskólum og starf þeirra. Því er hér að mestu leitað fanga í erlendum 

rannsóknum á aðstoðarskólastjórum framhaldsskóla en einnig í íslenskum rannsóknum á 

aðstoðarskólastjórum í grunnskólum. Hér á eftir er fjallað um fræðilega umgjörð 

rannsóknarinnar í nokkrum undirköflum. Fyrst er rætt almennt um framhaldsskóla á Íslandi 

og stjórnun þeirra. Þá er fjallað um stjórnun og forystu og hugtakið faglega forystu. Því næst 

er fjallað um kennslufræðilega forystu og dreifða forystu og einnig rætt um lærdóms-

samfélag. Að lokum eru ræddar rannsóknir sem beinast að aðstoðarskólastjórum í 

framhaldsskólum erlendis og í grunnskólum hérlendis og þeim fjölbreyttu störfum sem þeir 

sinna. 

2.1 Framhaldsskólar á Íslandi 

Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 sem samþykkt voru á Alþingi í júní 2008 liggja til 

grundvallar starfi íslenskra framhaldsskóla og stjórnun þeirra. Samkvæmt þeim fer ráðherra 

menntamála með yfirstjórn framhaldsskóla og ber ábyrgð á almennri stefnumótun þeirra. 

Ráðherra ber einnig ábyrgð á aðalnámskrá og staðfestingu á námskrám og námsbrautar–

lýsingum skólanna. Ráðherra hefur eftirlit með stjórnsýslu í skólunum og ber ábyrgð á 

stuðningi við þróunarstarf og þróun námsefnis. Framhaldsskólar tilheyra þriðja skólastiginu 

og eru ýmist nefndir fjölbrautaskólar, framhaldsskólar, menntaskólar, verkmenntaskólar eða 

iðnskólar. Hugtakið sem nær yfir alla skólana og er notað sem samheiti yfir skólastigið er 

„framhaldsskóli“. Það hugtak er notað í rannsókninni. 

Um þessar mundir bjóða 38 skólar upp á nám á framhaldsskólastigi á Íslandi samkvæmt 

upplýsingum á heimasíðu Menntamálastofnunar (e.d.-a). Flestir skólarnir eru með 

áfangakerfi þar sem nemendur velja áfanga eftir brautum og áhuga. Nokkrir skólanna eru 

með bekkjakerfi þar sem nemendur velja braut en sitja í bekk með sömu nemendum stóran 

hluta námstímans. Skólarnir eru sumir hreinir bóknámsskólar, margir þeirra bjóða bæði upp 

á bóknám og verknám og svo eru skólar sem bjóða upp á sérhæft starfsnám eða listnám. Í 

bóknámsskólum eru brautir fáar og flestar með námslok við stúdentspróf eftir þriggja til 

fjögurra ára nám. Í þeim skólum sem bjóða upp á bæði bóklegt og verklegt nám eru fleiri 

brautir, bæði verk– og starfsnámsbrautir með námslok eftir 2–4 ár ásamt þriggja ára 

stúdentsprófsbrautum. Einnig eru mörgum í skólunum framhaldsskólabrautir með námslok 

eftir 1–2 ár og starfsbrautir fyrir fatlaða nemendur með námslok eftir fjögur ár. Námslengd í 

þeim skólum sem bjóða upp á sérhæft starfsnám eða listnám er frá einu ári og upp í fjögur ár 

(sjá t.d. Jón Torfa Jónasson og Gunnhildi Óskarsdóttur, 2016 og Guðrúnu Ragnarsdóttur, 
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2018a). Skólarnir eru misstórir. Samkvæmt upplýsingum úr fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2020 

eru nemendur á annað þúsund í fjölmennustu skólunum en rúmlega eitt hundrað í þeim 

fámennustu (Alþingi, 2019). 

2.1.1 Stjórnun framhaldsskóla  

Í lögum um framhaldsskóla (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008) er fjallað um starfsskyldur 

skólameistara framhaldsskóla. Skólameistarar eru embættismenn sem skipaðir eru af 

ráðherra til fimm ára í senn. Skólameistarar veita skólum sínum forstöðu og stjórna 

daglegum rekstri þeirra og starfi. Í því felst að þeir eiga gæta þess að starfið sé í samræmi við 

lög, reglugerðir, aðalnámskrá og önnur gildandi fyrirmæli á hverjum tíma. Einnig bera 

skólameistarar ábyrgð á því að fjárhagsáætlun sé gerð og að henni sé fylgt. Þá eiga 

skólameistarar að hafa frumkvæði að gerð skólanámskrár og stýra umbótastarfi innan skóla. 

Í lögunum er kveðið á um að skólameistarar ráði sér staðgengil til allt að fimm ára. Ekki er í 

lögunum tekið fram hvert er hlutverk staðgengilsins, né hvert starfsheiti hans er. Í flestum 

skólum ber þó staðgengill skólameistara starfsheitið aðstoðarskólameistari (sjá t.d. 

Fjölbrautarskólinn í Breiðholti, e.d. og Flensborgarskólinn Hafnarfirði, e.d.).  

Í reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla nr. 11 sem sett var árið 2007 

(Reglugerð um starfslið framhaldsskóla nr. 11/2007) er fjallað um aðstoðarskólameistara. 

Reglugerðin er sett fyrir setningu laga um framhaldsskóla frá 2008. Hún má þó teljast 

marktæk þar sem ekki urðu þær breytingar með tilkomu laganna að þær veiki hana. Í 

reglugerðinni kemur fram að skólameistari eigi í samráði við skólanefnd og að undangenginni 

auglýsingu, að ráða aðstoðarskólameistara til allt að fimm ára. Einnig kemur fram að 

aðstoðarskóla-meistari eigi að vera staðgengill skólameistara og vinna með honum að 

daglegri stjórn og rekstur skólans. Meira er ekki sagt um starf aðstoðarskólameistara í 

reglugerðinni en tekið er fram að nánar megi kveða á um starfsskyldur hans í erindisbréfi frá 

skólameistara. Dæmi um starfslýsingar aðstoðarskólameistara má sjá í viðauka D og nánar er 

rætt um þær í næsta kafla þar sem starfsskyldurnar eru tíundaðar. Ekki er umfjöllun um aðra 

millstjórnendur í framhaldsskólum og hlutverk þeirra í lögum eða reglugerð, en þó kemur 

fram í fyrrnefndri reglugerð að skólameistara sé heimilt að fela kennurum önnur fagleg störf 

eða stjórnun.  

Í almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011) er rætt nánar um stjórnun skóla og skólanámskrá í sérstökum kafla. Þar er ábyrgð og 

hlutverki skólameistara lýst í grófum dráttum. Áhersla er lögð á samvinnu skólameistara, 

kennara og annarra starfsmanna hvað varðar skólaþróun. Athygli vekur að ekki er fjallað um 

hlutverk aðstoðarskólameistara eða staðgengils skólameistara hvað þetta varðar. Í rauninni 

er alls ekki minnst á aðstoðarskólameistara í almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla 
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frá 2011. Það bendir óneitanlega til þess að aðstoðarskólameistarar, sem þó hljóta að vera 

mikilvægir þátttakendur í starfi og stjórnun framhaldsskóla á Íslandi, skipti ekki miklu máli í 

huga þeirra sem sömdu námskrána.  

Það er því ekki mikil áhersla lögð á faglega eða kennslufræðilega forystu í umfjöllun um 

stjórnendur framhaldsskóla í aðalnámskránni. Áhersla er á að stjórnun snúi að umgjörð og 

skipulagi og fylgi gildandi fyrirmælum á hverjum tíma. Ennfremur að stjórnunin sé í samræmi 

við lög og reglugerðir og fylgi settum markmiðum sem taka tillit til markmiða ráðuneytis. Í 

ljósi þessa er forvitnilegt er að skoða umfjöllun aðalnámskrár um faglegt starf og fag-

mennsku. Þegar rýnt er í textann kemur í ljós að orðin fagleg(t) /faglegur og fagmennska 

koma ekki fyrir í kaflanum um stjórnun skólanna. Það er umhugsunarefni að ekkert skuli vera 

rætt um faglegt starf og fagmennsku í kafla þar sem fjallað er um stjórnun framhaldsskóla. 

2.1.2 Aðstoðarskólameistarar, umgjörð starfs og starfssvið þeirra 

Eins og fram hefur komið bera staðgenglar skólameistara í flestum framhaldsskólum 

starfsheitið aðstoðarskólameistari. Þegar heimasíður skólanna voru skoðaðar kom í ljós að 

þetta var raunin í 27 skólum af þeim 38 framhaldsskólum sem Menntamálastofnun (e.d.) 

telur upp á heimasíðu sinni. Að vísu kallast aðstoðarskólameistarar konrektorar í fjórum 

þessara skóla og yfirkennari í einum þeirra. Gera ráð fyrir að störf þeirra séu sambærileg 

störfum aðstoðarskólameistara þó hefðir í skólunum hafi áhrif á starfsheitið. Í fjórum litlum 

skólum á landsbyggðinni gegna áfangastjórar eða fagstjórar hlutverki staðgengils að því er 

fram kemur á heimasíðum skólanna. Í öðrum skólum er staðgengill ekki tilgreindur 

samkvæmt uppflettingu á heimasíðum skólanna.  

Í reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla nr. 11/2007 segir að skólameistari 

megi setja aðstoðarskólameistara erindisbréf þar sem nánar er kveðið á um starfsskyldur 

hans. Ekki er ljóst hvort starfslýsingar eru til fyrir aðstoðarskólameistara í öllum 

framhaldsskólum landsins en í mörgum þeirra má finna starfslýsinguna á heimasíðu skólans. Í 

skipuritum framhaldsskóla sem finna má á heimasíðum þeirra flestra er aðstoðar-

skólameistari jafnan staðsettur beint undir skólameistara og oft yfir kennsluviði. Því má leiða 

líkur að því að aðstoðarskólameistarar gegni ákveðnu forystuhlutverki á sviði náms og 

kennslu í skólunum. Starfslýsingarnar eru sumar nokkuð ólíkar að innihaldi og uppsetningu 

en margir þættir eru þó sameiginlegir. Í þeim flestum er tilgreint að aðstoðarskólameistari sé 

staðgengill skólameistara og aðstoði hann við daglega stjórnun skólans en þess utan getur 

verið breytilegt hversu mikil völd og ábyrgð eru falin aðstoðarskólameistara og hversu ítarleg 

starfslýsingin er.  

Í lögum um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (2019) segir meðal annars: „Til þess að vera ráðinn 
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skólastjórnandi við leik–, grunn– og framhaldsskóla skal umsækjandi hafa starfsheitið 

kennari, búa yfir hæfni sem stjórnandi og hafa viðbótarmenntun í stjórnun eða reynslu sem 

veitir umsækjanda sérhæfða hæfni“. Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar er því ekki skilyrði 

fyrir ráðningu ef umsækjandi býr yfir reynslu sem veitir sérhæfða hæfni. Í langflestum 

tilvikum eru aðstoðarskólameistarar því framhaldsskólakennarar í grunninn sem hafa unnið 

sig upp í stjórnunarstarf. Í minnstu framhaldsskólunum er algengt að aðstoðarskólameistari 

sé í hlutastarfi í stjórnun og sé jafnframt kennari í hlutastarfi. Í nokkrum tilfellum gegna þeir 

einnig starfi áfangastjóra.  

Í kjarasamningi er gert ráð fyrir því að aðstoðarskólameistarar hafi 80 stundir á ári til 

umráða til starfsþróunar (Kennarasamband Íslands, 2014). Skýrt er tekið fram í samningnum 

að stjórnendur eigi rétt á að nýta sér þennan tíma. Vegna fjölmargra brýnna verkefna sem 

aðstoðarskólameistarar þurfa að leysa af hendi, sérstaklega við upphaf og lok hverrar annar, 

er þó óvíst hvort þeir hafa tök á að nýta tímann til starfsþróunar. Í skýrslu frá samstarfsráði 

um starfsþróun kennara og skólastjórnenda sem út kom haustið 2019 er rætt um mikilvægi 

starfsþróunar fyrir skólakerfið í heild sinni og þar er m.a. fjallað sérstaklega um starfsþróun 

skólastjórnenda (Samstarfsráð um starfsþróun, 2019). Í skýrslunni (bls. 7) er hvatt til þess að 

áhersla verði lögð á að skólastjórnendur hafi tækifæri til starfsþróunar „sem miðast 

sérstaklega við starf þeirra, einkum faglega forystu og uppbyggingu lærdómssamfélags í 

skólum“. 

2.1.3 Breytingar og kröfur undanfarin ár 

Skólaárið er í flestum framhaldsskólum skipulagt á tvær annir, haustönn og vorönn og dæmi 

um það má sjá á heimasíðum skólanna. Dæmi um skóladagatöl framhaldsskóla má sjá á 

heimasíðum þeirra t.d. hjá Menntaskólanum á Ísafirði (e.d.) og Flensborgarskólanum í 

Hafnarfirði (e.d.). Nokkrir skólar bjóða upp á fjarnám og/eða sumarskóla á sumarönn eins og 

dæmi má sjá um á heimasíðu Fjölbrautarskólans við Ármúla (e.d.) og nýlega hafa nokkrir 

skólar tekið upp þriggja anna kerfi yfir veturinn eins og sjá má upplýsingar um á heimasíðu 

Menntaskólans við Sund  (e.d.). Eðli málsins samkvæmt er mismikið að gera eftir því hvar í 

skólaárinu er borið niður. Á hverri önn þarf að ákveða endanlega námsframboð næstu annar, 

það þarf að undirbúa val hjá nemendum sem ætla að halda áfram námi og það þarf að 

undirbúa innritun og námsframboð fyrir nýnema. Einnig þarf að undirbúa og skipuleggja 

útskrift, oftast í lok hverrar annar þó oftast séu fleiri nemendur útskrifaðir í lok vorannar en 

við önnur annarlok. Skólastjórnendur þurfa auk þess að huga að mannahaldi og eftir atvikum 

auglýsa og ráða í lausar stöður. Nánar má lesa um lögbundin störf sem leysa þarf af hendi í 

framhaldsskólum í reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla (nr. 11/2007).  
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Framhaldsskólar á Íslandi hafa gengið í gegnum talsverðar breytingar frá árinu 2008, en í 

júní það ár voru ný lög um framhaldsskóla samþykkt á Alþingi. Breytingar fóru hægt af stað í 

fyrstu og meðal annars hægði efnahagshrunið árið 2008 talsvert á þeim (Guðrún Ragnars-

dóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014). Árið 2011 var almennur hluti nýrrar 

aðalnámskrár samþykktur og sú námskrá hefur síðan verið innleidd í hverjum skóla fyrir sig 

(Guðrún Ragnarsdóttir, 2018a, 2018b). Frá haustinu 2015 hófst kennsla á bóknámsbrautum 

samkvæmt nýrri aðalnámskrá í þorra skólanna en Menntaskólinn á Akureyri og Mennta-

skólinn í Reykjavík frestuðu því um eitt ár að breyta skipulaginu (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2020). Mikil vinna hefur farið fram í öllum framhaldsskólum á undan-

förunum árum við að semja og innleiða nýja skólanámskrár. Sú vinna stendur reyndar ennþá 

yfir, þar sem ekki hafa enn verið samþykktar nýjar námsbrautir fyrir allt starfsnám  

(Menntamálastofnun, e.d.-b).  

Atli Harðarson (2019) bendir á að breytingar sem gerðar hafa verið á opinberri stjórnsýslu 

á undanförnum áratugum með það að markmiði að færa hana í átt til einkavæðingar virðist 

ekki hafa minnkað skrifræði. Þvert á móti hafi gagnasöfnun aukist við tilraunir til þess að 

koma á samkeppni sem sumir hafa kennt við nýfrjálshyggju. Þetta hefur stóraukið ýmiskonar 

skýrslugerð og skriffinnsku sem gerðar eru kröfur um hjá framhaldsskólunum og hafa áhrif á 

starfið í skólunum. Undanfarin misseri hafa verið annasöm í íslenskum framhaldsskólum 

vegna ýmissa verkefna sem til hafa komið vegna krafna frá stjórnsýslunni. Þetta eru verkefni 

sem eru meðal annars til komin vegna breytinga á lögum og reglugerðum eða innleiðingu 

nýrra laga (Guðrún Ragnarsdóttir, 2018a, 2018b). Að auki má þar nefna kröfur um 

jafnlaunavottun, skjalavistun og innleiðingu á rafrænni skjalavistun og aðlögun að nýrri 

persónuverndarlöggjöf. Einnig hafa bæst við kröfur um stefnur og áætlanir ýmiskonar m.a. í 

jafnréttismálum, umhverfismálum, öryggismálum, gegn einelti og gegn vá, svo fátt eitt sé 

nefnt. Þessu sér víða stað á heimasíðum framhaldsskólanna. 

Í umfjöllun sinni um nýfrjálshyggju og áhrif hennar á námsgagnagerð hefur Berglind Rós 

Magnúsdóttir (2013) rætt um aukna samkeppni milli skóla í kjölfar þess að hugmyndafræði 

nýfrjálshyggjunnar varð ríkjandi hér á landi um síðustu aldamót. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

(2006) hefur einnig fjallað um áhrif tæknihyggju á skólastarf og hvernig markaðslögmál hafa 

verið kynnt til sögunnar til lausnar á vandamálum í skólastarfi. Fleiri hafa vakið athygli á 

þessu og Fitzgerald (2009) segir að með nýfrjálshyggjunni hafi orðið flutningur á miðstýrðu 

skrifræði yfir til staðbundins skrifræðis í skólunum sjálfum. Af framansögðu má glöggt sjá að 

verkefnin eru mörg og fjölbreytt sem stjórnendur skólanna þurfa að sinna í umhverfi náms 

og kennslu sem stöðugt er að breytast. 
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2.2 Forysta og stjórnun 

Forysta er í eðli sínu flókið fyrirbæri sem erfitt er að skilgreina á ákveðinn hátt og Hoy og 

Miskel (2013) halda því fram að skilgreiningar á forystu séu jafnmargar þeim sem setja fram 

skilgreiningarnar. Að mati þeirra snýst forysta fyrst og fremst um ferli og hér á eftir verður 

litið á nokkrar tilraunir sem gerðar hafa verið til skilgreiningar á forystu og stjórnun með 

áherslu á skólastarf. Hafa verður í huga að mikill munur er á menntun kennara eftir 

heimshlutum og þær rannsóknir sem hér er stuðst við eru að mestu gerðar í Norður Ameríku 

og Vestur Evrópu. Faglegur og kennslufræðilegur bakgrunnur íslenskra kennara er oft mjög 

sterkur og hefðin hvað varðar stöðu þeirra í starfi íslenskra skóla er það einnig. Íslenskir 

skólastjórnendur eru flestir með talsverða reynslu sem kennarar og eru því margir hverjir 

aldir upp í því umhverfi sem þeir eiga að stýra. Þannig verða þeir samofnir þeirri menningu, 

bæði faglega og persónulega.  

Ýmsir höfundar hafa velt fyrir sér muninum á forystu (e. leadership) og stjórnun (e. 

management) í skólastarfi. Skólar eru í eðli sínu íhaldssamir þar sem starfið stendur oft á 

gömlum merg og byggir mikið á hefðum. Murphy, Smiley, Mayrowetz og Louis (2009) segja 

að þetta lýsi sér í því að formlegt vald innan skóla er vanalega á einni hendi, skýrt stigveldi 

endurspeglast í skipuriti skólanna. Hefðbundin stjórnun í skólastarfi snýr fyrst og fremst að 

skipulagi skóla og því að framfylgja á markvissan hátt fyrirmælum frá yfirvöldum (sjá t.d. Day 

og Antonakis, 2012 og Plachy, 2009). Guðrún Ragnarsdóttir (2018a) hefur þó sýnt fram á að 

hið formlega vald yfirstjórnar í íslenskum framhaldsskólum er býsna takmarkað og nær 

aðeins til afmarkaðra þátta. 

Northouse (2010) bendir á að forysta snúist ekki um atferli leiðtogans heldur einnig þau 

áhrif sem hann hefur á fylgjendur sína og þær aðstæður sem eru til staðar hverju sinni. Að 

hans mati geta aðstæður haft sitt að segja um hvaða áhrif leiðtoginn hefur. Robinson (2011) 

fjallar um forystu í skólum og heldur því fram að forystan snúist um það að hafa áhrif án þess 

að beitt sé þvingunum eða einhverskonar stýringu. Að mati Robinson þarf leiðtoginn þó að 

hafa formlegt vald og framfylgja því. En hann þarf líka að hafa persónuleika sem eykur 

möguleika hans á að hafa áhrif á samstarfsmenn sína og að fylkja þeim um sameiginleg 

markmið. Matthews og Crow (2010) hafa rætt hugtakið fagleg forysta í skólastarfi og 

samkvæmt skilgreiningu snýst slík forysta um að leiðtoginn hafi ákveðna sýn á skólastarfið og 

geti aflað þeirri sýn fylgis meðal starfsfólks. Höfundarnir halda því einnig fram að í faglegri 

forystu felist vilji til breytinga sem leiði til betri árangurs í skólastarfinu. Þeir telja einnig að  

hlutverk leiðtoga í skólastarfi sé mun víðtækara en í hefðbundinni stjórnun þar sem stigveldi 

er skýrt og valdið er hjá æðsta stjórnanda.  
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Louis, Leithwood, Wahlstrom og Anderson (2010) skilgreina tvo meginkjarna í forystu og 

segja að annars vegar þurfi að marka starfinu stefnu og hins vegar að hafa áhrif á starfsmenn 

og fá þá til fylgis við þessa sömu stefnu. Þannig hefur forysta í skólastarfi að mati höfund-

anna fyrst og fremst með tengsl fólks að gera. Sergiovanni (2009) tekur í sama streng og 

leggur jafnframt áherslu á að mikilvægt sé að virkja starfsmenn til samstarfs um stefnuna 

sem þarf að fylgja til að ná fram þeirri sýn. Í umfjöllun Kaplan og Owings (2015) um forystu í 

skólastarfi er sömuleiðis gert ráð fyrir að öflugur leiðtogi fái aðra í lið með sér og hugmyndir 

Yukl (2013) um forystu gera ráð fyrir því að leiðtogi leitist eftir því að fá fylgjendur sína til 

samstarfs við sig. Rúnar Sigþórsson o.fl. (2005) hafa fjallað um forystu í skólastarfi í 

íslenskum grunnskólum og bent á áhrifaforystu sem leið til að fylkja starfsmönnum saman 

um sýn eða gildi í skólastarfinu og skapa samstöðu í hópnum um það að hrinda hlutunum í 

framkvæmd. Höfundarnir ræða einnig „valdaforystu“ sem er meira í ætt við stjórnun en þá 

hefur yfirmaður lögboðið vald og undirmenn fylgja honum vegna þess að þeir viðurkenna 

formlega vald hans.  

Hargreaves og Fink (2008) sem fjallað hafa um forystuaðferðir í tengslum við árangur 

nemenda leggja áherslu á að ef skóli hafi það markmið að bæta árangur, sé ekki vænlegt að 

beita þar forystuaðferðum sem byggja á hefðbundinni valdaröð. Sergiovanni (2009) tekur 

undir þetta og segir ástæðuna meðal annars vera þá að í skólum eru aðstæður oftast ekki 

línulegar. Með því er átt við að ekki er hægt að búast við að alltaf til séu fyrir fram gefnar 

lausnir við þeim verkefnum og úrlausnarefnum sem upp kunna að koma.  

Að mati Fullans (2016) beinist fagleg forysta fyrst og fremst að kennslufræðilegum 

hugmyndum og námi nemenda. Hugtakið fagleg forysta er gjarnan notað sem einskonar 

yfirheiti yfir ýmsar gerðir forystu sem skilgreindar hafa verið í skólastarfi. Fullan bendir þó á 

að ekki sé heppilegt að einblína um of á hvernig forystu stjórnendur veita, betra sé að beina 

sjónum að þeim athöfnum stjórnenda sem skila árangri. Undir þetta taka fleiri höfundar svo 

sem Leithwood (2017) og Robinson (2011). 

Hér hefur verið fjallað um forystu og stjórnun í skólastarfi og virðast höfundar sammála 

um að góð forysta skólastjórnenda sé ekki síður mikilvæg en góð stjórnun, til að skólastarf 

verði farsælt. Lögð er áhersla á að ekki sé nægilegt að í skólum sé góð stjórnun. Forysta þarf 

einnig að vera til staðar þar sem stefnt er að sameiginlegum markmiðum í skólastarfinu. Í 

næstu tveimur köflum verða hugmyndir um kennslufræðilega forystu og dreifða forystu 

útskýrðar nánar.  

2.3 Kennslufræðileg forysta 

Kennslufræðileg forysta (e. Instructional leadership) hefur verið skilgreind sem forysta þar 

sem gæði kennslu og náms eru höfð í fyrirrúmi. Samkvæmt skilgreiningu Hoy og Miskel 
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(2013) leggur kennslufræðileg forysta áherslu á það að bæta bæði nám og kennslu og að 

forysta geti komið úr ýmsum áttum. Svo sem frá skólastjórum, aðstoðarskólastjórum, 

kennurum, foreldrum og nemendum sjálfum. McEwan–Atkins  (2003) heldur því fram að 

skólastjóri sem veitir markvissa kennslufræðilega forystu beini sjónum fyrst og fremst að 

námi nemenda og leggi sig fram um að gera aðstæður til náms sem bestar. Til þess að það 

verðu styður skólastjórinn styður vel við kennarana, og ver umtalsverðum tíma í þágu náms 

og kennslu. Undir þetta taka Horng og Loeb (2010) og benda auk þess á að skólastjórar sem 

veita kennslufræðilega forystu, taki virkan þátt í vinnu við námskrá og námsáætlanir. Þeir 

sinni kennurum og vinni með þeim að því að bæta kennsluhætti og fylgist með kennslu og 

kennsluaðferðum.  

 Fremur fáar rannsóknir hafa verið gerðar á störfum og hlutverki stjórnenda í 

íslenskum framhaldsskólum. Sjónum hefur fremur verið beint að störfum skólastjóra 

grunnskólanna meðal annars í tengslum við forystu og kennslufræðilega leiðsögn. Í rannsókn 

Barkar Hansen og Steinunnar H. Lárusdóttur (2013) á skólastjórum í íslenskum grunnskólum 

kemur fram að skólastjórarnir veita kennurum sínum ekki mikla beina kennslufræðilega 

leiðsögn. Frekar er um óbeina leiðsögn þeirra að ræða og kennarar virðast jafnframt hafa 

með sér samstarf um slíka leiðsögn eða forystu. Fleiri hafa kannað forystuhlutverk 

stjórnenda í íslenskum grunnskólum og í rannsókn Rafns Markúsar Vilbergssonar (2014) var 

forystuhlutverk aðstoðarskólastjóra rannsakað. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að aðstoðarskólastjórarnir myndu vilja fá fleiri tækifæri til að gegna forystuhlutverki en 

tímaskortur kemur í veg fyrir það. Niðurstöður Dóru Margrétar Sigurðardóttur (2019) benda í 

sömu átt en lítill tími og óskýrt hlutverk vafðist fyrir aðstoðarskólastjórum í rannsókn hennar. 

Ekki er ólíklegt að hið sama gildi um kennslufræðilega leiðsögn stjórnenda í íslenskum 

framhaldsskólum. 

Svipaðar niðurstöður er að finna í erlendum rannsóknum og ýmsir höfundar hafa bent á 

að aðstoðarstjórar fái ekki þau tækifæri sem þeir vildu til að sinna kennslufræðilegri forystu. 

Virðist þar fyrst og fremst um að kenna tímaskorti vegna anna við önnur störf er tengjast 

daglegri stjórnun. Meðal þeirra sem benda á þetta eru Hausman o.fl. (2002) en að þeirra 

mati hefur sýnt sig að aðstoðarskólastjórar geta gegnt mikilvægu forystuhlutverk ef þeir 

hefðu tíma til þess. Kaplan og Owings (1999) taka undir það og segja að aðstoðarskólastjórar 

ættu að gegna forystuhlutverki um kennslufræðileg málefni og það sé skólum mikilvægt. 

Niðurstöður Hausman o.fl. (2002) benda til að þess að forystu er í raun oft krafist af 

aðstoðarskólastjórum, þótt tímaskortur og annir við önnur störf geri þeim illmögulegt að 

takast hana á hendur. Undir þetta taka Hilliard og Newsome (2013) og einnig Petrides, Jimes 

og Karaglani (2014). Ekki er ljóst hvaða hlutverki aðstoðarskólameistarar hafa að gegna í 

kennslufræðilegri forystu í íslenskum framhaldsskólum en það er vert að skoða.  
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 Kennslufræðileg forysta virðist hafa sitt að segja þegar litið er til þess sem þarf að 

vera til staðar í skólum þannig að þar verði til lærdómssamfélag.  Einnig skiptir máli að til 

staðar sé í skólum rík hefð fyrir kennslufræðilegri umræðu sem er stöðugt í gangi og kemur 

úr ýmsum áttum. Lærdómssamfélag felur meðal annars í sér að stjórnendur skólanna gefi sér 

tíma til að veita forystu og vinna með kennurum að bættum kennsluháttum og styðja þá í 

faglegu starfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Þá er einnig mikilvægt að þeir sem hæfastir 

eru og hafa eitthvað til málanna að leggja komi að því að veita forystuna. Kennslufræðileg 

forysta og lærdómssamfélag kallast því einnig á við dreifða forystu og tengsl hennar við 

góðan árangur í skólum.  Dreifð forysta þarf að vera samstarfsverkefni innan skólans og þar 

ætti reynsla aðstoðarskólastjóra og að koma að gagni og þeir þannig orðið mikilvægir 

þátttakendur í því að veita forystu í sínum skólum. Í næsta kafla verður rætt um dreifða 

forystu í skólastarfi. 

2.4 Dreifð forysta 

Hugmyndinni um dreifða forystu (e. distributed leadership) var fyrst varpað fram fyrir um 60 

árum og var hugtakinu stillt upp sem andstæðu svokallaðrar áhersluforystu (e. focus 

leadership). Harris (2008) útskýrir muninn á þessu tvennu þannig, að áhersluforystan snúist 

um athafnir einnar persónu en dreifð forysta snúist um að forystu sé dreift þannig að 

einstaklingar skiptist á að viðhafa forystuna. Á þeim tíma sem liðinn er frá því hugtakið var 

fyrst sett fram hafa verið settar fram ýmsar nánari skilgreiningar á því, sem flestar byggja á 

þessum fyrstu hugmyndum. Að mati Spillane (2006) sem ásamt Harris (2008) er talinn smiður 

að hugmyndinni um dreifða forystu eins og hún er notuð í dag, er of mikil einföldun að 

skilgreina dreifða forystu sem aðferð stjórnenda til að dreifa ábyrgð og verkefnum til 

starfsmanna. Miklu frekar eigi að líta á forystu sem samstarfsverkefni stjórnenda, 

millistjórnenda og kennara um þau verkefni sem eru til úrlausnar hverju sinni. Forystan 

verður þannig til í samskiptum um ákveðin verkefni við tilteknar aðstæður.  

Sergiovanni (2009) heldur því fram að forysta sé ekki einstaklingsathöfn heldur þurfi hún 

að vera á margra herðum ef vel á að vera. Það er að hans mati mikilvægt að forystunni sé á 

hverjum tíma dreift til þeirra sem hafa hæfileikann eða þekkinguna til að bera sem á þarf að 

halda. Með því móti ætti að vera hægt að fá sem mest út úr þeirri sérfræðiþekkingu sem er 

til staðar innan skólans og nýta hana til að leysa þau vandamál eða þær aðstæður sem upp 

kunna að koma. Þannig verður forystan á vissan hátt fljótandi eiginleiki sem nýtist eins vel og 

hægt er. Margt virðist benda til þess að það sé sameiginlegt með leiðtogum í skólum sem ná 

árangri að þeim tekst vel að dreifa forystu. Þannig hafa Day o.fl. (2010) bent á að árangursrík 

dreifing á forystu í skólastarfi virðist einnig undir því komin að tekist hafi að byggja upp 

traust í samskiptum. 
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Dreifð forysta virðist hafa jákvæð áhrif á skuldbindingu starfsmanna gagnvart starfi sínu 

að því er fram kemur hjá Hulpia, Devos og Van Keer (2010). Þetta hafa Höög, Johansson og 

Olofsson (2005) einnig bent á og leggja áherslu á að mikilvægt sé að mynda góð tengsl við 

starfsfólk og þannig byggja upp teymi kennara sem vinnur saman að faglegum málum og 

tekur mikilvægar ákvarðanir í skólastarfinu. Það skili sér í góðum aðstæðum fyrir nemendur 

til að ná árangri í námi sínu. Angelle (2010) telur sömuleiðis að sterkar vísbendingar séu um 

að bættan árangur nemenda megi rekja til dreifðrar forystu. Til þess að ná slíkum árangri 

þurfi traust að vera til staðar sem og gott samstarf innan skólans.  

Niðurstöður Murphy og fleiri (2009) benda til að skólastjórar gegni mikilvægu hlutveri 

þegar kemur að því að dreifa forystu, en þeim geta þó mætt ýmsar hindranir meðal annars af 

menningarlegum, skipulagslegum eða faglegum toga. Harris (2008) bendir á að hið mikla 

sjálfstæði sem er innbyggt inn í starf kennara í þeirra eigin skólastofu sé meðal þess sem 

getur komið í veg fyrir að dreifð forysta geti þrifist innan skóla. Að mati höfundar hvetur 

þetta fyrirkomulag kennara vissulega til ábyrgðar á því sem gerist í þeirra eigin kennslu en 

þeir skipta sér jafnframt lítið af því sem samstarfsmenn þeirra gera og þetta getur þannig 

minnkað líkur á faglegu samstarfi kennara og samskiptum þeirra við stjórnendur. Hafdís 

Ingvarsdóttir (2014) heldur því fram að í skólum geti orðið til svokölluð þögul menning sem 

lýsir sér þannig að kennarar vilja ekki lenda í faglegum ágreiningi og forðast því kennslu-

fræðilegar rökræður við kollega sína. Harris (2008) telur einnig að hugmyndin um jafnræði 

kennara, sem oft er þéttofin inn í hefðbundna skólamenningu geti komið í veg fyrir að 

kennarar takist á hendur aukna ábyrgð utan kennslustofunnar. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á stuðningur skólastjóra skiptir máli svo dreifð forysta 

fái þrifist í skólum (sjá t.d. Harris, 2008 og Murpy, Smiley, Mayrowetz og Louis, 2009). Í 

aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) er lögð áhersla á 

samvinnu skólameistara, kennara og annarra starfsmanna um skólaþróun. Þetta kemur heim 

og saman við hugmyndir um dreifða forystu. Ábyrgð og skyldur skólameistara í framhalds-

skólum hafa farið ört vaxandi undanfarin ár, líkt og er raunin hjá skólastjórum grunn-

skólanna. Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2019) benda á að í grunnskólum 

leggja skólastjórar mikla áherslu á samstarf um forystu bæði við millistjórnendur og kennara. 

Það má ætla að svipað verklag sé í framhaldsskólum og aðstoðarskólameistarar geti gegnt 

mikilvægu hlutverki í samstarfi við skólameistara þegar kemur að því að dreifa forystu á 

árangursríkan hátt.  

Hugmyndin um dreifða forystu hefur hlotið mikið fylgi en einnig fengið sinn skerf af 

gagnrýni. Þannig halda Hall, Gunter og Bragg (2011) því fram að þrátt fyrir að dreifðri forystu 

sé gert hátt undir höfði í orðræðu þá séu stjórnunarhættir flestra skólar í rauninni miðstýrðir 

og dreifð forysta sé til þess fallin að auka enn vinnuálag á millistjórnendur. Að mati 
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höfundanna er stöðluð orðræða um dreifða forystu oft á tíðum ekkert annað en glansmynd 

sem notuð er til þess að breiða yfir þá staðreynd. Höfundarnir taka einnig undir gagnrýni 

Hartley (2010) sem segir að það geri umræðu um dreifða forystu ómarkvissa að svo margar 

og ólíkar skilgreiningar eru á hugtakinu og hversu teygjanlegt það virðist vera. Harris og 

Spillane (2008) hafa einnig bent á að það takmarki notkun hugtaksins um dreifða forystu 

hversu frjálslega er farið með það og önnur skyld hugtök. Það geti leitt til þess að hugtakið 

missi marks. Gunter, Hall og Bragg (2013) hafa einnig bent á að fræðileg umfjöllun um 

dreifða forystu litist of mikið af því pólitíska umhverfi sem skólum er búið og að oft velji 

höfundar að vitna í þær greinar sem henta þeim sjónarmiðum sem eru uppi á pallborðinu 

hverju sinni. Þá heldur Lumby (2013) því fram að dreifð forysta taki ekki á jafnréttis-

sjónarmiðum og það leiði til þess að starfsmenn hafi ekki jöfn tækifæri til að leggja sitt af 

mörkum til forystunnar.  

2.5 Lærdómssamfélag 

Um lærdómssamfélag í skólum hefur mikið verið fjallað síðustu þrjá áratugina og margir hafa 

lagt orð í belg. Um einkenni þess er m.a. fjallað í skýrslunni Menntun fyrir alla - horft fram á 

veginn (Birna Svanbjörnsdóttir, o.fl., 2019). Þar kemur fram að lærdómssamfélag einkennist 

m.a. af því að markmið skólastarfs er sameiginleg ábyrgð allra á námi nemenda og árangri 

þeirra. Einnig kemur fram að í lærdómssamfélagi felast sameiginleg sýn og gildi og þar á sér 

stað starfsþróun, ígrundun og þekkingarsköpun. 

Að mati Hargreaves (2007) má líta á uppbyggingu skóla sem lærdómssamfélag sem langt 

ferðalag og á þeirri vegferð þurfi að viðhalda góðum samskiptum alls samfélagsins um 

sameiginlega sýn og markmið. Hargreaves telur að þetta gerist með góðum aðstæðum og 

stuðningskerfi sem ýtir undir gagnlegar og heilbrigðar samræður um kennslu og nám. Forysta 

skólastjóra um faglegt samstarf og traust á milli þeirra og starfsmanna skipta einnig miklu 

máli að mati ýmissa rannsakenda sem fjallað hafa um lærdómssamfélag. Þetta kemur fram 

hjá Payne (2008) og einnig hjá Sergiovanni (2009) sem jafnframt heldur því fram að leiðtogi 

verði að ná að kveikja neista hjá starfsfólki til þess að það finni hjá sér hvöt til að helga sig 

starfinu. Hargreaves (2007) heldur því einnig fram að leiðtogi í skóla verði að gera kröfur til 

starfsfólks síns sem það ræður við, meta það að verðleikum og koma fram við það af 

sanngirni.  

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) hefur bent á að skólastjórnendur leika stórt hlutverk 

sem faglegir leiðtogar í lærdómssamfélagi. Það eru þeir sem eiga að leggja grunninn að 

sameiginlegri sýn og leiða fólk saman í faglegu starfi þar sem áherslan er á nám allra sem 

tilheyra samfélaginu. Í umfjöllun um lærdómssamfélag er áhersla lögð á að það eigi sér stað 

opin og gagnrýnin samræða innan skólans. Þessu gæti verið ábótavant víða í skólum og eru 
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þá oft nefndir til sögunnar þættir sem hamla þessari samræðu, svo sem of mikið álag og of 

lítill tími  (McLaughlin og Talbert, 2007). Undir þetta taka Stoll og Louis (2007), sem segja að 

ýmsar hindranir geti verið í vegi fyrir því að slíkt samfélag verði til og geti þrifist. Þannig getur 

til dæmis stærð skóla og skipulag komið í veg fyrir samvinnu, einfaldlega vegna skorts á tíma 

og tækifærum. Niðurstöður Guðrúnar Ragnarsdóttur (2018a) benda til þess að eldri kennarar 

standi vörð um þær hefðir og venjur sem fyrir eru í skólum og standi þannig í vegi fyrir 

breytingum. Yngri kennarar séu frekar þeir sem koma fram með nýjar hugmyndir og vilja sjá 

breytingar og framfarir í kennsluaðferðum.  Þetta getur verið veigamikil ástæða fyrir því að 

það skorti á opna og gagnrýna samræðu í skólum. 

Stoll o.fl. (2006) halda því fram að mikilvægt sé fyrir gæði skóla að viðhalda 

lærdómssamfélagi kraftmiklu og lifandi. Undir þetta tekur Hargreaves (2007) og segir 

jafnframt að traust, virðing og sameiginleg gildi í öllu starfi sem fram fer innan skóla-

samfélagsins séu mikilvægar forsendur fyrir því að lærdómssamfélag geti þróast til lengri 

tíma. Louis o.fl. (2010) leggja áherslu á að tengslin á milli lærdómssamfélags í skólum og 

árangurs nemenda séu skýr. Höfundarnir telja að þessi tengsl megi skýra með skóla-

menningu sem geri í raun meiri kröfur til nemenda en þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í 

kennslustundum. Höfundarnir halda því einnig fram að vinnan sem skólastjórar leggja í að 

bæta kennslu og það traust sem kennarar bera til þeirra, ásamt sameiginlegri forystu 

skólastjóra og kennara, sé í beinum tengslum við árangur nemenda.  

Stjórnendur hvort sem það eru skólastjórar eða aðstoðarskólastjórar, þurfa að ávinna sér 

traust samstarfsmanna og þeir þurfa að dreifa forystu innan stofnunarinnar. Dreifð forysta er 

að mati Hargreaves (2007) forsenda lærdómssamfélags í skólum. Stoll og Louis (2007) halda 

þessu einnig fram og leggja áherslu á að til að tengja saman lærdómssamfélag og framfarir í 

kennslu og námi þurfi dreifð forysta að vera til staðar. Af framansögðu má sjá að það skiptir 

máli að skólastjórn-endum takist að veita forystu sem leiðir til þess að í skólum þeirra verði 

til lærdómssamfélag sem þróast og viðhelst. Ekki er ástæða til annars en að ætla að forysta 

aðstoðarskóla-meistara geti þar gegnt mikilvægu hlutverki. Að mati Hilliard og Newsome 

(2013) geta aðstoðaraskólastjórar einmitt lagt sitt af mörkum meðal annars með því að leiða 

saman kennara og aðra hlutaðeigandi til sameiginlegrar ígrundunar.  

Lærdómssamfélag eins og hér hefur verið lýst getur að mati Hipp og Hoffman (2007) 

verið erfitt að gera að veruleika í skóla nema að skólastjórnendur hafi forystu um það . 

Hausman o.fl. (2002) hafa þó bent á að erfitt geti verið fyrir aðstoðarskólastjóra að taka að 

sér forystuhlutverk þar sem önnur brýn störf taka mikinn tíma og í sama streng taka Petrides 

o.fl. (2014). Hér á eftir verður fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið á starfi 

aðstoðarskólastjóra og aðstoðarskólameistara bæði hérlendis og erlendis.  



24 

2.6 Rannsóknir á störfum aðstoðarskólastjóra og aðstoðarskólameistara 

Störf aðstoðarskólastjóra og aðstoðarskólameistara á Íslandi hafa ekki mikið verið rannsökuð 

til þessa. Í erlendum rannsóknum hefur sjónum oftar verið beint að störfum þeirra og 

starfsvettvangi. Í þeim rannsóknum hefur meðal annars komið fram að langalgengast er að 

störf aðstoðarskólastjóranna snúist um daglega stjórnun og agamál af einhverju tagi, en ekki 

kennslufræðilega forystu (Fitzgerald, 2009). Þetta kemur einnig fram í niðurstöðum Hausman 

o.fl. (2002) en mestur hluti vinnutíma aðstoðarskólastjóra sem rannsóknin beindist að fór í 

að sinna agamálum og málum sem tengdust viðveru nemenda. Einnig tóku samskipti við 

forráðamenn og kennara drjúgan tíma. Mun minni tími fór í að sinna kennslufræðilegri 

forystu eða málefnum er tengdust námskrá.  

Í erlendum fræðigreinum hefur nokkuð verið fjallað um að starfslýsingar aðstoðar-

skólastjóra séu oft óljósar og í sumum tilfellum ekki til staðar (sjá t.d. Celitken, 2001; 

Hausman o.fl., 2002 og Oleszewski o.fl. 2012). Aðstoðarskólastjórar eru engu að síður 

mikilvægir starfsmenn sem oft á tímum sinna mörgum og afar fjölbreyttum verkefnum. Þrátt 

fyrir það virðast aðstoðarskólastjórar vera vannýttir starfskraftar og að mati Oleszewskis o.fl. 

(2012) hefur hlutverki þeirra hefur ekki verið gefinn nægilegur gaumur í rannsóknum á 

stjórnun og forystu í skólum. Svipað virðist vera uppi á teningnum varðandi aðstoðar-

skólastjóra í íslenskum grunnskólum en rannsóknir á störfum þeirra sýna að starfslýsingar ná 

sjaldnast yfir þau verkefni sem þeir sinna. Sædís Ósk Harðardóttir (2014) segir til að mynda 

að aðstoðarskólastjórastarfið sé ekki vel skilgreint í starfslýsingum. Hún segir 

aðstoðarskólastjóra upplifa starfið sem annasamt og verkefnin séu margvísleg. Það sé 

einfaldlega farið í þau verkefni sem þarf að vinna og verkefnin séu í rauninni mun fleiri en 

talin en starfslýsingar ná yfir. Svipað kemur fram í rannsókn Rafns Markúsar Vilbergssonar 

(2014), ekki voru til starfslýsingar í öllum tilfellum sem skoðuð voru. Í þeim tilfellum sem þær 

voru til staðar sinntu aðstoðarskólastjórar mun fleiri verkefnum en lýst var. Dóra Margrét 

Sigurðardóttur (2019) rannsakaði störf reykvískra aðstoðarskólastjóra og að mati hennar má 

fremur flokka störf aðstoðarskólastjóranna sem stjórnunarlegs eðlis en sem fagleg 

forystustörf. Þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið á stjórnendum og millistjórnendum í 

framhaldsskólum á Íslandi benda til þess sama (sjá t.d. Þorbjörgu Ragnarsdóttur, 2014 og 

Benedikt Barðason, 2019). Því er ljóst að í þeim veruleika sem íslenskum skólum er búinn 

geta störf aðstoðarskólastjóra og aðstoðarskólameistara verið annasöm og í mörg horn að 

líta.  

Þegar skoðað er hvaða væntingar aðstoðarskólastjórar gera til stafs síns kemur í ljós að 

þeir horfa fyrst og fremst til þess að geta veitt forystu um fagleg málefni í skólunum. Í 

rannsókn Armstrong (2010) kom í ljós að aðstoðarskólastjórarnir höfðu flestir væntingar til 

þess að veita forystu um kennslufræðileg málefni. Margt stóð þó í vegi fyrir því og höfundur 
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lýsir því að samskiptamynstur í skólunum hafi átt meðal annars átt sinn þátt í að koma í veg 

fyrir að aðstoðarskólastjórarnir gætu einbeitt sér að forystustörfum. Þeir voru fastir í því að 

vera í hlutverki þess sem heldur uppi aga í skólanum og þurfa að bregðast við ólíkum 

vandamálum sem upp kunna að koma í daglegri stjórnun. Svipaðar niðurstöður komu fram 

hjá Petrides o.fl. (2014) sem gerðu rannsókn á því hver væri sýn aðstoðarskólastjóra á starf 

sitt og eigin starfsþróun. Í niðurstöðum þeirra kom fram að aðstoðarskólastjórar sáu sig sem 

kennslufræðilega leiðtoga, en jafnframt að þeim reyndist torvelt að gera þá sýn að veruleika. 

Viðteknar venjur í störfum og samskiptum innan skólanna gerðu ráð fyrir því að aðstoðar-

skólastjórar sinntu fyrst og fremst agamálum og stundatöflugerð. Armstrong (2010) bendir 

einnig á að aðstoðarskólastjórarnir hafi fundið fyrir þrýstingi úr skólasamfélaginu í þá átt að 

þeir sinntu fyrst og fremst hefðbundnum starfsskyldum. Þeim fannst að sér vegið úr ýmsum 

áttum og lítið gert úr áhrifum þeirra. Þá fannst þeim þeir vera á milli steins og sleggju í 

samskiptum skólastjóra og kennara.  

Í sumum tilfellum þurfa aðstoðarskólastjórar og millistjórnendur að sinna kennslu auk 

þess að vera í stjórnunarstarfi og nokkuð hefur verið fjallað um þá togstreitu sem vill verða í 

starfi þeirra (sjá t.d. Gold og Evans, 2002; Busher, Hammersley-Fletcher, og Turner, 2007 og 

Börk Hansen Steinunni Helgu Lárusdóttur, 2016). Busher (2005) bendir á að það að vera 

bæði kennari og stjórnandi getur valdið mikilli togstreitu. Erfitt getur verið að skipta um 

hlutverk og því geta hlutverkin skarast og farið yfir á svið hvors annars. Þá getur tímaskortur 

haft slæm áhrif. Þess eru dæmi að vegna tímaskorts geti stjórnunarverkefni bitnað á 

undirbúningi kennslu og að jafnvel sé verið að sinna stjórnunarverkefnum í kennslustund á 

meðan nemendur vinna sjálfstætt. Í niðurstöðum rannsóknar Barkar Hansen og Steinunnar 

Helgu Lárusdóttur (2016) á störfum deildarstjóra í grunnskólum má sjá að staða 

millistjórnenda er gjarnan óljós og þeim finnst þeir þurfa að þjóna tveimur herrum.  

Í íslenskum grunnskólum og framhaldsskólum er algengast að nýir stjórnendur komi úr 

röðum kennara því við ráðningu í stjórnunarstarf er gerð krafa um kennsluréttindi, ásamt 

stjórnunarnámi eða sérhæfðri reynslu. Margir sem flytjast í stöðu stjórnanda úr röðum 

kennara upplifa þó höfnun frá sínum gömlum félögum  (Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía 

Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 2007). Busher o.fl. (2007) benda á að í skólum geta 

orðið til hópar starfsmanna sem verða eins og lítil samfélög með sameiginleg gildi og 

sameiginlega stefnu. Aðstoðarskólastjórar og millistjórnendur tilheyra oft fleiri en einu slíku 

samfélagi eða standa á jaðri þeirra, sem getur leitt til þess að þeir tilheyri í raun engum hópi. 

Kennarahópurinn sér því ekki stjórnandann sem raunverulegan meðlim hópsins og horfir 

jafnvel með tortryggni til hans, sem getur valdið samskiptaerfiðleikum. Tortryggni sem þessi 

gæti þó átt sínar skýringar. Rannsóknir sýna að kennarar þekkja takmarkað til starfa 
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millistjórnenda og það getur valdið öryggisleysi gagnvart því óþekkta og haft sitt að segja 

(Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía Björnsdóttir, og Ólafur H. Jóhannsson, 2007).  

Petrides o.fl. (2014) telja mikilvægt að ráðist verði að rót þessa vanda með því að 

skipuleggja endurmenntun og þjálfun aðstoðarskólastjóra í góðu samstarfi við skólaumdæmi, 

skólastjóra og kennara, þannig að starfsþróun aðstoðarskólastjóra verði í samræmi við þarfir 

þeirra og væntingar og einnig í samræmi við þarfir skólans. Þetta sé einfaldlega nauðsynlegt 

til að í skólum verði til lærdómssamfélög sem styðji við dreifða forystu. Hausman o.fl. (2002) 

komust einnig að því í rannsókn sinni að aðstoðarskólastjórum gafst lítill tími til að sinna 

eigin starfsþróun. Það er í samræmi við niðurstöður Oliver (2005) en í rannsókn hans kom 

fram að aðstoðarskólameistarar töldu sig þurfa á því að halda að fá endurmenntun við hæfi 

til að sinna starfsþróun. Þeir höfðu þó færri tækifæri til þess en þeir óskuðu, bæði vegna 

skorts á tíma en einnig vegna lítils framboðs á endurmenntun. Að mati Olivers er þó 

nauðsynlegt að aðstoðarskólastjórar fái tækifæri til að sinna starfsþróun, sérstaklega til þess 

að geta tekist á við verkefni sem fela í sér forystu af einhverju tagi og vaxandi þörf er fyrir. Í 

skýrslu samstarfsráð á vegum mennta– og menningarmálaráðuneytis um starfsþróun 

kennara og skólastjórnenda (2019) er fjallað um þýðingu starfsþróunar fyrir faglegt starf í 

skólum. Að mati ráðsins þarf í síbreytilegu umhverfi skóla að veita kennurum og stjórnendum 

þeirra bestu tækifæri til starfþróunar sem völ er á. 

Að mati Mitchell, Armstrong og Hands (2017) er mikilvægt fyrir aðstoðarskólastjóra að 

vera í góðu samstarfi við skólameistara og eiga stuðning hans vísan. Marshall og Pehlps 

Davidson (2016) taka undir þetta og nefna að það geti verið góður kostur að skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri vinni saman sem teymi. Rafn Markús Vilbergsson (2014) nefnir einnig að 

aðstoðarskólastjórar töldu að mikilvægt að eiga í góðum samskiptum við bæði nemendur, 

starfsfólk og foreldra og undir það tekur Dóra Margrét Sigurðardóttir (2019). Benedikt 

Barðason (2019) greinir einnig frá því í rannsókn sinni að samstarf aðstoðarskólameistara og 

skólameistara og vinna þeirra í teymi stjórnenda skipti miklu máli.  

Í því flókna og krefjandi umhverfi sem skólar starfa í, er mikil þörf á að starfskraftar þeirra 

sem þar starfa nýtist sem best. Samkvæmt Hilliard og Newsome (2013) myndu starfskraftar 

aðstoðarskólastjóra nýtast vel í þágu forystustarfa í skólum, en að mati höfunda eru þeir oft 

og tíðum vannýttir. Þá hefur Frasconi (2011) haldið því fram að eitt meginhlutverk aðstoðar-

skólastjóra sé að stuðla að og rækta jákvæða skólamenningu en það taki tíma og kosti vinnu. 

Aðstoðarskólastjórar þurfi í því sambandi að leggja áherslu á almanna tengsl, sýna umhyggju 

og byggja upp traust. Það er því áhugavert að kanna hvernig íslenskir aðstoðarskólameistarar 

upplifa að starfskraftar þeirra nýtist.  

Mikilvægt er að veita faglega forystu í skólunum og að leiðtoginn safni fylgismönnum til 

að vinna með honum að þeirra stefnu sem hann setur. Lögð hefur verið áhersla á að 
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stjórnendur í framhaldsskólum að ávinni sér traust starfsmanna og viðhaldi því. Þá vegur 

dreifð forysta þungt þar sem stefnt er að því að lærdómssamfélag verði til. Ætla má að 

framlag aðstoðarskólameistara til forystustarfa geti skipt talsverðu máli fái þeir tækifæri til 

þess að sinna því. Einnig geti þeir unnið að því að byggja upp traust á milli stjórnenda og 

annars starfsfólks, sem er brýnt ef lærdómssamfélag á að verða til og þrífast í skólum. 

2.7 Rannsóknarspurningar 

Eins og fram hefur komið í rannsóknayfirlitinu hér að framan og í bakgrunnskaflanum um 

framhaldsskólana er starf aðstoðarskólastjóra fjölbreytt og annasamt. Erlendar og innlendar 

rannsóknir á hlutverki þeirra benda til þess að vegna anna við önnur og oft aðkallandi störf, 

hafi þeir minni möguleika en þeir vildu, til að veita forystu í starfi sínu (sjá t.d. Armstrong, 

2010 og Hausman o.fl 2002). Ekki er ástæða til að ætla annað en að hið sama eigi við um 

aðstoðarskólameistara í íslenskum framhaldsskólum. Þeir ættu að geta verið mikilvæg 

auðlind fyrir skólana þegar kemur að því að veita faglegu starfi í skólum sínum forystu og 

byggja upp trausta og jákvæða skólamenningu (Frasconi, 2011).  

Í rannsókninni er sjónum beint að upplifun og reynslu aðstoðarskólameistara í íslenskum 

framhaldsskólum af starfi sínu. Lögð verður áhersla á að kanna hvaða væntingar 

aðstoðarskólameistararnir höfðu þegar þeir réðu sig í starfið og hvort hugur þeirra hafi 

staðið til þess að veita forystu. Rýnt verður í starf aðstoðarskólameistaranna og hvaða 

verkefnum þeir sinna og hver upplifun þeirra er af samskiptum innan skólanna. Lagt verður 

mat á hvort aðstoðarskólameistarar telji að þeir hafi tækifæri til þess að sinna faglegu 

forystuhlutverki meðfram öðrum verkefnum sem þeir eiga að sinna.  

Til þess að fá innsýn inn í reynslu aðstoðarskólameistaranna af eigin starfi var í 

rannsókninni leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu og undirspurningum:  

• Hver er reynsla aðstoðarskólameistara af hlutverki sínu og hverjar eru væntingar 

þeirra til starfsins?  

o Hvaða verkefnum sinna aðstoðarskólameistarar? 

o Hvernig upplifa aðstoðarskólameistarar samskipti sín við nemendur og 

starfsfólk skólans? 

o Hvaða áhrif hafa annir í starfi á möguleika aðstoðarskólameistara að vinna 

eftir hugmyndafræði um faglega og kennslufræðilega forystu? 

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og þátttakendur í 

rannsókninni kynntir.  
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3 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu aðstoðarskólameistara í íslenskum 

framhaldsskólum af starfi sínu og væntingar þeirra til þess. Kannað er hvort hugur þeirra 

stendur til þess að veita faglega forystu í sínu starfi. Jafnframt er markmiðið að kanna hvort 

aðstoðarskólameistararnir telji að þeir hafi tækifæri til þess að sinna slíku forystuhlutverki 

meðfram öðrum verkefnum sem þeir eiga að sinna og þá með hvaða hætti þeir upplifa 

birtingarmynd faglegrar og kennslufræðilegrar forystu í skólanum sem þeir leiða. Í þessum 

kafla er greint frá aðferðafræðilegri nálgun, þátttakendum, gagnaöflun, greiningu og 

úrvinnslu gagna, siðferðilegum álitamálum og réttmæti rannsóknar ásamt styrkleikum og 

veikleikum hennar. 

3.1 Aðferðafræðileg nálgun 

Í eigindlegum rannsóknum er reynt að fá fram djúpstæða lýsingu á mannlegri reynslu og 

öðlast skilning á henni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknir byggja meðal 

annars á viðtölum, lífssögum og vettvangsathugunum (Lightman, 2010). Í rannsókn sem 

þessari hentar því vel að nota eigindlega aðferð þar sem ætlunin var að varpa ljósi á upplifun 

aðstoðarskólameistaranna. Sú leið var valin að taka viðtöl við þátttakendur, og 

aðferðafræðileg nálgun var túlkandi og fyrirbærafræðileg (e. interpretative phenomeno-

logical ananalysis IPA). Fyrirbærafræðin beinist að því að rannsaka upplifun fólks á ákveðnu 

fyrirbæri og túlkun þess á upplifun sinni. Að mati Braun og Clarke (2013) hentar slík nálgun 

vel í eigindlegum rannsóknum þar sem verið er að leita eftir reynslu þátttakenda og upplifun 

þeirra og skilningi á eigin starfi. Túlkandi fyrirbærafræðileg nálgun gerir ráð fyrir því að 

rannsakandi búi einnig yfir reynslu sem hafi áhrif á hvernig gögnin eru túlkuð. Rannsakandi 

verður þá einnig virkur þátttakandi í rannsókninni þar sem hans eigin upplifun og reynsla 

hefur áhrif á túlkun gagnanna. 

3.2 Þátttakendur 

Veturinn 2019–2020 voru 27 einstaklingar með starfsheitið aðstoðarskólameistari í 

framhaldsskólum á Íslandi. Úr þeim hópi voru þátttakendur valdir með tilgangsúrtaki. 

Tilgangsúrtak byggir á því að velja úrtakið með hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar og þeir 

valdir sem hafa reynslu og þekkingu á því sem á að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Ég mat það svo að það þjónaði tilgangi rannsóknarinnar að fá 

viðmælendur úr þessum hópi þar sem það myndi gefa ákveðna breidd þegar kæmi að 

skólastærð og einnig starfsreynslu. Einnig vonaðist ég eftir að fá til viðtals fólk sem hefði 

góða reynslu og þekkingu af viðfangsefni rannsóknarinnar og gæfi henni breidd.  
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Fyrst hafði ég samband við tólf aðstoðarskólameistara, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á 

landsbyggðinni og óskað eftir þátttöku þeirra. Væntanlegir þátttakendur fengu tölvupóst 

með kynningarbréfi (sjá viðauka A) þar sem þeim var kynnt rannsóknin og óskað eftir 

þátttöku þeirra. Þau sem voru tilbúin til að veita viðtal á þeim tíma sem hentaði rannsókninni 

voru valin til þátttöku. Til þátttöku völdust því á endanum átta aðstoðarskólameistarar, úr 

þremur framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu og fimm á landsbyggðinni. Viðmælendur 

voru allir í 75–100% starfi sem aðstoðarskólameistarar á þeim tíma sem viðtölin voru tekin.  

Kynjaskipting viðmælenda var þannig að fimm voru konur og þrír karlar. Viðmælendur 

voru á aldrinum 45–64 ára. Aldursdreifing aðstoðarskólameistara á Íslandi má sjá á mynd 1 

en þar kemur fram að langflestir aðstoðarskólameistarar eru því aldursbili eða 22.  

 

Mynd 1. Aldursdreifing aðstoðarskólameistara á Íslandi (Ólafur Hjörtur Sigurjónsson, 
munnleg heimild, 3. september 2019). 

Í töflu 1 kemur fram starfsaldur þátttakenda, stærð skóla eftir nemendafjölda og hvort 

skólarnir eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. Ég ákvað að skipta 

skólunum eftir stærð og valdi að hafa þrjá stærðarflokka. Það var gert til þess að koma í veg 

fyrir að hægt væri að bera kennsl á skólana út frá umfjölluninni. Niðurstaða flokkunarinnar er 

sýnd í töflu 1. Tveir skólar eru með fleiri en 600 nemendur og flokkast sem stórir skólar. Þrír 

eru meðalstórir með 200–600 nemendur og þrír þeirra eru litlir, með færri en 200 

nemendur. Upplýsingar um nemendafjölda eru fengnar úr frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 

2020 (Alþingi, 2019). Þrír skólanna eru á höfuðborgarsvæðinu og fimm þeirra eru á 

landsbyggðinni. Í öllum skólunum voru auk aðstoðarskólameistara starfandi einn eða fleiri 

millistjórnendur sem tóku þátt í vinnu í stjórnunarteymum ásamt skólameistara og 

aðstoðarskólameistara. Þetta voru áfangastjórar og fjármálastjórar en einnig fag- eða 

deildarstjórar sem voru með ólík heiti eftir skólum. Ýmist er talað um brautarstjóra, 

deildarstjóra, sviðsstjóra eða fagstjóra, allt eftir því hver venjan er í hverjum skóla og hvert 

inntak starfsins er. Í umfjöllun minni um þessa starfsmenn mun ég til einföldunar nota 
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starfsheitið deildarstjóri. Verkefni deildarstjóra virðast að mestu snúast um að halda fundi 

innan sinna deilda og funda svo með stjórnendum með reglulegu millibili.  

Í töflu 1 er einnig að finna starfsaldur aðstoðarskólameistaranna en þær upplýsingar 

komu fram í viðtölum við þátttakendur. Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að fela 

þátttakendur til að tryggja nafnleynd þeirra (Denzin og Lincoln, 2005; McMillan, 2012). Því 

var hafður sá háttur á að skipta starfsaldri upp í 3 flokka til þess að greina ekki nákvæmlega 

frá starfsaldri hvers viðmælanda. Fjórir aðstoðarskólameistaranna eru með meira en 10 ára 

starfsaldur. Tveir hafa unnið í 5–10 ár sem aðstoðarskólameistarar og tveir eru með skemmri 

starfsaldur en 5 ár. Menntun og bakgrunnur viðmælenda var fjölbreyttur en þrátt fyrir ólíkar 

leiðir í námi höfðu allir viðmælendur lokið grunnnámi í háskóla og voru með menntun í 

uppeldis og kennslufræði. Allir höfðu þeir stundað framhaldsnám í háskóla að loknu 

grunnnámi oftast með áherslu á stjórnun. Sumir höfðu lokið diplómanámi í stjórnun og 

nokkrir lokið meistaragráðu.  

Tafla 1. Upplýsingar um starfsaldur þátttakenda, stærð skólanna eftir nemendafjölda og 
staðsetning með tilliti til höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar. 

Aðstoðarskólameistari Starfsaldur Stærð skóla Staðsetning skóla 

Brandur > 10 ár Meðalstór 200–600 nemendur Höfuðborgarsvæði 

Drífa > 10 ár Meðalstór 200–600 nemendur Höfuðborgarsvæði 

Elva < 5 ár Stór  > 600 nemendur Höfuðborgarsvæði 

Freyja > 10 ár Lítill   < 200 nemendur Landsbyggð 

Kári 5–10 ár Stór  > 600 nemendur Landsbyggð 

Marta 5–10 ár Lítill  < 200 nemendur Landsbyggð 

Sunna < 5 ár Lítill  < 200 nemendur Landsbyggð 

Tumi > 10 ár Meðalstór 200–600 nemendur Landsbyggð 

3.3  Öflun gagna 

Viðtölin voru tekin í tveimur lotum, fyrri hlutinn í lok nóvember 2019 og seinni hlutinn í 

febrúar og byrjun mars 2020. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem var fylgt fremur 

lauslega (sjá viðauka Á). Fjögur viðtalanna voru tekin í eigin persónu á skrifstofu viðmælanda. 

Vegna veðurs og ófærðar sem komu í veg fyrir ferðalög milli landshluta þurfti að taka fjögur 

viðtöl í gengum samskiptaforritið Skype. Í tveimur viðtalanna voru viðmælendur á 

skrifstofum sínum á meðan á viðtali stóð en í tveimur þeirra voru viðmælendur heima hjá 

sér.  

Öll hófust viðtölin á almennum spurningum þar sem viðmælendur voru beðnir að segja 

frá sjálfum sér, menntun og ástæðum þess að þau væru í þessu starfi. Viðmælendur voru 

ekki hindraðir á neinn hátt í svörum sínum heldur var þeim leyft að tjá sig frjálst (Kvale og 
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Brinkman, 2009) og því réðu svör viðmælenda miklu um framvindu í hverju viðtali. Viðtölin 

voru á bilinu 40 til 80 mínútur að lengd.  

Til þess að fá yfirlit yfir þau verkefni sem aðstoðarskólameistarar eiga að sinna skoðaði ég 

þær starfslýsingar sem hægt var að nálgast á heimasíðum framhaldsskólanna.  Starfslýsing-

arnar voru sumar hátt í tíu ára gamlar og í sumum skólum voru þær ekki aðgengilegar á 

heimasíðum. Þær innihéldu svipuð verkefni en voru þó að ýmsu leyti ólíkar að uppsetningu 

og innihaldi. Til nánari glöggvunar á starfslýsingum aðstoðarskólameistara má í viðauka D sjá 

dæmi um starfslýsingar sem tekin eru af heimasíðum Menntaskólans á Ísafirði (e.d.) og 

Borgarholtsskóla (e.d.).  

3.4 Úrvinnsla og greining gagna  

Í þemagreiningu eru gögnin dregin fram eftir ákveðnum efnisþáttum og leitað að samhljómi í 

svörum viðmælenda. Við nánari greiningu verður þannig hægt að fá fram ákveðin þemu eða 

hugmyndir í svörunum. Öll miðar þessi vinna að því að auka skilning á niðurstöðunum sem 

gögnin hafa að geyma og auðvelda túlkun þeirra (Clarke og Braun, 2016). Greining gagnanna 

hófst þegar í fyrsta viðtali með vettvangsnótum rannsakanda sem voru skráðar niður 

samhliða því að viðtölin voru hljóðrituð. Í vettvangsnótunum komu fram upplýsingar um 

undirbúning og aðdraganda viðtalsins, aðstæður á vettvangi og bakgrunnsupplýsingar um 

hvern viðmælanda. Þegar hverju viðtali lauk var það afritað nákvæmlega og eins fljótt og 

auðið var. Í skráningunni fylgdu með athugasemdir rannsakanda og vettvangsnótur fyrir 

hvert viðtal. 

Ýmsar útfærslur eru til á þemagreiningu, en í rannsókninni var farin sú leið að greina 

gögnin með sex þrepa þemagreiningu Terry, Hayfield, Clarke og Braun (2017). Í þrepi 1 voru 

gögnin lesin vandlega yfir og margir hlutar þeirra oftar en einu sinni. Allt sem var áhugavert í 

þessari fyrstu yfirferð var skráð niður. Markmiðið var að greina mynstur í gögnunum og 

spyrja spurninga um þær upplýsingar sem í þeim birtust. Einnig var skoðað vel hvernig 

viðmælendur brugðust við spurningum og hvernig viðtölin þróuðust. Á þann hátt fékkst góð 

innsýn í gögnin og þekking á þeim. Við úrvinnslu gagnanna var ég meðvituð um að þær 

upplýsingar sem birtust mér í göngunum mótuðust af því hver ég er og af reynsluheimi 

mínum í starfi sem aðstoðarskólameistari. Að loknu fyrsta þrepinu tók við þrep 2 þar sem 

kóðar voru greindir úr gögnunum. Kóðunin fól í sér að reynt var að koma auga á ákveðna 

þætti í gagnasafninu sem skiptu máli fyrir rannsóknina og tengja þá þætti við hugmyndirnar 

sem ég hafði í upphafi rannsóknarinnar og við undirbúning hennar. Kóðarnir eru mikilvægir 

því á þeim byggja þemun og síðan öll túlkun á gögnunum.  

Í 3. þrepi voru þemun þróuð, en að mati Braun og Clarke (2013) þurfa þemun að ná utan 

um mikilvæga þætti í gögnunum sem snerta rannsóknarspurningarnar. Í þessu þrepi voru 
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kóðarnir tengdir saman í þemu á þann hátt að fleiri en einn kóði voru sameinaðir undir einu 

þema. Að því búnu tók við 4. þrep þar sem gerð var endurskoðun á gögnunum. Það var gert 

til þess að fá fram skýrari og betri mynd af þemunum. Þemun sem komu fram við fyrstu 

skoðun voru á þessu þrepi einfölduð en náðu þó áfram að mestu yfir þá hugsun sem fram 

kom í þemunum í fyrstu. Því næst var farið í 5. þrep greiningarinnar, þróun á þemum en á 

þessu þrepi voru þemun afmörkuð og nefnd. Það eru þau þemu sem fram koma í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Að lokum tók við 6. þrep greiningar þar sem niðurstöðurnar 

voru teknar saman. Þemu og undirþemu sem fram komu í greiningu gagnanna eru sett fram í 

töflu 2. 

Tafla 2. Þemu og undirþemu sem fram komu við greiningu gagnanna. 

Væntingar aðstoðarskólameistara um hlutverk sitt 

Væntingar um forystuhlutverk 

Væntingar um stjórnun og skipulag 

Annir í starfi aðstoðarskólameistara 

Verkefnin eru fjölbreytt 

Álag í tengslum við föst verkefni og árstíðabundin 

Álag vegna ytri krafna  

Samskipti við hagaðila eru aðstoðarskólameisturum mikilvæg  

Samskipti við nemendur 

Samskipti við kennara 

Samskipti við aðra stjórnendur 

Samstarf við skólameistara er í föstum skorðum 

Verkaskipting er oftast skýr 

Samstarfið er gott 

Faglegt starf og forystuhlutverk 

Kennslufræðileg forysta 

Dreifð forysta 

Tækifæri og hindranir 

3.5 Siðferðileg atriði 

Þar sem eigindlegar rannsóknir geta falið það í sér að fjallað sé um trúnaðarmál eða 

viðkvæmar upplýsingar er mikilvægt að rannsakandi haldi þagnarskyldu og gæti vel að 

siðferðilegum viðmiðum. Við rannsóknina var fjórum meginreglum um siðfræði í 

rannsóknum fylgt, sem settar hafa verið fram af Sigurði Kristinssyni (2013). Þessar 

meginreglur eru: sjálfræðisreglan sem felur í sér að rannsakandi skal bera virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar; skaðleysisreglan sem miðar að því að forðast skal að 

valda skaða; velgjörðareglan sem kveður á um að rannsakandi láti sem best af sér leiða og 
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velji þær leiðir sem minnstu fórna og réttlætisreglan sem kveður á um dreifingu gæða og að 

allir eigi að fá það sem þeir eiga skilið. 

Komið var fram við þátttakendur af virðingu og trúnaði til að koma í veg fyrir að skaði 

hlytist af þátttöku í rannsókninni. Því voru þátttakendur upplýstir um tilgang og framkvæmd 

rannsóknarinnar og samþykkis þeirra aflað við upphaf hvers viðtals. Viðmælendum var gert 

ljóst að þeir gætu á öllum stigum rannsóknarinnar hætt þátttöku í henni og einnig að þeir 

gætu neitað að tjá sig um einstaka atriði. Það var gert til að valda viðmælendum ekki skaða. 

Þeim var heitið trúnaði og til þess að tryggja nafnleynd voru þeim gefin gervinöfn sem 

notuðu eru í niðurstöðunum. Þegar fjallað var um viðkvæm málefni í niðurstöðunum var 

þess gætt að nota ekki gervinöfnin til þess að koma í veg fyrir að hægt væri að rekja svörin til 

þátttakenda (Denzin og Lincoln, 2005; McMillan, 2012). Viðtölin voru hljóðrituð með 

samþykki viðmælenda en öllum upptökum var eytt þegar þau höfðu verið afrituð inn í tölvu. 

Eins og fram hefur komið eru framhaldsskólar á Íslandi aðeins 38 og þeir sem bera 

starfsheitið aðstoðarskólameistari eru talsvert færri. Því var ákveðið að tengja ekki frekari 

bakgrunnsupplýsingar við hvern og einn viðmælanda en greint er frá í kafla 3.2. Ég tel að 

mikilvægt hafi verið að kanna umgjörð stjórnunar í framhaldsskólum og niðurstöðurnar geti 

leitt til þess að hugað verði betur að því að nýta mannauðinn í skólanum. Þetta rímar við 

velgjörðarregluna en samkvæmt henni er mikilvægt að láta gott af sér leiða og koma í veg 

fyrir fórnir við rannsóknir. Réttlætisreglunni var fylgt þannig við framkvæmd rannsóknar að 

leggja ekki meira á þátttakendur en æskilegt var og einnig var vinnu við úrvinnslu ganga 

hraðað eins og auðið var. Vísindasiðareglur Háskóla Íslands voru einnig hafðar að leiðarljósi 

við framkvæmd rannsóknar og úrvinnslu gagna (Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands, 2014).  

3.6 Réttmæti, styrkleikar og veikleikar  

Þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að leita eftir upplifun og túlkun viðmælenda á starfi 

sínu tel ég styrkleika að ráðist var í eigindlega rannsókn með þeirri aðferðafræðilegu nálgun 

sem lýst er í kafla 3.1. Í rannsókninni var leitað leiða til að kafa nokkuð djúpt í það hvernig 

starfsvettvangur aðstoðarskólameistara er.  

Allir viðmælendur höfðu mikla reynslu af framhaldsskólastarfi þótt nokkrir þeirra væru 

búnir að vera aðstoðarskólameistarar skemur en 5 ár. Ég tel því að gögnin gefi góða mynd af 

upplifun þeirra af starfi sínu og þeim verkefnum sem þeir sinna. Hafa þarf í huga að 

bakgrunnur viðmælanda er ólíkur og reynsla þeirra í starfi mismikil sem getur haft áhrif á 

upplifun þeirra. Það getur verið styrkleiki þar sem mislangur starfsaldur getur haft sitt að 

segja um sýn viðmælenda á starf sitt. Aldursdreifing þátttakenda í rannsókninni speglaði vel 

aldursdreifingu þýðisins sem ég tel styrkleika. Ég met það einnig sem styrkleika fyrir 
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rannsóknina hversu áhugasamir og viljugir viðmælendur voru til þátttöku og til þess að tjá sig 

um efnið.  

Upphaflega var gert ráð fyrir að taka viðtöl við alla viðmælendur á þeirra heimaslóðum en 

vegna ytri aðstæðna varð að breyta þeirri áætlun. Fjögur viðtöl voru tekin við viðmælendur í 

eigin persónu, þrjú þeirra í nóvember 2019 og eitt í febrúar 2020. Fjögur viðtöl voru tekin í 

gegnum  tölvu með aðstoð forritsins Skype, þar sem veður og færð hamlaði ferðalögum á 

milli landshluta svo vikum skipti frá því í janúar og fram í mars 2020. Þegar viðtöl eru tekin 

augliti til auglits þá er mikilvægt að velja staðsetninguna vel því þannig eru meiri líkur á því 

að þeir upplifi sig á heimavelli (Braun og Clarke, 2013). Ég lét þá þátttakendur sem ég hitti í 

eigin persónu velja stað og stund fyrir viðtalið sem þeim hentaði og í öllum tilfellum kusu 

þeir að vera á eigin skrifstofu.  

Braun og Clarke (2013) fjalla um styrkleika og veikleika þess að taka viðtöl við viðmæl-

endur í eigin persónu eða með aðstoð tækninnar í gegnum tölvu eða síma. Þar kemur fram 

að ekki er litið á viðtöl sem tekin eru í gegnum síma eða internet sem verri aðferð en viðtöl 

sem tekin eru augliti til auglits. Þetta eru bara ólíkar viðtalsaðferðir sem hafa hvor um sig 

sína kosti og galla. Þannig getur verið ákveðinn kostur bæði fyrir rannsakendur og þátt-

takendur að taka viðtöl í gegnum myndsímtal því þá geta þátttakendur verið á þeim stað sem 

þeir kjósa. Þeir geta jafnvel verið heima hjá sér ef það hentar og það sama á við um 

rannsakanda. Af þeim fjórum sem rætt var við í gegnum myndsímtal völdu tveir að vera 

heima hjá sér en tveir mættu til viðtals á skrifstofum sínum. Einnig fylgir því enginn 

ferðakostnaður fyrir rannsakanda séu viðtöl tekin í gegnum myndsímtal. Tæknilegir 

örðugleikar eru helsta hindrunin við það að taka viðtöl með þessum hætti. Stundum eru 

hnökrar á netsambandi eða hugbúnaði sem geta sett strik í reikninginn. Tæknilegir 

örðugleikar gerðu þó ekki vart við sig í rannsókninni.  

Þar sem ég er sjálf aðstoðarskólameistari í framhaldsskóla og hef gegnt því starfi í þrettán 

ár þekki ég starfsvettvanginn vel. Slík þekking getur verið styrkur fyrir rannsóknina því ætla 

má að rannsakandi hafi skilning á því sem fjallað er um. Þó er einnig hætta á því að það geti 

verið veikleiki í rannsókninni því túlkun og úrvinnsla gagna getur litast um of af skoðunum 

rannsakanda (Braun og Clarke, 2013). Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um þetta 

og gerði ég mitt besta til þess. Einnig var ekki hjá því komist að ég þekkti viðmælendur mína 

eða væri málkunnug þeim hið minnsta, enda stétt aðstoðarskólameistara á Íslandi fámenn. 

Ég var meðvituð um að slíkur kunningsskapur getur haft áhrif bæði á viðmælendur og eins 

úrvinnslu ganga og túlkun á niðurstöðum.  
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4 Niðurstöður 

Rannsóknin beindist að reynslu aðstoðarskólameistara af starfi sínu og hér á eftir verða 

niðurstöðurnar kynntar í nokkrum undirköflum. Niðurstöðurnar byggjast á viðtölum við 

aðstoðarskólameistarana átta sem kynntir voru til leiks í síðasta kafla. Greint verður frá 

reynslu viðmælenda af starfinu og hvaða væntingar þeir gerðu sér um það í upphafi. Rýnt er í 

starfslýsingar og störfin skoðuð nánar út frá reynslu viðmælenda í dagsins önn. Samskipti 

voru stór þáttur í starfi aðstoðarskólameistaranna og sagt verður frá samskiptum við 

nemendur, kennara, millistjórnendur og skólameistara. Að síðustu verður greint frá því 

hvernig viðmælendur sjá hlutverk sitt sem faglega leiðtoga í skólunum og hvernig þeim tekst 

að sinna því hlutverki.  

4.1 Væntingar aðstoðarskólameistara um hlutverk sitt  

Leið viðmælenda minna að aðstoðarskólameistarastarfinu var eins ólík og viðmælendur voru 

margir. Flestir áttu það þó sameiginlegt að hafa smátt og smátt tekist á hendur 

einhverskonar stjórnunarstörf meðfram kennslu. Það voru störf á borð við deildarstjórn eða 

verkefnastjórn yfir tímabundnum verkefnum. Það leiddi síðan til þess að þeir voru hvattir til, 

eða beðnir um, að sækja um starf aðstoðarskólameistara þegar það var laust til umsóknar. 

Þrátt fyrir að hafa ekki allir haft það að markmiði að verða stjórnendur þá voru þeir tilbúnir 

að takast á við starfið, að stíga upp stigveldið og taka meiri ábyrgð. Nokkrir þeirra nefndu að 

það hefði verið eðlilegt næsta skref.  

Hjá flestum viðmælendum kom fram að þeir sáu starfið fyrir sér sem forystustarf. 

Forystuhlutverkið sáu þeir þannig að þeir væru, ásamt skólameistara, að fara að vinna eftir 

ákveðinni sýn til framtíðar og setja stefnu til að leiða skólann og skólastarfið áfram. Sumir 

þeirra nefndu sérstakan áhuga á kennslufræðilegri forystu. Þeir höfðu áhuga á kennslu-

fræðilegum málum og vildu vinna að þeim með kennarahópnum. Þannig vildu þeir ýta úr vör 

ákveðnum framförum og breytingum í skólastarfinu. Nokkrir viðmælendur nefndu 

sérstaklega áhuga sinn á því að koma að því að skipuleggja skólastarfið. Að geta 

straumlínulagað starfið og láta allt ganga upp. Hér á eftir verður fjallað um væntingar 

viðmælenda til aðstoðarskólameistarastarfsins. 

4.1.1 Forystuhlutverk 

Aðstoðarskólameistararnir sem rætt var við virðast flestir hafa komið inn í starfið með 

væntingar um að geta með einum eða öðrum hætti lagt sitt af mörkum til forystustarfa í 

skólanum. Þeir töldu sig hafa eitthvað fram að færa í starfið og lögðu metnað í það að stíga 

úr starfi kennarans í starf aðstoðarskólameistarans. Þetta kemur skýrt fram hjá Brandi sem er 
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aðstoðarskólameistari í miðlungsstórum skóla á stórhöfuðborgarsvæðinu en hann orðaði 

þetta þannig: 

Ég hafði verið deildarstjóri í skólanum mínum í nokkur ár og hafði séð um ýmisleg 

fagleg mál sem því tengdust. Ég hafði unnið með stjórnendum í faglegum málum 

og unnið með aðstoðarskólameistara. Mér fannst ég þess vegna hafa innsýn í 

starfið og fannst það spennandi áskorun. 

Þannig sá Brandur fyrir sér að hann fengi fleiri tækifæri til að vinna að faglegum málum sem 

hann hafði fengið nasasjón af í deildarstjórastarfinu. Brandi fannst reyndar að sem deildar-

stjóri hefði hann ekki haft næg tækifæri til að sinna faglegri forystu. Hann lýsti deildar-

stjórninni svo að það hefði verið „meira svona kannski praktísk atriði og skipulagsstarf með 

kennurum“ sem þurfti að sinna. Hann taldi sig geta tekist meiri forystu á hendur sem 

aðstoðarskólameistari.  

Freyja sem starfar í litlum skóla á landsbyggðinni ræddi væntingar sínar og ástæður þess 

að hún sóttist eftir starfi aðstoðaraskólameistara. Hún sagði að áhugi á kennslufræði og 

forystu hafi verið henni ofarlega í huga. Freyja hafði góðan bakgrunn í kennslufræði og 

upplifði það í rauninni þannig að þegar starfið var auglýst þá væri verið að auglýsa eftir 

henni. Hún lýsti þessu þannig að „ég vildi taka að mér stjórnun … ég hef bara mikinn áhuga 

fyrir kennslufræðilega hlutanum“. Áhugi hennar lá fyrst og fremst í kennslufræðilegum 

málum.  

Tumi sem var reynslumikill aðstoðarskólameistari í meðalstórum skóla á landsbyggðinni 

hafði svipaða sögu að segja og Freyja varðandi væntingar sínar og sýn á aðstoðar-

skólameistarastarfið. Hann sagði: „ég sá starfið sem leið til þess að hafa áhrif og til að móta 

skólann með skólameistara“. Tumi hafði unnið lengi í sama skóla og hann sagðist hafa frá 

upphafi haft mikinn áhuga fyrir því að bæta kennsluhætti og vinna með kennurum að faglegu 

starfi til hagsbóta fyrir nemendur, skólastarfið og nærsamfélagið. Hann hafði eins og Brandur 

einnig sinnt ýmiskonar stjórnunarstörfum áður en hann tók við aðstoðarskólameistara-

starfinu. Ólíkt öðrum viðmælendum þá kom Elva ný inn á sinn vinnustað á sínum tíma sem 

aðstoðarskólameistari en hún starfar í stórum skóla á höfuðborgarsvæðinu. Hún hafði þó 

eins og Tumi, mikinn á huga á því að geta tekið þátt í að móta sýn og stefnu skólans með 

skólameistara: 

Ég sá það að mig langaði að vinna í þessum skóla … ég vissi strax að mig langaði 

að vinna með skólameistara að því að hafa áhrif á og móta einhverja stefnu og 

sýn fyrir skólann.  
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Elva hafði kynnt sér starfið í þessum tiltekna skóla og það höfðaði til hennar, sérstaklega 

vegna þess hve nemendahópurinn var fjölbreytilegur og að hennar sögn hversu mikið tillit 

var tekið til þarfa nemenda. Hún upplifði einnig að tækifæri til að hafa áhrif á starfið í 

skólanum var fyrst og fremst í gegnum samstarf við skólameistara. 

Væntingar Sunnu sem sinnir starfi aðstoðarskólameistara í litlum skóla úti á landi voru 

aðeins öðruvísi hvað varðaði kennslufræðilega forystu. Hún hafði sem kennari sótt sér 

þekkingu á ýmsum stjórnunarnámskeiðum og einnig hafði hún um nokkurt skeið verið fengin 

til að hafa forystu um þróunarstarf í kennslu í kennarahópnum í sínum skóla. Að sinna 

kennslufræðilegri forystu var því þegar orðið hluti af hennar vinnu sem kennara. Hún sagðist 

því ekki hafa verið að hugsa sérstaklega um það að með því að verða aðstoðarskólameistari 

fengi hún betra tækifæri til þess. Sunnu fannst einfaldlega eðlilegt skref að stíga, að sækjast 

eftir starfi aðstoðarskólameistara. Hún lýsti því sem svo að „ég sótti bara um … ég hafði bara 

alltaf verið í þessu innan kennarahópsins“. Þannig að þrátt fyrir að hafa haft forystu um ýmis 

fagleg mál í kennarahópunum þá var það ekki aukinn möguleiki til forystustarfa sem heillaði 

Sunnu við aðstoðarskólameistara starfið. Auk þess að finnast það eðlilegt skref að stíga þá 

vildi hún geta verið í meiri samskiptum við nemendur um námsferla og fleira. Sá hluti 

starfsins fannst henni spennandi en áfangastjórn er einnig á hennar könnu samhliða 

aðstoðarskólameistarastarfinu.  

Á svipaðan hátt og Sunna mat Kári það sem eðlilegt næsta skref að hann myndi sækjast 

eftir starfi aðstoðarskólameistara. Hann hafði sem kennari í „síauknum mæli sinnt 

einhverskonar stjórnunarstörfum meðfram kennslu, stjórnunarstörfin bættust smátt og 

smátt við“. Hann hafði sinnt deildarstjórn í nokkur ár og einnig sinnt áfangastjórn áður en 

hann tók við aðstoðarskólameistarastarfinu. Meðfram vinnu bætti Kári við sig námi í stjórnun 

en honum fannst það vera gagnlegt þar sem stjórnunarstörfin voru orðin þetta stór hluti af 

starfi hans. Hann sagðist hafa viljað bæta þekkingu sína á stjórnunarkenningum til að styrkja 

sig í forystuhlutverkinu. Það virðist því hafa verið eðlilegt ferli fyrir Kára að stíga upp 

stigveldið og taka að sér meiri ábyrgð og sinna faglegri forystu. 

4.1.2 Skipulagshlutverk – tæknileg mál 

Í mörg horn er að líta þegar skipuleggja á skólastarf og fyrir nokkra viðmælendur var það sú 

áskorun sem heillaði þegar þeir tóku ákvörðun um að sækja um starfið. Þetta átti sérstaklega 

við um Drífu og Mörtu. Þær höfðu báðar haft væntingar til þess að hafa áhrif og veita forystu 

en hugur þeirra stefndi þó meira í átt að skipulagsmálum innan skólans. 

Drífa sem starfar í meðalstórum skóla á höfuðborgarsvæðinu hafði á sínum tíma farið í 

nám í stjórnun meðfram kennslu, áður en hún var ráðin aðstoðarskólameistari. Hún sótti um 

starfið af því að hún hafði áhuga á að: „komast í einhverja stjórnun í skólanum“ og hún taldi 
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starfskrafta sína nýtast vel í aðstoðarskólameistarastarfinu. Hún útskýrði það svo að: „ég er í 

grunninn óþolandi skipulögð og vil alltaf vera að skipta mér af hvernig hlutir eru skipulagðir“. 

Hennar væntingar til starfsins voru því að fá að hafa meiri áhrif á skipulag skólastarfsins og 

hún sagði: „Ég vildi fá að ráða meiru og komast í öðruvísi nálgun og tengsl við nemendur og 

kennara“. Hún sagðist hafa sé það fyrir sér að hún myndi fá að ráða miklu í tengslum við 

námskrá, hvaða áfangar væru kenndir og hvernig námi væri stillt upp. Vilji til að stjórna hafði 

þannig mikil áhrif á að Drífa sóttist eftir starfinu.  

Marta sem er aðstoðarskólameistari í litlum skóla úti á landi tók í sama streng og Drífa en 

hún „vildi vinna að faglegu innra starfi og skipulagningu“. Hún hafði mikinn áhuga á að vinna 

að heildarskipulagningu skólastarfsins, svo sem að gera starfsáætlanir og vinna að gerð 

stundatöflu ásamt því að vinna að skólanámskrá. Sýn Mörtu á starfið virtist þannig snúa 

meira að tæknilegum hluta starfsins en faglegri forystu. Starfið varð þó að hennar mati mun 

fjölbreyttara en svo og fjölbreyttara en hún hafði búist við. Viðmælendum var almennt 

tíðrætt um fjölbreytileika starfsins sem oftast reyndist mun meiri en þeir höfðu búist við. Í 

næsta kafla verður fjallað nánar um þau verkefni sem helst eru á könnu 

aðstoðarskólameistaranna. 

4.2 Starf aðstoðarskólameistaranna 

Til þess að fá yfirlit yfir það hvað taldist í verkahring aðstoðarskólameistara skoðaði ég þær 

starfslýsingar sem aðgengilegar voru á heimasíðum framhaldsskóla. Þá kom í ljós að 

starfslýsingar aðstoðarskólameistara var aðeins að finna heimasíðum tæps helmings 

skólanna. Starfslýsingarnar voru mismiklar að vöxtum. Sumar voru aðeins ein til tvær 

setningar um hlutverk aðstoðaraskólameistara þar sem rætt var um verkaskiptingu á milli 

stjórnenda. Aðrar voru talsvert ítarlegri. Auk þess að skoða starfslýsingar þeirra bað ég 

viðmælendur um að lýsa vinnudegi sínum og hvaða verkefnum þeir væru fyrst og fremst að 

sinna. Lítum nánar á starfslýsingarnar. 

4.2.1 Starfslýsingar  

Þegar starfslýsingar aðstoðarskólameistara voru skoðaðar kenndi ýmissa grasa og verkefnin 

voru fjölbreytt. Sumum verkefnum sinntu aðstoðarskólameistarar einir en mörg þeirra voru 

unnin í samstarfi við skólameistara eða teymi stjórnenda. Í flestum starfslýsingum 

aðstoðarskólameistara var tilgreint að þeir væru staðgenglar skólameistara og störfuðu með 

þeim að daglegri stjórn skólans (sjá kafla 2). Eins og áður var getið var þetta eina formlega 

lýsingin á hlutverki aðstoðarskólameistara sem fyrirfinnst í lögum eða reglugerðum. Í 

mörgum starfslýsinganna voru einnig upplýsingar um ábyrgð aðstoðarskólameistara og 
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upptalning á þeim verkefnum sem hann átti að sinna. Má þar nefna fjölbreytt verkefni, allt 

frá kennsluskiptingu og stundatöflugerð að vinnumati kennara og kynningarmálum skólans.  

Samkvæmt þeim starfslýsingunum sem rýnt var í komu allir aðstoðarskólameistararnir að 

skipulagi á námi, námsframboði og kennslu. Þar undir féll hjá mörgum innritun nemenda inn 

í skólana, skipulag vegna kennsluskiptingar og stundatöflugerð. Vinna að nemendatengdum 

málum var fyrirferðarmikil og þar má nefna þætti eins og eftirlit með fjarvistum nemenda, 

viðvaranir vegna brota á reglum um skólasókn og öðrum skólareglum. Ábyrgð á kynningar-

málum skólanna var oft á herðum aðstoðarskólameistara og einnig að upplýsingar á 

heimasíðu og á samfélagsmiðlum væru réttar. Í nokkrum tilfellum var vinna við launa-

setningu starfsmanna og þátttaka í fjárhagsáætlanagerð nefnd í starfslýsingum en þessi 

verkefni voru þá unnin ásamt skólameistara og fjármálastjóra. Í mörgum skólum sáu 

aðstoðarskólameistarar um að gera vinnumat fyrir kennarana. Í einhverjum tilfellum báru 

aðstoðarskólameistarar ábyrgð á undirbúningi útskriftar og sáu um bókalista. Í tveimur 

starfslýsingum var fjallað um húsnæðismál og að þau væru að einhverju leyti í umsjón 

aðstoðarskólameistara. Þá eru ótaldir alls kyns fundir vegna þátttöku í nefndum ráðum, 

starfshópum og teymum. Má þar nefna stjórnendafundi, fundi í gæðaráði, sjálfsmatsnefnd, 

samstarfsnefnd og jafnlaunanefnd. Í smærri skólum var gjarnan nefnt að umsjón með 

námsferlum nemenda væri á ábyrgð aðstoðarskólameistara og í sumum tilfellum voru þeir 

með umsjón með námsvef, Moodle eða Innu. Í flestum starfslýsingum var minnst á að 

aðstoðarskólameistari tæki einnig að sér „önnur verkefni sem skólameistari felur honum“. 

Þessi yfirferð yfir starfslýsingar aðstoðarskólameistara leiddi í ljós að verkefni þeirra voru 

fyrst og fremst af tæknilegum toga. Ekki var fjallað með beinum hættu um að þeir veittu 

forystu í skólastarfinu. Talsverður munur var á lengd starfslýsinganna eftir skólum og því 

hversu ítarlega þær greindu frá því hvað væri á ábyrgð og í verkahring aðstoðarskóla-

meistaranna. Þá skipti ekki máli hvort um var að ræða stærstu skólana eða þá minnstu. Þó að 

aðstoðarskólameistarar ættu samkvæmt starfslýsingum í mörgum tilfellum að sinna 

svipuðum störfum þá var oft ákveðinn munur þar á. Sumir aðstoðarskólameistarar unna störf 

sem alls ekki voru í verkahring aðstoðarskólameistara í öðrum skólum. Í næsta kafla verður 

skoðað hvað hefðbundinn vinnudagur aðstoðarskólameistaranna fól í sér.  

4.2.2 Verkefni aðstoðarskólameistara 

Viðmælendur sögðust þekkja starfslýsingar sínar vel en þær voru misgamlar, sumar þeirra 

voru í endurskoðun og sums staðar stóð til að endurskoða þær. Flestir viðmælendur voru 

sammála um að vinnan væri fjölbreyttari en svo að þeir færu nákvæmlega eftir starfs-

lýsingunum. Í ljós kom þegar rætt var við aðstoðarskólameistarana um hefðbundinn 

vinnudag að viðmælendur voru ekki mikið að velta sér upp úr starfslýsingunum sínum, þeir 
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gengu í þau störf sem þurfti. Í öllum tilfellum var vinnan fjölbreytt og áherslur að sumu leyti 

ólíkar á milli skólanna. Viðmælendur voru sammála um að það væri oft mjög mikið að gera 

og þá höfðu þeir ekki allir búist við því að starfið yrði jafn annasamt og raun bar vitni. Marta 

lýsti því þannig að henni fannst stundum erfitt að ná samfellu í vinnudeginum: 

Mér fannst að þetta ætti að vera svona innra starf, svona fagleg skipulagning, en 

svo verður þetta svona allt mögulegt starf, þú átt að redda þessu og gera þetta, 

vera með kynningarstarf og gera allskonar bæklinga … stundum er það þannig að 

maður kemst ekkert í það sem maður vildi vera að gera. 

Marta vildi geta komist yfir verkefnin en það gekk ekki alltaf, verkefni sem tengjast skrifræði 

vildu draga úr þeim tíma sem hún hafði í innra faglega starfið sem henni fannst vera á sína 

ábyrgð. Aðspurð um starfslýsinguna tók hún fram að hún væri ekki mikið að velta henni fyrir 

sér dags daglega: „Starfslýsingin er mikil svona upptalning á einhverjum atriðum, námsmat, 

INNA , Moodle, og allt þetta dót en ekki mikið um eitthvað svona faglegt innra starf“. Þegar 

Marta lýsti daglegum verkefnum taldi hún fram mikið af tæknilegum hlutum starfsins og 

sagðist lítið geta sinnt faglegum þætti þess. Það var greinilegt á orðum hennar að í upphafi 

hafði hún haft aðrar væntingar. Engu að síður hafði hún haft áhuga og væntingar til þess að 

sinna skipulagi skólastarfsins og það virtist vera orðinn stærstur hluti starfsins. Marta var 

þeirrar skoðunar að starfið væri annasamt en engu að síður þá væri þetta skemmtilegt starf. 

Hún lýsti því þannig að „samt er þetta skemmtilegt starf og maður getur svolítið stjórnað því 

sjálfur hvað það er erilsamt“. Að mati Mörtu var því vissulega álag í starfinu en hún taldi sig 

engu að síður geta stjórnað því sjálf með skipulagningu hversu mikið var að gera. Hún gat 

upp að vissu marki unnið sér í haginn.  

Á sama hátt fannst Kára að í daglegu starfi væri hann „alltaf að bregðast við, ég er alltaf 

að fá hlutina, fá hjólin til þess að rúlla, alltaf að smyrja“. Kári starfar í stórum skóla og mikill 

hluti af vinnudegi hans fór í það að „fá hlutina til þess að ganga“. Hann var mikið í 

starfsmannamálum og umsjón með nemendamálum og hlutverk hans var oft að draga úr 

núningi eða ágreiningi. Einnig var í hans verkahring að sinna öllum innri könnunum sem 

tengjast gæðamálum og vinna tölfræðina. Vinnudagurinn hjá Kára var því oft mjög 

fjölbreytilegur og helstu verkefnin snerust að tæknilegum hlutum skólastarfsins líkt og var 

raunin hjá Mörtu.  

Upplifun Drífu var svipuð og hún tók í sama streng og Marta og Kári um annir og 

slökkvistarf:  

Svo eru sumir dagar bara þannig að það eru bara allskonar fundir og það er bara 

verið að funda um allskonar hluti sem tengjast skólastarfinu á einhvern hátt og 
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stundum í lok dags finnst manni maður ekki hafa gert neitt, því maður er ekki 

búinn að gera neitt af því sem maður ætlaði raunverulega að gera. 

Drífa nefndi einnig að stundum kæmu kennarar eða aðrir stjórnendur til hennar með 

allskonar umræður sem tækju tíma. Það virtist reyndar vera upplifun allra viðmælenda að 

samskipti við nemendur, kennara og annað starfsfólk tækju mikinn tíma. Nánar verður fjallað 

um samskiptin í kafla 4.3. 

Hjá Brandi kom fram að honum fannst starfið vera mjög fjölbreytt og það krefðist þess að 

hann gæti skipt reglulega um gír. Hann lýsti því að daglegar annir væru miklar og sömuleiðis 

tækju fundarsetur mikinn tíma. Hann notaði orðið fundaálag til að leggja áherslu á þetta: 

Ég kem inn í vinnu á mjög mörgum málum, agamálum, fjarvistum, 

kennsluskipting, allskonar skipulagning og svo sit ég mjög marga fundi. Það eru 

fastir fundartímar í viku í stjórnendateymi og með námsráðgjafa. Svo er það 

gæðaráð og sjálfsmatsnefnd og fleira, stundum eitthvað tengt fjármálunum. Það 

er oft mikið fundaálag. 

Brandur nefndi líka að þessi tæknilegu störf sem tengdust skipulagningu og tóku oft mikinn 

tíma deildust nokkuð jafnt á milli hans og áfangastjórans í skólanum. Það virtist létta álagi af 

honum að vissu leyti. 

Tumi talaði um að stundum þyrfti hann að taka vinnuna með sér heim eða klára verkefni 

eftir að annað starfsfólk var farið vegna þess að: „það vantar samfelluna. Ef það er eitthvað 

sem maður þarf að einbeita sér að þá bara fer maður í það þegar allir eru farnir“. Fleiri 

nefndu þetta og svo dæmi sé tekið sagðist Freyja stundum þurfa að hafa með sér verkefni 

heim eða loka að sér á skrifstofunni þar til um hægðist. Freyja var reynslumikil í sínu starfi og 

búin að vera aðstoðarskólameistari í meira en 10 ár. Hún sagði að þrátt fyrir mikla vinnu á 

álagstoppum yfir skólaárið þá væri hægt að komast yfir þetta því: „þegar þú ert búinn að 

vera í starfinu í svona langan tíma þá lærirðu að skipuleggja tímann þinn þannig“. Þetta var 

svipuð upplifun og birtist hjá Mörtu, að geta að einhverju leyti stjórnað álaginu með góðri 

skipulagningu. 

Elva sagði að samkvæmt starfslýsingu aðstoðarskólameistara væru verkefnin mörg og 

fjölbreytt og hún hefði í fyrstu velt því fyrir sér „hvað það væri eiginlega [af störfum innan 

skólans] sem aðstoðarskólameistari ætti ekki að gera“. Hún talaði ekki sérstaklega um að 

utanaðkomandi verkefni yllu miklu álagi en nefndi þó að undirbúningur jafnlaunavottunar 

hefði tekið mikinn tíma. Flestir viðmælendur nefndu undirbúning jafnlaunavottunar einnig 

sem tímafrekt verkefni, en fleiri verkefni voru nefnd til sögunnar eins og fram kemur hér á 

eftir. Elva var jafnframt sú viðmælenda sem lagði minnsta áherslu á að álagið væri mikið. 
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Hvort sem um var að ræða álag vegna ytri verkefna eða álagstoppa tengda árstíðabundnum 

störfum. Hún sagði þó: „það er mjög mikið að gera og það er ekkert mál hér í skólanum sem 

ég er ekki inní“. Mögulega hafði það sitt að segja varðandi þetta að Elva var enn að kynnast 

starfinu en hún hafði stysta starfsreynslu sem aðstoðarskólameistari af þeim sem rætt var 

við.  

Viðmælendum var tíðrætt um álag og fjölda verkefna í daglegu starfi. Í mörg horn væri að 

líta þegar kæmi að verkefnum sem yfirvöld menntamála eða annað stjórnvald kallaði eftir. 

Þessi verkefni væru fjölbreytt og oft þyrfti að ljúka þeim innan ákveðins tímaramma og undir 

pressu. Þau verkefni sem viðmælendur helst nefndu að hefðu tekið drjúgan tíma undanfarin 

misseri voru innleiðing á rafrænni skjalastjórnun, undirbúningur jafnlaunavottunar og 

persónuverndarmál. Einnig var minnst á að gera þyrfti stefnuskjöl, viðbragðsáætlanir og 

undirbúa ytri úttektir og skila gögnum sem óskað væri af hálfu stjórnvalda. Var þá 

sérstaklega talað um tölulegar upplýsingar sem mennta– og menningarmálaráðuneyti og 

Menntamálastofnun kölluðu eftir á ýmsum tímum skólaársins.  

Tumi kvað nokkuð fast að orðið þegar hann ræddi verkefni af þessu tagi sem stöðugt 

tækju meiri tíma frá stjórnendum:  

Ef við ætluðum að fara á fullt í allt sem er verið að henda á okkur núna þá 

gerðum við ekkert annað … Ég hef stundum sagt að þetta starf er svolítið eins og 

ruslakista. Ef þú veist ekki hver á að gera þetta, settu það þá á 

aðstoðarmeistarann. 

Tumi nefndi einnig að það væri þannig að þegar erindi bærust frá stjórnvöldum þá væri 

yfirleitt óskað mjög skjótra svara: „Maður fær alltaf frá ráðuneytinu, „erindi þessu skal 

svarað í gær“ Og svo fáum við skammir ef við svörum ekki strax“. Það virtist vera upplifun 

viðmælenda að menntamálayfirvöld séu gjörn á að kalla eftir upplýsingum um hin ýmsu mál 

með stuttum fyrirvara sem oft kemur sér illa þegar verkefnin eru ærin fyrir. Marta notaði líka 

ruslakistu samlíkinguna um starf aðstoðarskólameistara: „Mér finnst að stundum sé þetta 

starf svona ruslakista, allt mögulegt sett á okkur“. Hún sagði að oft birtust verkefnin 

fyrirvaralítið og þyrftu skjóta úrlausn: „ við þurfum að gera viðbragðsáætlanir gagnvart allri 

vá sem getur birst hér í skólanum, af mannlegum völdum eða ekki“. Einnig þurfi að „skrifa 

skýrslur, reka á eftir … ég verð stundum að loka að mér til að klára verkefni“. Þarna tók 

Marta undir með fleiri viðmælendum sem nefndu að þeir þyrftu að stundum að klára 

verkefni heima eða loka að sér, því þannig gæfist friður til að klára þau. 

Álag á stjórnendur ef þessum toga voru Sunnu einnig ofarlega í huga og henni fannst 

stundum vera erfitt að sjá fram úr vinnunni:  
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Þetta er bara einhvern veginn endalaust … Og eins og bara umhverfið hefur verið 

hér síðustu ár þá er bara endalaust verið að dæla verkefnum á skólana. Sem 

hefur kannski svolítið dregið úr þeim hluta hjá stjórnendum að ýta undir faglegt 

starf. Af því að þú ert bara að fylla út í einhverjar skýrslur eða innleiða eitthvað 

nýtt og það er bara eitthvað svona endalaust. Já, fyrst og fremst verið að innleiða 

einhverjar reglugerðir og lög … bara púra bjúrókratía. 

Sunna nefndi sérstaklega innleiðingu á skjalavistunaráætlun og rafrænu skjalastjórnunarkerfi 

sem hefði tekið mikinn tíma. Hún sagði að þetta hafi tekið „hellings tíma og nú er maður 

bara einhvern veginn að rembast við að reyna að koma öllum í gang að nota það“. Sunna 

ræddi einnig fleiri verkefni sem gátu valdið álagi í starfi og orðaði það þannig: „Það eru 

allskonar svona þú veist einhverjir listar … og INNA er ekki alltaf að hjálpa okkur“. Þarna 

minntist Sunna á nemendaumsjónarkerfið INNU sem er í eigu mennta– og menningarmála-

ráðuneytis en rekið af fyrirtækinu Advania. Kerfið heldur utan um allar upplýsingar sem 

skráðar eru um nemendur og kennara framhaldsskóla. Þar er að finna upplýsingar um 

nemendur frá þeim tíma sem þeir sóttu um skólavist. Má þar nefna lokaeinkunnir þeirra úr 

grunnskóla, upplýsingar um tímasókn, allar einkunnir og námsferla. Einnig eru í sumum 

tilfellum skráðar þar inn athugasemdir. Kerfið sér um að innrita og útskrifa nemendur og það 

er notað til að búa til stundaskrá. Stjórnendur framhaldsskóla, aðallega 

aðstoðarskólameistarar og áfangastjórar verja miklum tíma við vinnu í þessu kerfi sem 

stundum eru hnökrar á. Kerfið er einnig notað sem námsumsjónarkerfi í sumum skólum. Þá 

geta kennarar verið í samskiptum við nemendur í gegnum kerfi, lagt fyrir verkefni og gefið 

umsagnir. Í öðrum skólum eru þó kerfi eins og Moodle eða My School notuð í þeim tilgangi. 

Sunna hafði einnig með höndum umsjón með námsumhverfinu Moodle og það gat verið 

tímafrekt: „Það fer svolítið í það, að aðstoða kennarana líka“. Sunna starfar í einum af 

minnstu skólunum og sá líka um áfangastjórn þannig að verkefnin voru næg. Það virtist vera 

ákveðin áskorun fyrir aðstoðarskólameistara lítilla skóla að ná utan um öll verkefnin. 

Nemendur voru vissulega færri en verkefnin samt fleiri vegna þess að færri voru í 

stjórnunar– og millistjórnunarstörfum í litlu skólunum.  

Freyja tók í sama streng og aðrir viðmælendur og sagðist upplifa mikið álag vegna 

verkefna frá stjórnsýslunni: „Þetta næst dæsir, en það koma stundum tímabil þar sem 

þetta er mikið“. Hún nefndi sérstaklega vinnu við innleiðingu á rafrænni skjalastjórnun og 

jafnlaunavottun og það gerðu einnig flestir viðmælendurnir auk þess að nefna 

persónuverndarmál og ytri úttektir. Hvað varðar þessi verkefni sem bæst hafa á skólana á 

undanförunum misserum sagði Brandur einfaldlega: „Það er eitt og annað af verkefnum sem 

hefur komið nýtt inn á undanförnum árum og það eru verkefni sem hafa lent á mér“.  
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Allir aðstoðarskólameistararnir sem rætt var við voru á þeirri skoðun að starfskraftar 

þeirra myndu nýtast betur ef þeir hefðu fleiri tækifæri til að sinna faglegri forystu. Þeir töldu 

forystu vera mikilvægan hluta af vinnu stjórnenda og að þeir gætu sjálfir lagt sitt af mörkum. 

Reyndin var að þeirra mati að fagleg verkefni vildu týnast í öðrum verkefnum. Þetta átti við 

um flesta og óháð því hver var stærð skólanna. Um þetta sagði Kári þegar hann lýsti 

afleiðingum þess að þurfa stöðugt að takast á við ný verkefni sem skytu upp kollinum:  

Það sem einkennir þessi stjórnunarstörf auðvitað eru þessi áríðandi verkefni, það 

eru alltaf einhver verkefni sem koma upp eins og jafnlaunavottun, skráning, 

fyrirspurnir, sem taka tíma á meðan þessi stóru mikilvægu verkefni sem snúa að 

menntun, að skólanum sjálfum, þau eru eiginlega unnin svona í lotum … annars 

kemst maður bara aldrei í þetta.  

Hann komst þarna nokkuð vel að því sem honum fannst vera kjarni málsins. Að erfitt er fyrir 

aðstoðarskólameistara að veita kennslufræðilega forystu og sinna faglegum málum með 

kennurum og öðrum stjórnendum vegna sífelldra utanaðkomandi verkefna. Kári hélt áfram 

og sagði: 

Það er bara þannig að það sem maður hefur sinnt allt of lítið er þetta 

kennslufræðilega, þ.e.a.s. áherslan hefur verið rosalega mikið bara á peningamál 

… maður hefur í rauninni bara valið sér svona eitt og eitt verkefni til að vinna í 

sambandi við breytingar á kennsluháttum eða svoleiðis. 

Sunna lýsti svipuðum aðstæðum og sagði: „Maður hefur farið svona dálítið mikið í þetta 

bara að halda rútínu. Þetta tekur alveg frá manni sko!“. Reyndin virtist því vera sú að 

dagsdaglega víkur áherslan á faglega forystu í skólastarfinu fyrir kröfum yfirvalda 

menntamála um ýmis tæknileg atriði. Samskipti innan skólans taka einnig mikinn tíma og í 

næsta kafla verður rýnt nánar í samskipti og samvinnu og upplifun viðmælenda af þeim. 

4.3 Samskipti og samvinna 

Samskipti og samvinna í skólastarfinu voru viðmælendum mínum ofarlega í huga en þeir áttu 

það sameiginlegt að vilja vera í góðum samskiptum við sitt fólk og vera sýnilegir í 

skólastarfinu. Allir sögðust þeir hafa fyrir reglu að skrifstofa þeirra væri opin og kennarar og 

nemendur gætu leitað til þeirra hvenær sem væri. Margir töluðu um að innan skólanna væri 

góður starfsandi og að traust ríkti milli stjórnenda og kennara. Viðmælendur vildu einnig eiga 

góð samskipti við nemendur. Margir nefndu að þeir vildu vera til staðar og veita þeim 

stuðning og aðstoð. Þeir vildu gefa fólki tíma hvort sem um væri að ræða nemendur eða 

kennara og þeir vildu hlusta. Allir lýstu viðmælendurnir samskiptunum nokkuð ítarlega. Hér á 
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eftir verða þessi samskipti skoðuð nánar. Athygli vekur að lítið var rætt um samskipti við 

foreldra og forráðamenn nemenda eða samskipti við samfélagið utan skólans. 

4.3.1 Samskipti við nemendur 

Viðmælendur sögðu flestir að samskipti þeirra við nemendur væru fjölbreytt og í flestum 

tilfellum ættu þeir í góðum samskiptum við þá. Þegar samskiptin voru skoðuð í ljósi 

mismunandi stærðar skólanna þá virtist ekki skipta máli hvort skólar töldust stórir, litlir eða 

meðalstórir, aðstoðarskólameistararnir lögðu allir áherslu á að eiga bæði mikil og góð 

samskipti við nemendur. Það mátti þó lesa úr svörum flestra viðmælenda að stundum væru 

þeir uppteknir í öðrum verkefnum og gætu því ekki alltaf tekið á móti nemendum þótt viljinn 

stæði til þess.  

Drífa nefndi í þessu sambandi að það væri alltaf opið inn á skrifstofuna til hennar og 

nemendur væru alltaf velkomnir í spjall:  

Það er náttúrulega alltaf opið fyrir nemendur að koma og tala við mig. Það fara í 

rauninni sumir dagar bara mikið í það að hitta nemendur og tala við þá. Ræða 

eitthvað í sambandi við námið þeirra og veita þeim allskonar stuðning.  

Það gat að mati Drífu farið talsverður tími í samskiptin við nemendur og undir þetta tók 

Sunna sem einnig sagðist vera svolítið mikið með nemendur inni hjá sér. „Það er alltaf opið. 

Ég fer líka oft á rúntinn um skólann og sest þá niður og spjalla við nemendur og skoða hvað 

þeir eru að gera“. Nemendur voru að mati Sunnu ófeimnir við að koma og ræða málin eða 

senda tölvupóst til stjórnenda um sín mál. Sunna lagði áherslu á að nemendur væru 

óhræddir við að hitta stjórnendur og ræða við þá.  

Viðmælendum var flestum tíðrætt um sýnileika sinn í skólastarfinu og töldu skipta miklu 

máli að vera sýnileg. Elva var ein þeirra sem talaði sérstaklega um sýnileika í samskiptum við 

nemendur og í daglegu starfi í skólanum. Hún nefndi að skólameistari líka mjög sýnilegur. 

Elva sagði í þessu sambandi að hún og skólameistari færu á alla viðburði sem nemendur 

stæðu fyrir. Elva sagðist líka gjarnan nota frímínúturnar til þess að fara fram og spjalla við 

nemendur í sameiginlegu rými þeirra í skólanum. „Við erum mjög sýnileg og krakkarnir koma 

mikið og já, þau treysta okkur“. Elva sagði nemendur meðvitaða um að þeir gætu leitað til 

hennar og skólameistara og að hennar sögn gera þeir mikið af því. Það voru viðmælendur úr 

skólum af öllum stærðum sem ræddu sýnileika sinn í skólastarfinu. Þetta má sjá af svörum 

Elvu hér að framan, en hún starfar í stórum skóla. En þetta var einnig upplifun Freyju sem 

starfar í einum af minnstu skólunum. Freyja sagði eins og Elva að nemendur væru duglegir að 

leita til hennar og einnig til skólameistara með mál sem á þeim brenna. Það var skoðun 
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Freyju að þetta væri sérstaklega auðvelt vegna smæðar skólans sem hún starfar í: „Þetta er 

svona persónulegur skóli af því að hann er svo lítill og aðgengi að stjórnendum er gott“.  

Flestir viðmælendur ræddu um að nemendur ættu við þá fjölbreytt erindi. Til dæmis 

sagði Freyja að nemendur kæmu gjarnan til að ræða ýmsar hugmyndir um verkefni og fleira 

tengt náminu. Hún sagði að það væri fyrst og fremst í sínum verkahring að ræða við 

nemendur þegar illa gengur, meðal annars um fjarvistir og ástundun. Fyrirkomulag á 

viðvörunum og úrvinnslu mála er tengdist fjarvistum nemenda var ólíkt í skólum viðmælenda 

og minni hluti þeirra hafði með höndum að fylgja eftir slíkum viðvörunum. Þau mál voru 

oftar á hendi umsjónarkennara. Brandur sagði eins og Freyja að nemendur leituðu til hans 

með margvísleg mál. Hann nefndi meðal annars leyfisbeiðnir nemenda en einnig leyfi fyrir 

hinum og þessum uppákomum. Að auki komu nemendur til Brands að tala um námið sitt og 

námsferilinn og ræða einhver atriði sem þeim finnst að betur mættu fara í kennslu eða 

samskiptum við kennara. 

Vellíðan og velferð nemenda skipti viðmælendur miklu máli og þeir lögðu áherslu á að 

vera til staðar fyrir nemendur. Þetta fannst þeim vera eitt það mikilvægasta í skólastarfinu. 

Kári ræddi þetta og sagði: „Við erum fyrir nemendur, en ekki þeir fyrir okkur“. Eins og fleiri 

viðmælendur nefndu þá leituðu nemendur til Kára með allskonar mál tengd náminu og líka 

kvartanir. Kári sagðist leggja mikla áherslu á að hlusta á nemendur og sagðist oftast vera 

fyrsti stoppistaður fyrir þá, en síðan vísa málum þeirra áfram ef þyrfti. Viðmælendur nefndu 

einnig að þeim þætti erfitt ef þeir gætu ekki gefið sér tíma fyrir nemendur og átt við þá góð 

samskipti. Oft voru þó vinnudagar aðstoðarskólameistaranna nokkuð þétt bókaðir af ýmsum 

fundum eða annarri vinnu sem tók upp tíma þeirra. Þeir voru því ekki alltaf lausir í samtal við 

nemendur þrátt fyrir góðan vilja. 

Af svörum aðstoðarskólameistaranna má ráða að samskipti þeirra við nemendur voru 

mikil og ástæður þess að nemendur leituðu til þeirra fjölbreyttar. Samskiptin virtust almennt 

vera góð og viðmælendur lögðu á það áherslu að nemendur væru auðvitað kjarninn í 

skólastarfinu og tilgangur þess.   

4.3.2 Samskipti við kennara 

Samskipti viðmælenda við kennara voru einnig mikil. Bæði var um að ræða bein samskipti 

þar sem kennarar leituðu til aðstoðarskólameistara en einnig var mikið um óformlegt spjall 

þar sem kennarar leituðu ráð vegna samskipta við nemendur, um kennslufræði, um tæknileg 

úrlausnarefni og ýmis fagleg mál. Samskiptin snertu marga fleti skólastarfsins.  

Brandur lýsti því þannig að kennarar leituðu talsvert til hans með mál sem tengdust 

kennslunni og námi nemenda:  
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Einnig fæ ég oft spurningar um vægi námsþátta, stærð verkefna og framsetningu 

þeirra og kennarar vita vel að ef það er eitthvað sem gengur illa með einstaka 

nemendur eða nemendahópa að þá geta þeir leitað til mín eða skólameistara. 

Brandur tók fram að alltaf væri opið inn til stjórnenda og kennarar væru hvattir til að leita til 

aðstoðarskólameistara og skólameistara ef þeir þurfa aðstoð eða vilja ræða hugmyndir sínar. 

Það voru reyndar flestir viðmælendur sem nefndu að skrifstofur þeirra stæðu alltaf opnar 

fyrir kennara á sama hátt og fyrir nemendur eins og kom fram í kaflanum hér á undan. Einn 

viðmælenda tók fram að þetta hefði frá upphafi verið stefnan í skólanum, þrátt fyrir að nýir 

einstaklingar hefðu tekið við skólameistarastöðunni.  

Flestir töluðu viðmælendur um að fundir væru haldnir reglulega með kennurum yfir 

skólaárið þar sem formlegar umræður færu fram. Brandur talaði um mikilvægi þess að nýta 

þessa fundi til þess að halda kennurum vel upplýstum: „Við auðvitað bara höldum reglulega 

fundi með kennurunum og förum yfir mál sem er brýnt að þeir séu upplýstir um“. En auk 

fundahalda lagði Brandur áherslu á að mikið væri um óformlegt spjall á kennarastofu um 

málefni sem tengjast kennslunni og nemendum. Þetta nefndu aðrir viðmælendur líka .  

Svipaður háttur virðist vera hafður á hjá flestum viðmælendum. Þannig sagðist Kári oft 

eiga óformlegt spjall við kennarana um ýmis fagleg mál til dæmis ef hann hittir þá á göngum 

skólans eða á kaffistofunni. Hann sagðist þó vilja vera sýnilegri og fannst hann ekki vera 

nægilega mikið úti á meðal síns fólks: „Það er það sem mér finnst skorta og ég ætla alltaf að 

gera meira af en ég geri ekki nóg“. Kári starfar í stórum skóla og hafði í mörg horn að líta og 

auk þess voru deildir dreifðar um nokkuð stórt svæði og þar með einnig nemendur og 

kennarar. Kári vildi þó augljóslega vera í meiri samskiptum við kennara og fá fleiri tækifæri til 

að ræða við þá um málefni sem á þeim brenna en hann hafði tíma til. Eins og í tilfelli Brands 

leituðu kennarar til Kára með allskonar mál. Þeir leituðu álits um kennslu, verkefni og 

námsmat. Einnig komu þeir til Kára ef það var einhver ágreiningur milli þeirra og nemenda.  

Í sama streng tók Sunna sem talaði um að kennarar leituðu mikið til hennar eftir samtali 

og aðstoð með eitt og annað sem sneri að kennslufræðilegum málefnum. Þeir leituðu eftir 

hugmyndum og stuðningi við kennsluaðferðir og einnig ýmiskonar vafaatriði í sambandi við 

námsmat eða eitthvað sem upp kom gagnvart nemendum. Sunna benti á að „Kennararnir 

geta alltaf leitað til mín. Það eru líka allskonar vangaveltur um námskrána, og möguleika á 

nýjungum og öðru þannig. Það eru bara oft ansi fjörugar umræður við skrifborðið hjá mér“. 

Þá sagðist Sunna mikið vera í því að aðstoða kennara, t.d. í Moodle og INNU. Hún tók fram 

að kennarar leituðu jafnt til hennar og skólameistara eftir stuðningi.  
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Elva sagði eins og fleiri að alltaf væri opið inn á skrifstofuna hennar, kennarar vissu það 

og gætu komið þar hvenær sem væri. Umhyggja fyrir kennurum og líðan þeirra virtist vera 

Elvu ofarlega í huga og hún sagði: 

Ég hef það bara fyrir sið að ef einhver kemur hérna inn [á skrifstofuna] þá bara 

legg ég frá mér það sem ég er að gera og horfi á fólk og gef því athygli. Og ég held 

að fólk viti þetta og við reynum að fara strax í það sem er að gerast. 

Elva lagði sig fram um að gefa fólki tíma og sagðist alltaf hafa í huga í samskiptum sínum við 

kennara og annað samstarfsfólk að koma fram við það af sanngirni. Því lýsti hún með 

eftirfarandi hætti: 

Það var ekki bara það að hafa alltaf opið inn til mín heldur líka bara að hafa það 

alltaf í huga að fólk er misjafn en að allir eiga rétt á því að koma í vinnuna og 

finnast þeir vera velkomnir. Það eiga allir rétt á því. 

Eins og Elva lagði Tumi sérstaka áherslu á umhyggju gagnvart kennurum og væntumþykju 

í garð þeirra. Hann sagðist telja að lykillinn að því að vera góður yfirmaður væri „að sýna 

starfsfólki áhuga, lempni og væntumþykju og gefa sér tíma“.  

Það virtist almenn upplifun aðstoðarskólameistaranna að þeir ættu í góðum samskiptum 

við kennarana sína en þó lýstu tveir viðmælendur ákveðinni togstreitu í þessum samskiptum. 

Þetta kom fram hjá Drífu og Mörtu en Drífa hafði meðal annars þetta að segja: „Kennarar 

geta alltaf komið og hitt mig ef ég er laus. Þeir hafa alltaf leitað til mín út af einhverjum 

málum. Auðvitað reynir maður að hjálpa öllum eins og maður getur“. Drífa sagðist temja sér 

að vera glöð og hvetjandi við allt starfsfólk og jákvæð í viðmóti sínu til þeirra. Hún nefndi að 

hún yrði þó stundum í starfi sínu vör við einhverskonar afbrýðisemi kennara í garð hennar: 

„Mér finnst svona eins og ég fái stundum afbrýðisemi pillur frá kennurunum“. Þetta virtist 

aðallega tengjast skipulagsmálum eins og starfsáætlun skólans og stundatöflugerð. Gefum 

Drífu orðið:  

Sumir kennarar halda að skólastarfið snúist um þá en ekki nemendur, varðandi til 

dæmis stundatöflugerð. Þó maður reyni að koma til móts við kennarana og hafa 

stundtöflur þægilegar ef það er hægt, þá er skólastarfið fyrir nemendur. Það hafa 

kannski ekki allir skilning á þessu en skólameistari hefur það.  

Það má því segja að þótt samskipti Drífu við kennarana væru almennt góð þá komu fyrir 

árekstrar vegna einstakra mála. Drífa starfar í einum af meðalstóru skólunum og 

stundatöflugerð var á hennar könnu. Marta sagði eins og Drífa að hún upplifði stundum 

togstreitu á milli sín og kennaranna. Hún tók jafnvel dýpra í árinni en Drífa en hún upplifði 
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samskiptin þannig að hún lenti á milli skólameistara og kennara, hálfpartinn eins og á milli 

steins og sleggju: 

Mér finnst stundum erfitt að vera hvorki stjórnandi né kennari, heldur svona 

millistykki þarna á milli. Skólameistarinn hefur eina sýn og kennararnir aðra og ég 

lendi svona einhvern veginn á milli, á milli tveggja elda. Maður reynir að halda 

báðum góðum. Og mér finnst þetta erfitt stundum. Þú getur ekki sagt það sem 

þú vilt segja og gert það sem þú vilt gera. 

Marta starfar í litlum skóla og er einnig í hlutastarfi sem kennari. Henni fannst stundum eins 

og hún tilheyrði hvorugum hópnum og henni reyndist erfitt að lenda á milli kennaranna og 

skólameistarans. Þessi togstreita í samskiptunum virtist valda álagi í starfi hjá bæði Drífu og 

Mörtu. Aðrir viðmælendur virtust flestir upplifa að álag í starfi væri tilkomið vegna þess að 

það var einfaldlega of mikið að gera. 

Þrátt fyrir þennan núning sem sums staðar varð vart í samskiptunum virtist stuðningur og 

hvatning gagnvart kennurum og áhugi á störfum þeirra skipa stóran sess hjá viðmælendum. 

Nokkrir viðmælendur tóku fram að þeir vildu gjarnan geta átt meiri samskipti við kennarana 

og vera meira inni í því sem þeir væru að gera en þeir hefðu tíma til. Þessi skortur á tíma fyrir 

samtal og samvinnu við kennara var meira áberandi í stærri skólunum en þeim minni. 

Mögulega var þetta vegna þess að í smærri skólunum voru það aðstoðarskólameistararnir 

sem sinntu faglegu starfi með kennurum þar sem ekki var til staðar millistig deildarstjóra. Í 

þeim tilfellum voru aðstoðarskólameistarar meira í beinum samskiptum við kennara. 

Samskipti við millistjórnendur voru drjúgur hluti af starfi þeirra aðstoðarskólameistara nema 

í minnstu skólunum og verður fjallað um þau samskipti í næsta kafla. 

4.3.3 Samskipti við millistjórnendur 

Í öllum skólunum voru auk aðstoðarskólameistara starfandi einn eða fleiri millistjórnendur 

allt eftir stærð skólanna. Millistjórnendur tóku þátt í vinnu í stjórnunarteymum ásamt 

skólameistara og aðstoðarskólameistara í öllum skólunum nema tveimur af þeim minnstu. 

Þetta voru áfangastjórar og fjármálastjórar og deildarstjórar en starfsheiti millistjórnenda 

voru nokkuð ólík eftir skólum eins og greint var frá í kafla 3.2. Ólík starfsheiti virtust ráðast að 

nokkru af inntaki starfa en einnig af hefðum og stærð skólanna. Samvinna í skólastarfinu var 

viðmælendum almennt ofarlega í huga eins og fram hefur komið hér að framan. Flestir 

aðstoðarskólameistararnir töldu skipta máli að stjórnendur og millistjórnendur ættu í góðri 

samvinnu við úrlausn fjölbreyttra verkefna.  

Brandur sagði frá því að stjórnendur væru með fasta fundartíma tvisvar í viku þar sem 

mest var fjallað um nemendatengd mál. Á þeim fundum sátu auk hans og skólameistara, 
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áfangastjóri og náms– og starfsráðgjafi. Hann sagðist einnig deila mörgum verkefnum með 

áfangastjóra og lýsti vinnulaginu þannig að oftast leggði skólameistari mál fyrir á 

stjórnendafundum og fæli svo aðstoðarskólameistara eða áfangastjóra að vinna þau mál og 

jafnvel svara erindunum. Brandur talaði um að skólameistari kallaði mikið á áfangastjóra og 

aðstoðarskólameistara til samráðs um ýmis erindi og mál sem þyrfti að leysa og hann sagði: 

Skólameistari er í sumum verkefnum en í sumu lætur hann mig og áfangastjóra 

vera með í að semja eða lesa yfir ... sumt lætur hann okkur áfangastjóra vinna því 

við erum nær upplýsingunum en hann, INNA og þess háttar. Og það er auðvitað 

þannig að starf áfangastjóra og aðstoðarskólameistara í okkar skóla tengjast 

mjög náið. 

Brandur tók líka fram að kennarar og nemendur gætu leitað jafnt til áfangastjóra, 

aðstoðarskólameistara og skólameistara ef þeir þyrftu að ræða einhver mál eða leita 

aðstoðar. Það virtist vera nokkuð jöfn verkaskipting með viss verkefni, á milli 

aðstoðarskólameistara og áfangastjóra í skólanum. Deildarstjórar funduðu að sögn Brands 

ekki með stjórnendum á vikulegum fundum en sátu sérstaka deildarstjórafundi með þeim 

nokkrum sinnum á skólaári. 

Svipað fyrirkomulag virtist vera í samstarfi aðstoðarskólameistara og millistjórnenda í 

skólanum hjá Tuma. Hann sagði: „Við erum þrjú, áfangastjóri og skólameistari og vinnum 

mikið og náið saman og berum ákvarðanir undir hvert annað“. Í skólanum starfa líka 

deildarstjórar og um það sagði Tumi: „Svo eru deildarstjórarnir og ég sé um að funda með 

þeim“. Fundir voru haldnir með deildarstjórum u.þ.b. 3–4 sinnum á önn. Tumi sagðist einnig 

eiga í mjög góðu samstarfi við náms– og starfsráðgjafa og flest mál er tengdust nemendum 

og bærust til hans ræddu þeir og ynnu úr saman. 

Í skólanum hjá Kára voru margir millistjórnendur og samskipti hans við þá voru mikil. 

Bæði voru í skólanum áfangastjóri og kennslustjórar auk deildarstjóra. Hann sagði samskiptin 

vera nokkuð góð en að sumum deildarstjórum reyndist þó erfitt að ganga í takt við stefnu 

skólans og gildi. Kári sagði að sér fyndist deildarstjórarnir vera misjafnlega tilbúnir til að taka 

þátt í faglegu starfi. Að mati Kára mátti rekja þetta til stærðar skólans og ólíks bakgrunns 

kennara og deildarstjóra. Hann sagði að það væri í sínum verkahring að hvetja alla til að deila 

sameiginlegri sýn og stefnu skólans og það væri stundum snúið. Elva stafar í stórum skóla 

eins og Kári og hún lýsti því að yfirleitt væri einhugur í hópi millistjórnenda og samstarfið 

gott. Hún sagði að í stjórnendateymi væru áfangastjóri, deildarstjórar og fjármálastjóri ásamt 

aðstoðarskólameistara og skólameistara. Að hennar sögn funduðu þau reglulega og einnig 

með stoðdeildum. Elva sagðist vera mikið á ferli um skólann og að stundum hafi komið fyrir 

að aðrir í stjórnendateymi eða starfsfólk á skrifstofu hafi gert athugasemdir við það að hún 
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sé ekki alltaf til taks á skrifstofunni. Elva sagðist hafa bent því fólki á að: „Ég er við, ég er bara 

frammi og er bara aldrei langt undan. Þetta er eitthvað sem fólk þarf bara að venjast“. Elva 

leitaðist við að leggja línurnar í eigin starfi og hluti af því var að vera sýnileg í skólanum. 

Flestir viðmælendur greindu frá því að reglulega væru haldnir fagfundir í skólunum. Í 

stærri skólunum voru haldnir deildarfundir þar sem deildarstjórar stýrðu fundum með 

kennurunum og stýrðu þeirri vinnu sem fram fór. Marta útskýrði að hún sinnti deildarstjórn 

meðfram aðstoðarskólameistarastarfinu og sat því fagfundi ásamt skólameistara og öðrum 

deildarstjórum bæði sem deildarstjóri og aðstoðarskólameistari. Í skólanum var einnig 

starfandi náms– og starfsráðgjafi sem Marta sagðist eiga í góða samvinnu við. Í minnstu 

skólunum þar sem ekki voru deildarstjórar eða aðrir millistjórnendur var fyrirkomulagið 

þannig að haldnir voru sameiginlegir fundir með öllum kennurum um fagleg mál en einnig 

var meira áberandi í þeim skólum að aðstoðarskólameistararnir ræddu málin beint við 

einstaka kennara. 

Nokkrir viðmælendur ræddu stöðu sína í skipuriti skólans gagnvart kennurum og öðrum 

millistjórnendum. Þeim fannst mikilvægt að fram kæmi að þeir litu ekki á sig sem yfirmenn 

kennaranna eða annarra millistjórnenda. Brandur talaði um að hann væri ekki mikið fyrir að 

stjórna „top–down“ eftir einhverri „híerarkíu“, það væri miklu betra að vinna saman að 

sameiginlegum markmiðum. Kári lýsti þessu á svipaðan hátt. Hann ræddi um valdastrúktur 

innan skólans og sagði:  

Það er ástæða að við [stjórnendur skólans] erum í okkar starfi. Það er ekki af því 

að við erum svo frábær, við þiggjum ekki vald okkar frá guði. Við erum bara þarna 

fyrir nemendur. Við erum þekkingarstofnun og menntastofnun og við vinnum 

fyrir nemendur. 

Viðmælendur töldu skipta máli að samvinna væri í stjórnendahópnum sem miðaði að því að 

veita kennslufræðilega forystu og að virkja þann mannauð sem í skólanum var, þrátt fyrir 

takmarkaðan tíma. Í því samhengi kom einnig fram að flestum viðmælendum fannst 

nauðsynlegt að forystunni væri dreift að einhverju leyti. Í næsta kafla verður fjallað um 

samskipti við skólameistara og verkaskiptingu milli þeirra og aðstoðarskólameistaranna.  

4.3.4 Samskipti við skólameistara og verkaskipting 

Starfslýsingar aðstoðarskólameistara kveða almennt á um mikið samstarf við skólameistara. 

Þrátt fyrir að aðstoðarskólameistarar og skólameistarar ynnu saman að mörgum verkefnum 

var verkaskiptingin á milli þeirra nokkuð skýr. Þannig voru bein samskipti við mennta– og 

menningarmálaráðuneyti og flest önnur samskipti við hið opinbera nánast alltaf í verkahring 

skólameistara. Þetta átti einnig við um flest önnur formleg samskipti útá við. Viðmælendur 



52 

bentu þó á að oft komi í þeirra hlut að taka verkefni sem tengjast stjórnsýslunni til frekari 

úrvinnslu eða afgreiðslu eins og fram kom í kafla 4.2.2. Einnig kom fram í máli viðmælenda 

að þeir töldu miklu máli skipta að samstarfið við skólameistara væri gott.  

Viðmælendur voru að mestu sammála um að skólameistari sinnti öllum formlegum ytri 

samskiptum við ráðuneyti og stofnanir og kom fram fyrir hönd skólans. Kári orðaði það 

þannig að samvinna væri mikil við skólameistara sem hefði þó frumkvæði og stjórnun á sinni 

könnu: „skólameistari er alltaf meira svona út á við … fer og tekur alla þessa formlegu fundi, 

ég er meira í því að styðja kennarana“. Og áfram sagði Kári og lagði á það áherslu að: 

„frumkvæðið er alltaf hjá skólameistara, hann er meira svona út á við, meira sýnilegur 

þannig“. Það var upplifun Kára að hans hlutverk sem aðstoðarskólameistara sneri meira inn á 

við og fælist í því: „að vera til staðar fyrir mitt fólk og að láta hlutina ganga“. Á sama hátt kom 

fram hjá Freyju að verkaskipting hennar og skólameistara var frá upphafi skýr. Hún sagðist 

sjá um kennslufræðilega hlutann en skólameistari um „svona ráðuneytishlutann og þetta allt, 

eins og þetta er bara“. Minnt er á að Freyja hafði verið lengi í sínu starfi og hún hafði starfað 

undir stjórn nokkurra skólameistara. Hún nefndi það sérstaklega að verkaskiptingin hefði 

verið á þennan hátt allan hennar starfsferil, þrátt fyrir skólameistaraskipti. 

Um samvinnu við skólameistara sagði Tumi að hún væri góð og þeir væru sjaldnast 

ósammála, en ef svo væri þá réði auðvitað skólameistari. Tumi útskýrði þetta þannig að: „ef 

þetta væri fyrirtæki þá væri skólameistari forstjóri og ég framkvæmdastjóri“. Hann bætti við 

um verkaskiptingu þeirra á milli: „verkaskipting dags daglega er óljós, við vinnum mikið og 

náið saman og berum allar ákvarðanir undir hvert annað“. Það virtist því vera að þrátt fyrir 

að verkaskiptingin sé óljós um mörg verkefni, þá var ljóst að það var skólameistari sem átti 

síðasta orðið ef um ágreining var að ræða og einnig sá skólameistari um formleg samskipti 

við stjórnsýsluna. Að sögn Tuma var fyrirkomulagið varðandi ákvarðanir langoftast þannig að 

þær voru teknar eftir að mikið og gott samtal í stjórnendateyminu. Marta sagði einnig að hún 

og skólameistari ynnu vel saman: „Skólameistarinn styður mig í faglegu starfi og við styðjum 

við hvort annað“. Skólameistari stóð því við bakið á henni en sinnti sjálfur ekki eins miklu 

faglegu starfi. Eða eins og Marta orðaði það: „Ég vinn vinnuna en hann ber ábyrgðina“. 

Hlutverk aðstoðarskólameistara í framhaldsskólum er eins og fram hefur komið (sjá kafla 

2.1.1), að vera staðgenglar skólameistara og jafnframt að aðstoða þá við daglega stjórnun 

skólans. Af svörum viðmælenda minna mátti merkja að skýrt var að það var ekki í verkahring 

aðstoðarskólameistara að sinna samskiptum við ráðuneyti og aðrar stofnanir utan skólans 

nema skólameistari fæli þeim það sérstaklega.  

Þetta var einnig raunin hjá Brandi sem sagði: „skólameistari er í öllum þessum ytri 

samskiptum. Hann situr í ýmsum starfshópum og hann tekur við öllum erindum frá 
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ráðuneyti. Fjármálin eru á hans könnu, mannaráðningar og starfsmannamál“. Brandur 

sagðist sjálfur sjá um agamál og viðvaranir og umsýslu vegna fjarvista nemenda. Hann vildi  

meina, eins og Tumi, að verkaskiptingin milli aðstoðarskólameistara og skólameistara væri 

stundum óljós og hann væri oft að sinna verkefnum sem hann hélt að hefðu átt að vera í 

verkahring skólameistara. Drífa tók í sama streng og Brandur varðandi þetta og sagði að það 

hefði verið eitt af því sem kom henni á óvart þegar hún tók við aðstoðarskólameistara 

starfinu, hvaða verkefni hún fékk í fangið. Hún nefndi í því sambandi: „ég hélt að 

skólameistari myndi kannski koma meira að því sem ég er svo að gera, meira að allskonar 

skipulagningu á skólastarfinu“. Skipulagsmálin voru það sem Drífa brann fyrir og var eitt af 

því sem heillaði hana við starfið í upphafi. Hún var því sátt við að fá miklu að ráða þrátt fyrir 

að það hafi komið henni á óvart. Það var upplifun Drífu að samvinna milli hennar og 

skólameistara væri góð og hún taldi að svo hefði verið frá upphafi. „Það hefur reyndar alltaf 

verið, þó við séum ekki alltaf sammála. Það má þá bara vera þannig og ég hef getað sagt það 

sem mér finnst“. Þetta fannst Drífu skipta miklu máli. 

Það kom fram hjá flestum viðmælendum að þeir töldu sig vera vel inni í öllum málum 

sem upp kæmu í skólanum. Elva tók sérstaklega fram hversu ánægð hún væri með það. Eins 

og Drífa þá nefndi Elva að hún og skólameistari væru ekki endilega alltaf sammála en hún 

sagði: „við [skólameistari] erum mjög ólík en við vinnum mjög vel saman og hann hefur mig 

með í öllu“. Einnig talaði Elva um traustið sem ríkti á milli hennar og skólameistara. Hún sagði 

að þau skólameistari væru sammála um það grundvallaratriði að þau stæðu saman út á við, 

þótt þau gætu stundum tekist á um mál. Eins og hjá öðrum viðmælendum þá kom fram hjá 

Elvu að það væri skólameistari sem ætti síðasta orðið ef þau væru ósammála.  

Af svörum viðmælenda mátti ráða að þeir mátu mikils að eiga í góðu samstarfi við 

skólameistara sem var þeirra næsti yfirmaður og töldu það skipta miklu máli fyrir starfið og 

skólann í heild. Varðandi verkaskiptingu á milli aðstoðarskólameistara og skólameistara þá 

var skýrt að skólameistarinn var efstur í stigveldinu og aðstoðarskólameistarinn hans helsti 

aðstoðarmaður og staðgengill í daglegu starfi, eins og starfsheitið gefur til kynna og fram 

kom í starfslýsingum. Það er því áhugavert að greina frá hvernig skólameisturum tekst að 

dreifa forystu sem einmitt er talin vera stór þáttur í vel heppnuðu lærdómssamfélagi í 

skólum. Í næsta kafla verður vikið nánar að því hvernig tími og svigrúm gefst til forystu og 

faglegra starfa í skólunum. 

4.4 Forysta og faglegt starf 

Að mati viðmælenda var mikilvægt að stjórnendur ynnu vel saman að því að veita 

kennslufræðilega forystu og að virkja þann mannauð sem í skólanum var. Viðmælendur 

lögðu áherslu á að samstarfið væri gott og að í skólanum væri góður starfsandi og að þar ríkti 
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traust. Í því samhengi kom einnig fram viðmælendum þótti skipta máli að skólameistari 

dreifði forystunni þannig að hún væri á margra herðum. Þá vildu þeir að tækifæri gæfist til 

faglegs samstarfs þrátt fyrir að annir í skólastarfinu væru miklar og lögðu áherslu á að 

stjórnendum gæfust fleiri tækifæri til faglegrar endurmenntunar. Í þeim skólum þar sem 

lærdómssamfélag þrífst, eru til staðar sameiginleg gildi, markmið og framtíðarsýn. Þar er 

forystu dreift og það er ígrundun í daglegu starfi. Einnig er þá í skólanum andrúmsloft sem 

styður samstarf og samtal. Í þessum kafla verða birtingarmyndir kennslufræðilegrar forystu 

og dreifðrar forystu skoðaðar og farið yfir hvernig viðmælendur upplifa svigrúm fyrir faglegt 

starf í skólunum sínum. 

4.4.1 Kennslufræðileg forysta 

Viðmælendur voru áhugasamir um kennslufræðilega forystu eins og greint hefur verið frá. 

Flestir voru þó á þeirri skoðun að mikill tími færi í önnur störf og því væru tækifæri til 

forystustarfa ekki næg. Þegar viðmælendur voru spurðir nánar út í kennslufræðilega forystu 

og hvar og hvernig hún væri veitt í skólunum voru svörin frekar óljós. Af svörunum að dæma 

virtist vera sem viðmælendur hefðu ekki velt því beinlínis fyrir sér í hverju kennslufræðileg 

forysta fælist.  

Einn af hornsteinum í kennslufræðilegri forystu er að stjórnendur séu vel heima í því sem 

á sér stað í kennslustundunum. Heimsóknir í kennslustundir geta verið góð leið fyrir 

stjórnendur til að kynnast því af eigin raun hvað þar fer fram. Slíkar heimsóknir geta 

jafnframt verið góður upptaktur að samtali við kennarann um kennslufræðileg málefni. Ég 

spurði því viðmælendur að því hvort þeir færu reglubundið í heimsóknir í kennslustundir og 

hvort fram færi kennslustundarýni í skólanum á vegum stjórnenda. Í ljós kom að það var 

aðeins í tveimur skólum sem þetta var gert með reglubundnum eða skipulögðum hætti. 

Annar þessara skóla var miðlungsstór en hinn skólinn var lítill. Kennslustundarýni hafði einnig 

verið reynd í skamman tíma í þriðja skólanum fyrir nokkrum misserum en lá niðri þegar 

viðtölin voru tekin. 

Þegar Freyja var spurð um kennslustundarýni sagðist hún fara einu sinni á önn inn í hvern 

áfanga og sitja í kennslustund. Hún útskýrði að þetta væri til að fylgjast með hvernig 

kennslustundin færi fram og til þess að ræða við nemendur um áfangann og kennsluna. 

Freyja sagðist með þessu móti fá góða innsýn inn í það sem væri að gerast í kennslustundinni 

og einnig fengi hún skoðun nemenda á því hvað þeim þætti gott við kennsluna og áfangann 

og hvað mætti betur fara. Að lokinni heimsókn í kennslustundina sagðist Freyja fara yfir 

málin með kennaranum. Hún sagðist leggja sig fram við að hlusta á útskýringar og 

rökstuðning kennaranna fyrir ýmsum ákvörðunum og gefa þeim tækifæri til að viðra 

hugmyndir sínar við hana og spegla þær. Um þetta sagði Freyja að það væri: „mikilvægt að 
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fylgjast vel með og vera inni í því sem kennarinn er að gera og ræða um það við hann og við 

nemendurna“. Skólinn hennar Freyju var lítill og allir þekktust nokkuð vel innbyrðis sem 

Freyju fannst að væri ákveðinn kostur og hún bætti við þetta: „við fylgjumst mjög vel með 

nemendum“. Hún sagði að í skólanum væri stuðst við leiðsagnarnám og kennarahópurinn 

ásamt aðstoðarskólameistara funduðu reglulega um hvernig staðan væri hjá nemendum. 

Hún sagði að áhersla væri á að: „láta nemendur vera vel upplýsta um markmiðin með 

náminu“. Meðal annars vegna smæðar skólans virtist Freyja hafa góða yfirsýn yfir það sem 

átti sér stað í kennslustundum og það var samofið starfi hennar að sinna kennslufræðilegri 

leiðsögn  í kennarahópnum.  

Í skólanum hjá Brandi var líka unnið með leiðsagnarnám í kennslu og þar höfðu 

aðstoðarskólameistari og skólameistari farið í reglubundnar heimsóknir í kennslustundir 

undanfarnar annir. Þeim heimsóknum var síðan fylgt eftir með stuttu starfsmannasamtali. Í 

samtalinu fengu bæði kennarinn og stjórnandinn tækifæri til að ræða það sem fram fór í 

kennslustundinni og fara yfir hvernig gekk. Þetta gaf að mati Brands góða raun því eins og 

hann sagði:  

Það var rosalega gott og áhugavert fyrir okkur stjórnendur að taka upp þetta 

vinnulag. Gott að sjá hvað er að gerast í kennslustundunum og eiga svo samtalið 

við kennarana á eftir. Til að geta leiðbeint kennaranum þá þarf stjórnandinn að 

vita hvað kennarinn er að gera og taka svo samtal með honum um það. 

Brandur nefndi þó að sumum kennurum hafi þótt erfitt að hafa stjórnanda í kennslustund og 

það virtist vera þeim ákveðinn streituvaldur. Tumi sagði frá svipaðri upplifun af heimsóknum 

í kennslustundir. Þrátt fyrir að kennslustundarýni væri ekki fastur liður í skólanum sagði Tumi 

að stjórnendur hefðu gert tilraun með skipulagðar heimsóknir í kennslustundir fyrir nokkrum 

önnum. Tumi sagðist eins og Brandur skynja ákveðna tregðu hjá kennurum, sérstaklega 

bóknámskennurum, að fá stjórnendur inn í tíma . Hjá verknámskennurum horfði þetta 

öðruvísi við að mati Tuma: „Ég rölti inn í tíma hjá þeim [verknámskennurum] bara eins og 

ekkert sé, bara fylgist með og spjalla, það er meira svona eins og á vinnustað … en þetta er 

bara heilmikill stressvaldur hjá bóknámskennurum“. Hann var þó á þeirri skoðun að svona 

heimsóknir í tíma og kennslustundrýni ættu að vera sjálfsagður hlutur: „Við eigum að geta 

bara droppað inn og sest út í horn og látið lítið fyrir okkur fara … síðan má þá ræða við 

kennarann ef hann óskar eftir því að ræða eitthvað frekar“. Þarna birtist ákveðin tregða hjá 

a.m.k. hluta kennara við því að fá stjórnendur í heimsóknir í kennslustundir þar sem 

tilgangurinn var að rýna það sem þar fór fram.  

Nánari eftirgrennslan meðal viðmælenda leiddi í ljós að flestir aðstoðarskólameistararnir 

töldu sig að einhverju leyti koma að því að sinna kennslufræðilegri forystu. Oft birtist þetta 
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sem leiðsögn, ábendingar og umræða í óformlegu spjalli við kennarana fremur en skipulögðu 

starfi. Í þeim skólum þar sem heimsóknir í kennslustundir eða kennslustundarýni voru ekki 

fastir liðir í skólastarfinu sögðust viðmælendur vissulega stundum fara í kennslustundir. Það 

var þó ekki með skipulögðum hætti eða í þeim tilgangi sérstaklega til að afla upplýsinga um 

kennsluna. Þessar heimsóknir voru meira óformlegar, stjórnendur „kíktu stundum í tíma“ 

eða þeim „var boðið í tíma af því að eitthvað sérstakt var á dagskrá“.  

Flestir nefndu viðmælendur að þeir ættu góð samskipti við kennara um kennslufræðileg 

mál eins og kom fram í kafla 4.3.2. Þar kom einnig fram að slík samskipti gátu bæði verið á 

fagfundum en einnig óformlega t.d. í spjalli á kaffistofunni. Tumi lýsti þessu þannig að bæði 

kennarar og stjórnendur gæfu sér oft tíma fyrir faglegt samtal og það þurfti þá ekki endilega 

að vera á skipulögðum fundum. „Það er bara mjög gott samtal … það eru hreinskiptar 

umræður og við hikum ekkert við það“. Þetta samtal taldi Tumi vera hluta af góðum 

starfsanda innan skólans. Starfsfólk lagði sig fram um faglegt starf og faglega umræðu að 

mati Tuma og eins og hann orðaði það: „erum við bara með mjög mikinn virðisauka í okkar 

starfsfólki og fólk er almennt sé ánægt …. en auðvitað hefur fólk skoðanir á hlutunum, sem 

betur fer“.  

Svipað var sögu var að segja af upplifun Kára sem sagðist oft eiga óformlegt spjall við 

kennarana um ýmis fagleg mál. Kári starfar í stórum skóla og honum fannst það vera áskorun 

að: „ná öllum kennurum og millistjórnendum á sömu blaðsíðu ef svo má segja, til samtals um 

sameiginleg markmið fyrir nám nemenda“. Kári sagði að þess vegna væri fyrst og fremst lögð 

áhersla á að allt starfsfólk sameinaðist um ákveðin gildi. Kári útskýrði það þannig að: „Skólinn 

er stór og við höfum lagt mikla áherslu á þessi sameiginlegu gildi hjá okkur … nemendur vita 

alltaf hvað er í gangi og hvernig þeir verða metnir“. Kári sagði að í skólanum væri leitast við 

að nemandinn væri það sem starfið hverfðist um og sagði: „ … við leggjum áherslu á að 

nemendum líði vel í skólanum og sinni náminu sínu … og okkar starf … við erum fyrir 

nemendur“. Það var eindregin skoðun hans að skólinn ætti að vera þekkingarstofnun og 

menntastofnun sem ynni fyrir nemendur.  

Í skóla Elvu var kennslustundarýni ekki sérstaklega á dagskrá og Elva sagði aðspurð um 

faglegt starf og hvar það færi fram að það væri: „mest inni í deildunum, stjórnendur eru 

meira í stefnumótunarvinnu og hafa lagt áherslu á það undanfarið“. Hún nefndi einnig að í 

skólanum var um nokkurt skeið í gangi sérstakur vinnuhópur um lærdómssamfélag. Sá hópur 

fundaði reglulega en vinnan féll niður þegar kennarinn sem stýrði henni fór í leyfi. Varðandi 

stöðuna á faglegu samtali og samstarfi sagði Elva: „Við erum í ákveðnum umbótum … og við 

ætlum að taka alvarlega það sem kemur út úr þeirri vinnu “. Hún útskýrði þetta nánar og 

sagði frá því að stjórnendur ákváðu fyrir nokkru að fara í stefnumótunarvinnu með 

nemendum, kennurum og öðru starfsfólki. Að sögn Elvu tóku kennarar misvel í fyrirhugaða 
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stefnumótun því í gegnum tíðina hafi oft verið farið í slíka vinnu en niðurstöðum síðan ekki 

fylgt eftir. Hún sagði þó að vinnan hefði gengið mjög vel: „skólameistari bara hreif fólk með 

sér og sagði að við ætluðum að taka niðurstöðurnar alvarlega. Og við höfum gert það“. 

 Það var upplifun Brands að nú þegar væri góður grundvöllur fyrir faglegu starfi í 

skólanum hans. Þar væri gott samtal milli kennara og einnig stjórnenda, bæði á formlegum 

vettvangi og óformlegum, en þó væri hægt að gera enn betur: „Það er algerlega jarðvegur 

fyrir þetta í okkar skóla. Hins vegar má alltaf gera betur. Ég myndi segja að við mættum vera 

með meiri samtöl, við mættum vera með meiri ígrundun á eigið starf“. Brandur sagðist vilja 

sjá ennþá meiri samtöl í starfsmannahópnum um kennslu og kennsluhætti en sagði jafnframt 

að það erfitt væri að finna þessu tíma. Oft væri mikið álag á kennurum vegna kennslunnar og 

því erfitt að virkja þá í þessa vinnu.  

Eins og kom fram hér að framan þá var það skoðun þátttakenda að samstarf stjórnenda 

þyrfti að vera gott og að til staðar yrði að vera traust á milli stjórnenda og á milli stjórnenda 

og kennara. Hugsanlega gátu þó komið upp árekstrar og virtist þá tengjast því að álagið var 

mikið og í mörg horn að líta. Upplifun Mörtu og að hluta til Drífu sem lýst var í kafla 4.3.2., 

virðist vera dæmi um það. Flestir viðmælendur töldu að væri til bóta að fá starfsfólk meira og 

oftar saman í faglegt samtal. Í því sambandi var nefnt að þó stjórnendur ættu frumkvæðið að 

slíkri vinnu væri gott ef kennarar leiddu vinnuna í smærri hópum jafningja. Í næsta kafla 

verður litið á það hvernig dreifð forysta birtist viðmælendum í skólunum og hvort dreifing á 

forystu efldi faglegt starf.  

4.4.2 Dreifð forysta 

Í öllum skólunum virtust skólameistarar að einhverju leyti dreifa forystu. Bæði til 

meðstjórnenda sinna en einnig til kennara sem þá tókust á hendur einhverskonar faglegt 

millistjórnendastarf á formi deildarstjórnar. Þar virtist þó stærð og stigveldi skóla skipta 

mestu. Í fimm skólum, þeim tveimur sem voru stærstir og þeim þremur sem töldust 

miðlungsstórir vann stjórnendateymi (oftast skólameistara, aðstoðarskólameistara og 

áfangastjóra) þétt saman. Teymin unnu einnig með deildarstjórum sem síðan stýrðu faglegri 

umræðu og faglegu starfi í sínum hópum. Í einum af minnstu skólunum þremur var 

fyrirkomulagið þannig að aðstoðarskólameistari vann með deildarstjórum sem stýrðu faglegu 

starfi og samtali með kennurunum. Í hinum tveimur af litlu skólunum tveimur voru það 

annars vegar skólameistari og aðstoðaraskólameistari stýrðu faglegu starfi í kennarahópnum 

og hins vegar var faglegt starf kennara leitt af aðstoðarskólameistara. Í þessum tveimur 

skólum voru ekki deildarstjórar og þar var einnig horft til þess að kennarar gætu tekið að sér 

óformlegt leiðtogahlutverk og þeir hvattir til þess.  
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Sunna starfar í öðrum þeirra skóla þar sem ekki voru deildarstjórar og hún hafði það 

hlutverk ásamt skólameistara að styðja við faglegt starf kennara en meginreglan var sú að 

kennararnir sinntu faglegri forystu í kennarahópnum. Skólinn var það lítill að erfitt var að 

mynda teymi innan fagsviða. „Við getum ekki auðveldlega búið til teymi en kennarar hafa 

alveg frumkvæði … við höfum verið með mjög öfluga kennara hérna“ sagði Sunna. Skólinn 

sem um ræðir er á landsbyggðinni og landfræðileg lega hans hefur líka þau áhrif að erfitt 

getur verið að ná fólki saman á fundi eftir að kennslu lýkur.  

Freyju sem starfar einnig í skóla þar sem ekki eru deildarstjórar þótti það í rauninni 

eðlileg ráðstöfun að ráða ekki deildarstjóra: „Skólinn er það lítill að í raun og veru þarf þess 

ekki. En þá er það þá svolítið þannig að þetta er á mínum herðum“. Freyja var því að sinna 

faglegri forystu en sagðist gera sitt besta til að virkja kennarana til forystu og frumkvæðis í 

faglegu starfi. Af svörum Sunnu og Freyju mátti greina að þær töldu ákveðna hættu á faglegri 

einangrun kennaranna í skólum þar sem þeir voru flestir einyrkjar. Með því er átt við að 

oftast var aðeins einn kennari sem kenndi hverja námsgrein eða í sumu tilfellum eina eða 

fleiri námsgreinar. Þessi staða er frekar algeng í litlum skólum eins og hjá Freyju og Sunnu.  

Drífa lýsti fyrirkomulaginu í sínum skóla sem er miðlungsstór. Hún sagði að skólameistari 

deildi út verkefnum og veldi þá til forystu sem væru að hans mati hæfastir í hvert verkefni og 

hefðu sýnt frumkvæði og áhuga á að stýra faglegu starfi:  

Skólameistarinn getur bara verið nokkuð góður að deila út verkefnum og er 

rosalega vel inni í öllum hlutum. Hann hefur mikla yfirsýn yfir verkefnin sem þarf 

að vinna en misjafnt hverjum hann treystir, hvernig verkefnum er deilt til hverra.  

Það var mat Drífu að þetta skilaði góðum árangri í faglegu starfi í skólanum. Aðrir 

viðmælendur ræddu þetta líka og þá sérstaklega með tilliti til hlutverks millistjórnenda sem 

sinntu faglegu forystustarfi að einhverju leyti.  

Í skóla Elvu hafði fyrirkomulag á ráðningu deildarstjóra lengi verið þannig að kennarar 

skiptust á að sinna deildarstjórn. Að mati Elvu væri betra ef stjórnendur gætu valið þá til 

starfsins sem hefðu á því mestan áhuga og væru hæfastir til að sinna því: „að þetta væri 

alltaf í höndum þess sem hefði mestan áhuga á því að leiða faglegt starf. Sumir hafa kannski 

ekkert áhuga á því en það er bara komin röðin að þeim“. Bæði Kári og Tumi nefndu að svipað 

fyrirkomulag væri í þeirra skólum varðandi ráðningu deildarstjóra. Þeir voru sömu skoðunar 

og Elva að gott væri að þeir hæfustu veldust til starfans en töldu þó báðir að það gæti haft 

vissa kosti að kennarar skiptust á að sinna faglegu forystustarfi. Kári sagði að það væri sterk 

hefð á sumum fagsviðum í hans skóla að kennarar kæmu sér saman um hver sækir um 

deildarstjórastarf. Kostirnir að hans mati við það að láta kennara skiptast á að sinna faglegu 

forystustarfi voru augljósir því „þá hafa sem flestir kennarar prófað að standa í þessu djobbi 
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og það bera allir meiri virðingu fyrir þessu starfi“. Hins vegar gæti líka verið gott ef kennarar 

tækju þetta að sér í lengri tíma samfleytt því eins og Kári orðaði það: „að sama skapi er 

náttúrulega gott að hafa einhvern sem þekkir allt og veit allt“. Viðmælendur voru því sumir á 

þeirri skoðun að hvoru tveggja fyrirkomulagið hefði sína kosti og galla.  

Brandur talaði um að í hans skóla væri nokkuð mikil samvinna milli skólameistara og 

annarra í stjórnendateymi við það að leiða faglegt starf. Stjórnendateymið sem samanstóð af 

skólameistara, aðstoðarskólameistara, áfangastjóra og deildarstjórum fundaði reglulega til 

að ræða um fagleg málefni og um það hvernig kennslan gengi. Þegar teymið vildi gera 

breytingar eða koma með tillögur að bættum kennsluháttum, svo dæmi sé tekið, fóru 

deildarstjórarnir með þau erindi til umræðu með kennurum á fundum í deildinni. Þannig 

unnu stjórnendur og millistjórnendur saman að faglegum málum og komu þeim áfram til 

umræðu út í kennarahópinn. Þetta vinnulag fannst Brandi virka vel til þess að koma 

umbótum út í kennsluna. Hann nefndi þó að best þætti honum virkni í faglegri vinnu vera 

þegar hópnum er skipt upp í smærri hópa til að vinna saman á fagfundum. Þannig vinna fer 

fram einu sinni til tvisvar sinnum yfir veturinn í skóla Brands, en aðaláherslan á slíka vinnu 

var fyrst og fremst á starfsdögum á vori eða hausti. Brandi fannst kostirnir við vinnu af þessu 

tagi vera að þá kæmi allur hópurinn saman til að ræða málin og niðurstöður hópavinnunnar 

væru skoðaðar í sameiningu. Honum fannst þó að tíminn sem gæfist til þess væri 

takmarkaður og að stjórnendur væru líka alltaf að vinna í þessu samhliða öðru „Fyrst og 

fremst vinnum við þetta saman … en við erum alltaf að gera svo mikið annað“. Samvinna 

stjórnenda skipti þannig greinilega máli fyrir framgang kennslufræðilegrar forystu að mati 

Brands. 

Flestir viðmælendur nefndu einnig að gott væri ef hægt væri að virkja kennara til 

forystustarfa. Þeir bentu á að skapa þyrfti meira rými fyrir faglegt samtal í skólunum og það 

væri betra að sú vinna væri leidd í smærri hópum af kennurum í hópi jafningja sinna. Tumi 

vildi meina að þetta væri nú þegar að einhverju leyti raunin í sínum skóla en þó væri hægt að 

bæta um betur: 

Mér finnst bara að í framhaldsskóla þá eru allir kennarar sérfræðingar. Þeir eru 

allir sérfæðingar í sinni grein, þannig að mér finnst sko best ef það er sem sagt 

hægt að virkja kennarana til að gera það sem þeir eru bestir í.  

Tumi var þeirrar skoðunar að gott væri að virkja fagmennina í hópnum til að leiða 

samtalið. Að hans mati voru kennararnir sérfræðingar þegar kæmi að kennslu í þeirra grein 

og þessa þekkingu fannst honum brýnt að nýta.  
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4.4.3 Svigrúm fyrir faglegt samstarf og starfsþróun 

Viðmælendur töldu skipta máli fyrir starfið í skólanum og framþróun þess að til staðar væri 

svigrúm til faglegs samstarfs. Flestir viðmælendur lýstu því svo að það væru fastir 

fundartímar í stundatöflum til að koma faglegri vinnu fyrir í daglegu skipulagi. Það kom 

einnig fram í máli nokkurra viðmælenda að þeir leggðu sig sérstaklega eftir því að skapa 

þetta rými í vinnudeginum. Í flestum skólunum var fundaplan gert fyrir veturinn þar sem 

skiplagðir voru fundir deilda og sviða og ýmsir fagfundir, stundum þvert á faggreinar. Í stærri 

skólunum var þessum fundum stjórnað af millistjórnendum. Erfiðara virtist vera að koma 

slíku starfi á laggirnar í minnstu skólunum og þar var vinnan meira maður á mann, oftast 

þannig að aðstoðarskólameistari og skólameistari funduðu með kennurum. 

Drífa hafði upphaflega mestan áhuga á skipulagshluta starfsins þegar hún sóttist eftir því 

og hún sagðist leggja sig fram um að nota töflugerð til að skapa slíkt rými fyrir kennara og 

stjórnendur. Drífu fannst brýnt að skapa svigrúm fyrir stjórnendur og kennara að vinna 

saman að faglegum málum er varða kennslu og nám nemenda.: 

Mér finnst mikilvægt að búa til rými fyrir svona faglega fundi inni í 

stundatöflunni, setja svona fundartíma frekar inn í töflu. Hér áður voru fundir oft 

eftir kennslu en það er mikið betri mæting á fundina núna. Og það er ... ef 

veturinn er vel skipulagður þá er alveg tími til að sinna því, eða á að vera það. 

Drífa ræddi um breytingar sem urðu á starfi framhaldsskólakennara í kjölfar nýs vinnumats 

sem tekið var upp árið 2015. Með þeirri breytingu var sérstaklega gert ráð fyrir ákveðnum 

tímafjölda á skólaári fyrir fagfundi kennara. Mat Drífu var að þessi breyting hefði verið góð 

fyrir faglegt starf því í kjölfar hennar var hægt að skipuleggja mun fleiri fagfundi en áður var 

mögulegt. Um afleiðingar þessara breytinga sagði Drífa:  

Það eru miklu fleiri sem taka þátt í þessu núna. Faglegu starfi. Það eru líka búin 

að vera mörg námskeið hjá okkur og miklu fleiri kennslufræðilegir fundir heldur 

en fyrir 2015. Við bættum við fundum eftir það og þetta varð allt skýrara í 

samningunum. 

Þótt vissulega hafi verið grundvöllur fyrir faglegu starf í skólanum fram til ársins 2015 að mati 

Drífu, virtust nýir kjarasamningar og vinnumat hafa breytt miklu um möguleika stjórnenda til 

að virkja faglegt samtal og faglega vinnu í starfsmannahópnum. Það má því reikna með að 

við þessar breytingar hafi skapast meira svigrúm fyrir fagfundi með kennurum en verið hafði. 

Drífa talaði í þessu sambandi um fagfundi vegna innleiðingar leiðsagnarnáms og einnig vegna 

breyttra kennsluaðferða í tengslum við aukið fjarnám í skólanum. Auðveldara virtist orðið að 

fá kennara í vinnu sem þessa þegar fundir voru reglubundnir og inni í vinnudeginum. Nokkrir 
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viðmælendur tóku undir þetta og ræddu sérstaklega en þó ekki allir. Í litlu skólunum virtist 

vera talsvert erfiðara að koma á faglegri vinnu í kennarahópnum og erfitt að mynda teymi. 

Þetta kom sérstaklega fram í þeim skólum þar sem ekki voru deildarstjórar eins og greint var 

frá í kafla 4.2.2.  

Viðmælendur voru spurðir að því hvaða tækifæri þeir hefðu til starfsþróunar og til að efla 

faglega þekkingu sína. Flestir voru sammála að það myndi styrkja faglegt starf í skólunum ef 

stjórnendur og millistjórnendur hefðu tækifæri til starfsþróunar og endurmenntunar. Það var 

að mati viðmælenda ekki nógu mikið svigrúm fyrir þetta og í sumum tilfellum virtist vanta 

upp á að skólameistarar sýndu málinu skilning. Til að mynda fannst Drífu vanta svolítið upp á 

að það væri nægileg hvatning frá skólameistara til annarra stjórnenda í skólanum að sækja 

sér þekkingar til að geta sem best sinnt kennslufræðilegri forystu: „Ég hef sótt mér 

endurmenntun en ekki verið hvött til þess, ekkert markvisst“. Þetta fannst henni að mætti 

bæta og undir það tóku fleiri og töluðu um að þeir óskuðu þess að tækifæri til 

endurmenntunar og starfsþróunar væru fleiri. Brandur taldi að aukin tækifæri stjórnenda til 

starfsþróunar myndi skila sér í betri forystu. Hann orðaði það þannig að: „stjórnendur þurfa 

að hafa betra tækifæri til að sinna sinni starfsþróun … til að það gangi betur, bara að leiða 

hópinn áfram“. Í máli fleiri viðmælenda kom fram að skólaárið og árstíðabundnar annir settu 

því ákveðnar skorður að aðstoðarskólameistarar gætu tekið sér frí til að fara á námskeið þótt 

þau væru í boði. Drífa vildi meina að það væri erfiðara fyrir aðstoðarstjórnendur en kennara 

að sækja námskeið og sagði: „Það eru svo mörg störf sem þarf að gera eftir að kennslu lýkur 

á vorin og áður en kennsla hefst á haustin“. Það væri því erfitt fyrir aðstoðarstjórnendur að 

hafa tíma til þess að komast frá vinnu.  

Viðmælendur úr landsbyggðarskólum töluðu einnig um að til að sækja námskeið sem 

væru í boði á höfuðborgarsvæðinu þá gæti þurft að nota tvo vinnudaga í ferðalög sem var 

tími sem þeir töldu sig ekki mega við því að missa. Freyja sagði að það þyrfti að gera meira af 

því að bjóða stjórnendum framhaldsskólanna upp á endurmenntunarnámskeið í fjarnámi og 

Sunna ræddi sérstaklega um faglega einangrun sína í aðstoðarskólameistarastarfinu. Sunna 

sagði í því sambandi:  

Það bjargar manni svolítið sko þessar ferðir á vegum FS [Félag stjórnenda í 

framhaldsskólum] og fundir og námskeið með öðrum skólastjórnendum sem SMÍ 

[Skólameistarafélag Íslands] stendur fyrir. Þá er maður á tánum og er að heyra 

einhverjar nýjungar og svona.  

Þessir fundir og námskeið virtust að einhverju leyti getað rofið faglega einangrun 

aðstoðarskólameistarans. 
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Ánægja í starfi og eldmóður var það sem einkenndi svör viðmælenda minna, þrátt fyrir 

miklar annir í starfi þeirra. Þeir virtust fæstir hafa þá möguleika að sinna faglegri forystu og 

faglegu starfi eins og hugur þeirra stóð til en voru sammála um að mikinn mannauð væri að 

finna í kennarahópnum og almennt virtist vera sem sáttmáli væri í skólunum um að allir 

væru að vinna saman að því markmiði að gefa nemendum sem best tækifæri til að sinna sínu 

námi. Viðmælendur áttu það sameiginlegt að þeir brunnu fyrir starfinu og settu nemendur 

og líðan þeirra í forgang. Í næsta kafla verða niðurstöðurnar rannsóknarinnar ræddar út frá 

bakgrunni hennar og þeirri fræðilegu umfjöllun sem lögð var til grundvallar. 

 



 

63 

5 Umræður og ályktanir 

Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á reynslu aðstoðarskólameistara í 

framhaldsskólum á Íslandi af starfi sínu og þeim verkefnum sem þeir sinna. Í þessum kafla 

verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í tengslum við fræðilegan bakgrunn hennar og 

leitast við að svara þeim rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi. Rætt 

verður hvaða væntingar aðstoðarskólameistararnir höfðu til starfsins í upphafi. Síðan verður 

fjallað um það hvaða verkefnum aðstoðarskólameistararnir sinna og þær annir sem í starfinu 

felast. Því næst verður fjallað um samskipti aðstoðarskólameistaranna við aðra í 

skólasamfélaginu og verkaskiptinguna milli aðstoðarskólameistara og skólameistara. Að 

lokum verður rýnt í hvort tími og svigrúm gefst fyrir faglegt starf og forystu skólunum. 

5.1 Væntingar um forystuhlutverk 

Megin rannsóknarspurningin snerist um hver væri reynsla aðstoðarskólameistara af hlutverki 

sínu og hverjar væru væntingar þeirra til starfsins. Þátttakendur í rannsókninni höfðu í 

upphafi flestir litið á starfið sem forystustarf. Þeir höfðu væntingar um áherslur og vildu 

vinna eftir þeim ásamt því að taka þátt í að leiða skólann áfram. Allir höfðu viðmælendur 

áhuga á því að veita forystu með einum eða öðrum hætti og flestir töluðu um 

kennslufræðilega forystu í því samhengi.  

Armstrong (2010) kemst að sömu niðurstöðu í rannsókn sinni á væntingum nýrra 

aðstoðarskólastjóra til starfs síns en rannsókn hennar sýndi að flestir höfðu þeir væntingar til 

þess að sinna kennslufræðilegri forystu í starfinu. Hausman o.fl. (2002) og Petrides o.fl. 

(2014) greina einnig frá svipuðum niðurstöðum og lýsa því þannig að aðstoðarskólastjórar 

sáu fyrir sér að þeir myndu starfa sem kennslufræðilegir leiðtogar. Niðurstöður 

ofangreindrar rannsókna leiddu einnig í ljós að aðstoðarskólastjórunum reyndist að mörgu 

leyti erfitt að uppfylla þessar væntingar og því athyglisvert að skoða hvernig reynsla 

viðmælenda minna var. 

Allir viðmælendur nema tveir höfðu starfað sem kennarar í framhaldsskólum áður en þeir 

tóku við starfi aðstoðarskólameistara. Þeir voru því flestir komnir með talsverða 

kennslureynslu en einnig reynslu af ýmiskonar stjórnunarstörfum, eins og umsjón með 

brautum, áfangastjórn, verkefnastjórn eða deildarstjórn. Einnig höfðu flestir sem kennarar 

haft forystuhlutverk í kennarahópnum með einum eða öðrum hætti. Viðmælendur töldu að 

kennslureynsla og reynsla af millistjórnenda hlutverki nýttist þeim vel í starfinu og að þeir 

hefðu komið inn í það með góða þekkingu á skólastarfi. Þessar niðurstöður koma heim og 

saman við niðurstöður Hausman og félaga (2002) en aðstoðarskólastjórar sem tóku þátt í 

rannsókn þeirra töldu að kennslureynsla hefði skipt talsverðu máli um velgengni þeirra í 
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starfi. Viðmælendur mínir voru á sama máli en þeir töldu fyrri reynslu hafa leitt til þess að 

þeir hefðu eitthvað fram að færa til starfsins, þeir höfðu innsýn inn í kennsluna og önnur 

millistjórnunar störf innan skólanna, og reynslan var í raun það sem réði því að þeir sóttu um 

starfið. Í máli þeirra kom fram að þeir vildu hafa áhrif á starfið í skólanum og móta það til 

framtíðar, þeir vildu móta skólanum stefnu. Athygli vakti að tveir viðmælendur ræddu 

sérstaklega að þetta vildu þeir gera í samvinnu með skólameistara, en töluðu ekki um 

kennara eða aðra hagaðila. 

Einnig lögðu flestir áherslu á að þeir vildu bæta kennsluhætti og koma til móts við þarfir 

nemenda. Fram kom hjá flestum viðmælendum að þeir töldu að það að sækjast eftir starfi 

aðstoðarskólameistara hefði verið eðlilegt næsta skref á starfsferlinum sem er andstætt því 

sem Dóra Margrét Sigurðardóttir (2019) bendir á í rannsókn sinni á meðal 

aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur, en viðmælendur hennar ætluðu sér fæstir 

þetta hlutverk. Niðurstöður Dóru Margrétar eru þó í samræmi við nokkra viðmælendur í 

þessari rannsókn þar sem þeir lýstu því hvernig þeir hefðu fengið eindregna hvatningu frá 

stjórnendum skólans að sækja um starfið. Allir voru viðmælendur á þeirri skoðun að þetta 

hefði verið nokkuð eðlilegt næsta skref á starfsferli þeirra, skref sem þeir höfðu metnað til að 

stíga.  

Skipulagsþættir í skólastarfinu voru tveimur viðmælendum ofar í huga en 

kennslufræðileg forysta þegar þeir voru spurðir um væntingar til starfsins. Forysta um 

kennslufræðileg mál og bein leiðsögn til kennara virtust ekki vera þessum viðmælendum eins 

hugleikin. Þeir töluðu þó um að mikilvægt væri að finna faglegu starfi rými í skólanum og 

töldu sig geta lagt sitt af mörkum til þess með góðu skipulagi. Viðmælendurnir töluðu um að 

straumlínulaga starfið, hagræða og gera það betra. Þessir viðmælendur virtust tilbúnir til 

forystu starfa en ekki gerðu ekki beinlínis ráð fyrir að það væri hluti af starfi þeirra. Svipað 

kemur fram í rannsókn Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2016) á sýn 

deildarstjóra í grunnskólum á hlutverk sitt. Hluti deildarstjóranna í rannsókninni leit á það 

sem hlutverk sitt að sinna afmörkuðum verkefnum frekar en að hafa frumkvæði og vera 

leiðandi í faglegu starfi.  

Viðmælendur höfðu í upphafi flestir haft þær væntingar til starfs síns að það fæli í sér 

forystu hlutverk en ljóst er að skilningur þeirra á forystu var breytilegur þar sem einn hópur 

viðmælenda leit á forystu út frá kjarnastarfsemi skólanna og hinn út frá formgerð og 

skipulagsþáttum. Fyrri hópurinn og sá fjölmennari vildi leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að 

bæta skólastarfið og auka gæði námsins. Það voru sex viðmælendur sem voru á þessari 

skoðun. Tveir viðmælenda lögðu áherslu á skipulagið og tæknilega þætti. Í ljós kom þó að 

það virtist erfitt að uppfylla væntingarnar þar sem verkefnin sem aðstoðarskólameistara 

þurfa að sinna eru mýmörg og flest þeirra eru af öðrum toga en fagleg forysta.  
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5.2 Umfangsmikið starf og daglegar annir  

Næsta rannsóknarspurning beindist að því hvaða verkefnum aðstoðarskólameistarar væru 

að sinna. Til að kanna hvað fælist formlega í starfi þeirra var rýnt í þær starfslýsingar sem 

aðgengilegar voru eins og fjallað var um í kafla 2.2 auk þess sem viðmælendur voru beðnir 

um að lýsa verkefnum sínum. 

Starfslýsingarnar voru sumar mjög knappar, aðeins ein eða tvær setningar þar sem 

minnst var á staðgengilshlutverkið og aðstoð við daglega stjórnun. Í þeim starfslýsingum sem 

voru efnismeiri voru verkefnin talin upp og þar var í fæstum tilfellum rætt um 

forystuhlutverk aðstoðarskólameistara. Það kann að virðast einkennilegt, en þá er rétt að 

rifja upp það sem fram kom í umfjöllun um framhaldsskólana í kafla 2 hér að framan, að 

forysta stjórnenda framhaldsskóla er hvergi rædd í þeim lögum (Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008) og reglugerð (Reglugerð um starfslið framhaldsskóla nr. 11/2007) sem taka til 

starfs og starfsfólks í framhaldsskólum. Ekki er heldur minnst á forystustörf í almennum hluta 

aðalnámskrár framhaldsskóla og þar eru aðstoðarskólameistarar ekki nefndir (Mennta– og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Hlutverk aðstoðarskólameistara er því fyrst og fremst 

tæknilegs eðlis samkvæmt lögum og reglugerðum en ekki gert ráð fyrir því að þeir sinni 

kennslufræðilegri forystu.  

Það vekur óneitanlega athygli að faglegri forystu sé ekki meiri gaumur gefinn í lagalegri 

umgjörð og námskrá framhaldsskólanna. Áhersla er á að stjórnun snúist um að umgjörð og 

skipulag fylgi gildandi fyrirmælum á hverjum tíma. Einnig að það sé í samræmi við lög og 

reglugerðir og fylgi settum markmiðum sem taka tillit til markmiða ráðuneytis. Þar sem 

ekkert er fjallað um aðstoðarskólameistara eða aðra aðstoðarstjórnendur í almennum hluta 

aðalnámskrár framhaldsskóla bendir það til að þessir þátttakendur í starfi og stjórnun 

framhaldsskóla á Íslandi skipti ekki miklu máli í huga þeirra sem sömdu námskrána. 

Mögulega hafa höfundar þó talið að frumkvæði að endurnýjun og ábyrgð hennar væri að 

mestu í höndum hvers fagkennara. Nám og kennsla í framhaldsskólum hefur tekið 

talsverðum breytingum undanfarin ár og mikilvægt er að námskrár og lagaumgjörð skólanna 

takið mið af því. Aðstoðarskólameistarar gegna mikilvægu hlutverki í skólunum, þeir eru 

fastur punktur í tilveru kennara, einhver sem hægt er að leita til og ræða við hugmyndir og 

vandamál. Þessu sinna þeir án fyrirmæla en engu að síður gæti verið gott að skerpa á þessu 

hlutverki aðstoðarskólameistaranna og gera rammann um það skýrari.  

Í niðurstöðum Celitken (2001), Hausman o.fl. (2002) og Oleszewski o.fl. (2012) er rætt um 

óskýrar og orðfáar starfslýsingar aðstoðarskólastjóra. Að mati höfundanna ættu 

starfslýsingarnar að vera skýrari og markvissari þar sem aðstoðarskólastjórar eru 

þýðingarmiklir starfsmenn sem þurfa að sinna fjölbreyttum verkefnum. Þessum höfundum 

ber saman um að starfskraftar aðstoðarskólastjóra séu því oft vannýttir. Einkum og sér í lagi 
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þar sem það umhverfi sem skólar starfa í er flókið og gerir kröfur til þess að þekking og færni 

allra starfsmanna nýtist sem best.  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur einnig fram að starfslýsingar 

aðstoðarskólameistaranna, þar sem þær voru til, voru ekki alltaf í takt við starfið og ábyrgð 

þeirra virtist óskýr og almennt orðuð. Í viðtölunum kom í ljós að upplifun þeirra var að starfið 

væri annasamt og verkefnin mun fjölbreyttari en þeir höfðu átt von á. Viðmælendur sögðust 

þó ekki mikið hugsa um starfslýsingarnar og nokkrir orðuðu það svo að þeir væru ekki að 

velta sér upp úr þeim í dagsins önn, þeir væru einfaldlega að vinna þau verkefni sem fyrir 

liggja hverju sinni. Óskýrar starfslýsingar virtust því ekki skapa mikil vandamál þar sem 

aðstoðarskólameistararnir löguðu starf sitt eftir aðstæðum og þörfum nánast umhverfis. Í 

rannsókn Dóru Margrétar Sigurðardóttur (2019) á störfum aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum á Íslandi kom fram þeir binda sig ekki mikið við starfslýsingar sínar en vinni þau 

verkefni sem þarf að vinna. Sædís Ósk Harðardóttir (2014) greindi frá sömu niðurstöðum í 

rannsókn sinni á aðstoðarskólastjórum (sjá einnig Kaplan og Orwing, 2015 og Hoy og Miskel, 

2013).  

Þrátt fyrir þetta gæti þó verið til góðs að skerpa á starfslýsingum aðstoðarskólameistara 

svo þær séu í takt við það flókna og fjölbreytta starf sem þeir sinna. Viðmælendur ræddu til 

dæmis flestir að það virtist gjarnan vera ætlast til þess að aðstoðarskólameistari tæki við 

öllum verkefnum sem út af stæðu. Þetta nefndu aðstoðarskólameistarar bæði í smærri 

skólunum og þeim stærri. Í þessu samhengi líktu tveir viðmælendur starfi 

aðstoðarskólameistara við ruslakistu og fleiri komu með samlíkingar í svipuðum dúr. Þarna 

getur mögulega spilað inn í að í sumum tilfellum eru starfslýsingar þeirra ekki mjög skýrar og 

það virðist vera nokkuð opið hvaða störf þeir eiga að taka að sér. Sú spurning vaknar af 

hverju alltaf virðist vera hægt að bæta verkefnum á aðstoðarskólameistarana. Mögulega er 

það vegna þess að þeir eru staðgenglar skólameistara og eiga lögum samkvæmt að aðstoða 

hann við daglega stjórnun. Það má einnig velta upp þeirri spurningu að þar sem þeir eiga að 

sinna daglegri stjórnun með skólameistaranum hvort þá sé eðlilegt að þeir séu í mörgum 

verkefnum. Hausman o.fl. (2002) ræða tilhneigingu skólastjóra til að velta verkefnum yfir á 

aðstoðarskólastjóra, verkefnum sem þeir sjálfir gjarnan vilja losna við að sinna. Það virtist þó 

skoðun flestra viðmælenda í rannsókninni að skólameistarar væru sjálfir störfum hlaðnir og 

gætu því ekki komist yfir öll þau verkefni sem þyrfti, nema deila hluta þeirra til 

aðstoðarskólameistara eða annarra starfsmanna.  

 Allir viðmælendur nefndu að álagið væri mikið þótt það væri vissulega mismikið eftir því 

hvenær skólaársins væri borið niður. Margir viðmælendur lýstu upplifun sinni þannig að 

sífellt væri algengara að kröfur kæmu frá stjórnvöldum til skólanna um ýmis tæknileg 

verkefni sem tóku stöðugt meiri tíma frá stjórnendum. Þetta voru verkefni sem stundum 
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bárust með skömmum fyrir vara og sem skammur tími gefst til að afgreiða. Oft voru þetta 

verkefni sem krafðist sérfræðiþekkingar að leysa úr. Aðstoðarskólameistararnir ræddu að 

það gæti verið snúið að fá slík úrlausnarefni í fangið, verandi í fullu starfi við að sinna öðrum 

og aðkallandi verkefnum í skólastarfinu. Flestir voru aðstoðarskólameistararnir með nokkuð 

langa starfsreynslu og hjá þeim kom fram að tæknileg verkefni frá stjórnsýslunni hefðu aukist 

jafnt og þétt undanfarin misseri og ár. Þetta kemur heim og saman við umfjöllun Atla 

Harðarsonar (2019) um að með tilkomu þeirrar hugmyndafræði í skólastarfi sem stundum er 

kennd við nýfrjálshyggju hafi skrifræði aukist, vegna aukinnar gagnasöfnunar hins opinbera 

um nám og skólastarf. Þessar niðurstöður vekja upp áleitnar spurningar um það hvort starfi 

aðstoðarskólameistara sé vel varið í slík störf þar sem kjarnastarfið, nám og kennsla, verður 

útundan. Tækifæri til úrbóta getur falist í því að endurskipuleggja rammann um starf 

aðstoðarskólameistara og deila hluta af þeim verkefnum sem þeir sinna til annarra 

starfsmanna. Þá er mikilvægt að mennta- og menningarmálaráðuneyti takið mið af þeim 

niðurstöðum sem hér koma fram og gefi skólunum lengri tíma til að bregðast faglega við 

þeim fyrirspurnum og verkefnum sem óskað er eftir. 

Viðmælendur lýstu þeirri upplifun að þetta mikla álag kæmi vissulega niður á vinnu við 

forystustörf og sér í lagi þeirri kennslufræðilegu forystu sem þá langaði til að sinna. Svipaðar 

niðurstöður koma fram hjá Angelle (2010) sem bendir á að aðstoðarskólastjórar vilji sinna 

faglegu starfi og vinna með stjórnendahópi og kennurum að innleiðingu á umbótum á 

faglegu starfi. Þeir virðast þó allir upplifa það að þeir hafi ekki nægilegan tíma til faglegs 

starfs vegna þess að þeir störfum hlaðnir og verkefni þeirra eru afar margbreytileg. Allir telja 

þeir að tíma þeirra væri betur varið við að virkja kennara í faglegu starfi og hafa forystu um 

faglegt starf innan skólans, heldur en að sinna verkefnum á borð við skoðun á fjarvistum, 

leyfisveitingar og samantekt á tölulegum upplýsingum, svo fátt eitt sé nefnt.  Armstrong 

(2010) og Hausman o.fl. (2002) sem benda á erfitt getur verið fyrir aðstoðarskólameistara að 

taka að sér forystuhlutverk vegna þess hve önnur og aðkallandi störf taka mikinn tíma. Í 

sama streng taka Petrides o.fl. (2014) og þetta virtist vera raunin hjá 

aðstoðarskólameisturunum sem rætt var við. Helst nefndu þeir að álag vegna 

utanaðkomandi verkefna væri mikið. Einnig væri álag vegna fastra verkefna í skólastarfinu 

sem væru þó oftast árstíðabundin. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að draga þurfi úr og 

jafna það vinnuálag sem er á aðstoðarskólameisturum.  Jafnframt er mikilvægt að hafa í huga 

að þegar ný verkefni koma til sögunnar vegna breyttra krafna, þá verða önnur að víkja. 

Þrátt fyrir að tæknileg störf og verkefni sem tengjast skrifræði sem eiga rætur sínar að 

rekja til stjórnsýslunnar taki mikinn tíma, ræddu allir viðmælendur um að samskipti við aðra 

þátttakendur í skólasamfélaginu væru stór hluti af starfi þeirra. Þeir sögðust vera í daglegum 
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samskiptum við nemendur og einnig í miklum samskiptum við kennara um ýmis fagleg mál 

sem upp koma.  

5.3 Samskiptin eru þungamiðjan 

Í næstu rannsóknarspurningu var sjónum beint að samskiptum aðstoðarskólameistara við 

aðra þátttakendur í skólasamfélaginu. Allir viðmælendur voru þeirrar skoðunar að góð 

samskipti væru mikilsverð fyrir skólastarfið allt og þeir lögðu áherslu á að vera til staðar bæði 

fyrir nemendur og starfsfólk.  

Í viðtölunum kom fram að aðstoðarskólameisturunum var umhugað um velferð nemenda 

og þeir vildu vera í góðum tengslum við þá. Samskiptin við nemendur skiptu þá máli og þeir 

lögðu sig fram við að sinna þeim. Flestir aðstoðarskólameistararnir nefndu að þeir vildu vera 

sýnilegir nemendum í skólastarfinu og að nemendur ættu gott aðgengi að þeim. 

Viðmælendur nefndu að þeir reyndu að mæta á alla viðburði sem nemendur skipuleggðu. 

Þeir ræddu jafnframt að starfið þeirra væri í rauninni í þágu nemenda og að þarfir þeirra 

ættu að vera í fyrirrúmi. Nemendur voru að þeirra mati kjarninn í skólastarfinu. Tímaskortur 

kom einnig upp í samtölum þegar rætt var um samskipti aðstoðarskólameistara við 

nemendur og upplifun þeirra var að þeir hefðu ekki alltaf nægan tíma til að taka á móti 

nemendum vegna þéttrar fundadagskrár eða aðkallandi verkefna sem þyrfti að ljúka. Þessi 

tímaskortur var minna áberandi í minnstu skólunum og er það í samræmi við niðurstöður 

Guðrúnar Ragnarsdóttur (2018a) sem bendir á að nánd stjórnenda við nemendur er meiri í 

minni skólum. Það er mikilvægt að nemendur finni þetta hugarfar aðstoðarskólameistara og 

tilvist þessarar nærveru og fyrir þessum hluta starfsins mætti skriffinska gjarnan víkja.  

Rannsóknir á aðstoðarskólastjórum í íslenskum grunnskólum benda til að 

aðstoðarskólastjórarnir leggi einnig mikið upp úr góðum samskiptum við nemendur. Þetta 

kemur fram rannsókn Rafns Markúsar Vilbergssonar (2014) en viðmælendur hans nefndu að 

þeir vildu eiga í góðum samskiptum við bæði nemendur, kennara og foreldra. Sædís Ósk 

Harðardóttir (2014) tekur í svipaðan streng og bendir einnig á að aðstoðarskólastjórar leggi 

áherslu að nemendur og kennarar hafi að þeim gott aðgengi. Undir þetta tekur Dóra Margrét 

Sigurðardóttir (2019) og bætir við að aðstoðarskólastjórarnir hafi verið sammála um að þeir 

hafið góða færni í mannlegum samskiptum.  

Samskipti við kennara voru almennt mjög góð að mati viðmælenda og þau voru af 

ýmsum toga. Að sögn aðstoðarskólameistaranna var mikið leitað til þeirra um ráð og aðstoð 

vegna kennslu, vegna samskipta við nemendur og bekkjastjórnunar og leitað álits þeirra 

varðandi námsmat. Viðmælendur ræddu um mikilvægi þess að gefa fólki tíma og sýna því 

sanngirni og væntumþykju. Þeir vildu byggja upp traust í samskipunum. Niðurstöður Frasconi 

(2011) eru samhljóða þessu sjónarmiði aðstoðarskólameistaranna en að hans mati er eitt 
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meginhlutverk þeirra að stuðla að jákvæðri skólamenningu. Það taki hins vegar tíma og kosti 

vinnu að sýna raunverulega umhyggju og byggja upp traust sem sé forsenda þess að það 

takist. Þessi þáttur mætti að ósekju vera sá fyrirferðamesti í starfi allra stjórnenda og annarra 

starfsmanna skólanna. Flestir viðmælendur nefndu að þeir myndu vilja vera í meiri 

samskiptum við kennarana og vera meira úti á meðal síns fólks. Upplifun þeirra var að þeir 

gerðu of lítið af þessu og tímaskortur kom í veg fyrir að aðstoðarskólameistararnir gætu sinnt 

samskiptum við kennara eins og þeir myndu helst vilja. Þetta var meira áberandi á meðal 

viðmælenda úr stærstu skólunum en þeim minnstu. Það er áhyggjuefni að 

aðstoðarskólameistararnir séu þrátt fyrir svo mikilvægt hlutverk í mannlegum samskiptum, 

að miklu leyti fastir í tæknilegum verkefnum. Til þess að aðstoðarskólameistarar geti byggt 

upp betri tengsl við kennarahópinn þyrfti að skapa þeim meira rými fyrir samtal. Til þess að 

það megi verða þyrfti hluti af tæknilegum verkefnum sem aðstoðarskólameistarar sinna að 

flytjast á annarra hendur. Til að mynda ætti hluti þessara verkefna að flytjast yfir á starfsfólk í 

stoðþjónustu. 

Þrátt fyrir áherslu viðmælenda á mikilvægi þess að eiga góð samskipti við kennarana voru 

tveir aðstoðarskólameistarar sem upplifðu togstreitu af einhverju tagi í samskiptunum. 

Annar þessara viðmælenda sagðist stundum vera eins og milli steins og sleggju í 

samskiptunum, á milli kennara og skólameistara. Samskiptin voru að mati 

aðstoðarskólameistarans flókin þar sem hann er einnig í hlutastarfi sem kennari og því 

beggja vegna borðs. Viðmælandinn sagði að gjarnan kom upp sú staða að kennararnir höfðu 

eina sýn og skólameistarinn aðra og aðstoðarskólameistarinn lenti þar á milli. Togstreitu af 

þessu tagi hafa Gold og Evans (2002) rætt og sömuleiðis Busher o.fl. (2007). Þar sem skóli 

þessa viðmælanda var lítill er ekki ólíklegt að nándin sé meiri en í stærri skólum og hlutunum 

því tekið persónulega. Í rannsókn Busher o.fl. (2017) er því lýst hvernig starfshópar geta 

myndað lítil samfélög þar sem meðlimir eru með sameiginleg gildi og sameiginlega stefnu. 

Þar sem millistjórnendur tilheyra gjarnan fleiri en einu slíku samfélagi standa þeir í jaðrinum 

og tilheyra í rauninni engum hópi. Það er svipuð upplifun og þessir viðmælendur lýstu. Þeim 

fannst kennarahópurinn að vissu leyti horfa til sín með tortryggni og upplifðu jafnvel 

afbrýðisemi af þeirra hálfu. Það gat valdið samskiptaerfiðleikum. Þessi tortryggni gæti samt 

átt sínar skýringar. Sigríður Anna Guðjónsdóttir o.fl. (2007) segja rannsóknir sýna að 

kennarar þekkja takmarkað til starfa millistjórnenda og þar sem manninum hefur ávallt hætt 

til þess að líta á það sem hann þekkir ekki með tortryggni er mjög skiljanlegt að 

millistjórnandinn eigi hættu að lenda í þessa stöðu. Þetta er áhugavert í ljósi þess að hefðin 

er sú að aðstoðarskólameistarar vinna sig upp í starfi og langalgengast er að þeir hafi áður 

starfað sem kennarar. Sú tortryggni og afbrýðisemi sem þeir mæta er því frá þeirra fyrrum 

félögum úr kennarahópnum. Mögulega mætti koma í veg fyrir árekstra sem þessa með því 
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að gefa aðstoðarskólameisturum tækifæri til að sækja sér stuðning eða handleiðslu, en til 

þess hafa þeir fá tækifæri. Þá gæti mögulega komið sér vel að láta kennara og/eða 

deildarstjóra skiptast á að taka að sér að vera aðstoðarskólameistarar, þannig að sem flestir 

fái að kynnast starfinu og þeim verkefnum og ábyrgð sem því fylgja. Dóra Margrét 

Sigurðardóttir (2019) kemst að sömu niðurstöðu í rannsókn sinni á starfi aðstoðarskólastjóra 

í grunnskólum í Reykjavík. Hún telur mikilvægt fyrir skólastjórnendur að hafa aðgang að 

handleiðslu frá fagaðila sem þeir geta leitað til og fengið stuðning frá. Hugsanlega gæti 

jafningjaráðgjöf hentað þessum aðstæðum en hafa ber í huga að framhaldsskólar á Íslandi 

eru dreifðir vítt og breitt um landið og því yrði að skipuleggja slíka ráðgjöf með tilliti til þess 

að hún nýttist öllum.  

Samskipti viðmælenda við millistjórnendur virtust góð og minna var rætt um tímaskort í 

þeirri umræðu. Í þeim skólum þar sem áfangastjórar störfuðu var starf þeirra að sumu leyti 

samofið starfi aðstoðarskólameistaranna. Mörg verkefni sem þeir voru að sinna sköruðust 

eða deildust á milli aðstoðarskólameistara og áfangastjóra. Í minni skólunum sinntu 

aðstoðarskólameistarar einnig starfi áfangastjóra og í tveimur af minnstu skólanum voru ekki 

aðrir millistjórnendur en aðstoðarskólameistarinn.  

Nokkrir viðmælendur ræddu stöðu sína í skipuriti gagnvart kennurum og öðrum 

millistjórnendum. Þeir voru á þeirri skoðun að þeir vildu ekki stjórna „top–down“ eða eins og 

einn viðmælenda orðaði það á gamansaman hátt: „við [stjórnendur] þiggjum ekki vald okkar 

frá guði“. Aðstoðarskólameisturunum fannst brýnna að unnið væri saman að málum og að 

allir starfsmenn væru hluti af samfélagi sem tækist í sameiningu á við mikilvægu verkefni. 

Það væri frekar í verkahring aðstoðarskólameistara að fá aðra starfsmenn til fylgis við sig en 

að stjórna þeim með tilskipunum. Þessar hugmyndir aðstoðarskólameistaranna minna á 

hugmyndir Kaplan og Owing (2015) um forystu í skólastarfi þar sem gert er ráð fyrir að 

öflugur leiðtogi fái aðra til að ganga í takt að sameiginlegu markmiði. Yukl (2013) hefur 

skilgreint forystu á svipaðan hátt leggur áherslu á mikilvægi þess að leiðtogar fái 

samstarfsfólk í lið með sér. Dóra Margrét Sigurðardóttir (2019) hefur komist að sambærilegri 

niðurstöðu varðandi sýn aðstoðarskólastjóra á það hvernig forystu þeir vilja veita. Dóra 

Margrét komst einnig að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að viðmælendur hennar áttu 

erfitt með að staðsetja sig sem annað hvort millistjórnanda eða sem hluta af yfirstjórn. 

Einnig var hlutverk þeirra sem staðgengill skólastjóra streituvaldur. Þetta virtist þó ekki 

vefjast fyrir þeim aðstoðarskólameisturunum sem rætt var við. Að þeirra mati voru þeir hluti 

af stjórnunarteymi frekar en millistjórnendur og það virtist ekki valda þeim sérstöku álagi að 

vera staðgenglar skólameistara. Hugsanlega var það vegna þess í hve miklum mæli starf 

þeirra snerist um stjórnun og skriffinsku. 
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Samstarfið við skólameistara skipti aðstoðarskólameistarana miklu máli. Þeir lýstu því 

flestir þannig að þeir væru í miklum daglegum samskiptum og ynnu í rauninni flest mál 

saman. Þó tóku viðmælendur það skýrt fram að það væri skólameistari sem sæi um öll 

samskipti við stjórnsýsluna og það væri fyrst og fremst skólameistari sem kæmi fram 

opinberlega fyrir hönd skólans. Samkvæmt þessum lýsingum á samskiptunum og einnig 

samkvæmt starfslýsingum, virðist sem aðstoðarskólameistarar eigi lítið að sinna þeim 

verkefnum sem stjórnsýslan kallar eftir á hverjum tíma. En ekki er allt sem sýnist og það 

virtist algengara en hitt að þau verkefni rötuðu auðveldlega áfram og á borð aðstoðarskóla–

meistaranna. Þannig nefndu flestir viðmælendur að starfið væri fjölbreyttara en þeir höfðu 

átt von á og sumir nefndu sértaklega að þeir hefðu fengið verkefni „í fangið“ sem þeir héldu 

að væru í verkahring skólameistara. Svipaða lýsingu er að finna hjá Hausman o.fl. (2002) sem 

segja að mögulega sé yfirvinnuálag á aðstoðarskólastjórum að hluta til vegna þess að 

skólameistarar velja að úthluta þeim verkefnum til að vinna á starfstíma skólans, verkefnum 

sem skólameistararnir vilja sjálfir komast hjá því að vinna.  

Viðmælendur nefndu flestir að þeir væru inni í öllum málum sem væru í gangi í skólanum 

og skólameistari héldi þeim vel upplýstum. Það var augljóst af máli þeirra að þeim þótti vænt 

um það traust sem skólameistari sýndi þeim og má segja að þeir hafi upplifað sig sem hægri 

hönd hans. Að mati Mitchell o.fl. (2017) er jafnframt ómetanlegt fyrir aðstoðarskólastjóra að 

vera í góðu samstarfi við skólastjóra og eiga stuðning hans vísan. Marshall og Pehlps 

Davidson (2016) taka undir þetta og nefna að það geti verið góður kostur að skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri vinni saman sem teymi. Á það sama bendir Benedikt Barðason (2019) í 

rannsókn sinni á teymisforystu í íslenskum framhaldsskólum.  

Viðmælendur töldu það styðja við starf sitt hversu gott samstarfið var við skólameistara. Í 

ljós kom þó að þrátt fyrir það þeir ættu stuðninginn vísan þá var starfið mjög annasamt og 

væntingar aðstoðarskólameistaranna til forystustarfa virtist vera erfitt að gera að veruleika. 

Því er ljóst að frekari rannsókna er þörf á þessu sviði.  

5.4 Tími og svigrúm til faglegrar forystu 

Síðasta rannsóknarspurningin sneri að því hvaða tími og rými var fyrir faglega forystu í 

skólunum og hvernig aðstoðarskólameistararnir kæmu þar við sögu. Viðmælendur voru 

spurðir að því hverjir veittu kennslufræðilega forystu, hvort skólameistarar dreifðu forystu á 

fleiri hendur og hvaða rými væri gefið fyrir faglegt starf og forystu í skólanum.  

Fram kom í viðtölum við þátttakendur að þeir töldu mikilvægt að veita kennslufræðilega 

forystu og leiða starfið áfram. Þeir lögðu áherslu á að samvinna stjórnenda og kennara í 

faglegu starfi skipti miklu máli. Flestir aðstoðarskólameistararnir ræddu um gott samtal 

starfsmanna um fagleg málefni, bæði formlegt en einnig óformlegt spjall. Það virtist þó vera 
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að skilningur sem viðmælendur lögðu í forystuhugtakið væri ekki sá sami í öllum tilfellum. 

Einnig voru hugmyndir viðmælenda um kennslufræðilega forystu á reiki. Mögulega skýrist 

það af þeirri staðreynd að verkefnin sem þeir sinna eru fyrst og fremst tæknileg eins og fram 

hefur komið. Hausman o.fl. (2002) benda einnig á þetta og segja að aðstoðarskólastjórar 

virðist hafa óljósari skilning á kennslufræðilegri forystu heldur en á tæknilegum hluta 

starfsins. Kaplan og Owings (1999) vilja meina að talsverðir möguleikar geti falist í þeirri 

auðlind sem aðstoðarskólameistarar eru fyrir kennslufræðilega forystu í skólunum og það sé 

sérstaklega mikilvægt þegar skólarnir eru að ganga í gegnum miklar breytingar. Hausman 

o.fl. (2002) segja þó að þrátt fyrir að breytingar séu að verða og hafi orðið á námsumhverfi 

nemenda, þá virðist sem aðstoðarskólastjórar sitji áfram í því hlutverki að sinna tæknilegum 

og stjórnunarlegum störfum. Undir þetta sjónarmið má ennþá taka nú tæpum 20 árum síðar. 

Hér á landi eru miklar breytingar í gangi á framhaldsskólum og umhverfi þeirra og ennþá er 

hlutverk aðstoðarskólameistara óskýrt og lítil áhersla virðist vera á að byggja þá upp sem 

faglega leiðtoga. Þó er margt í störfum þeirra sem bendir til að þeir nýtist vel og gegni 

ómissandi hlutverki, sérstaklega þegar horft er til samskipta í skólasamfélaginu. Þeir eru í 

góðum samskiptum við nemendur og starfsfólk og virðast fastur og mikilvægur punktur í 

tilveru kennara og nemenda.   

Aðstoðarskólameistararnir voru spurðir um kennslustundarýni og hvort stjórnendur færu 

í reglubundnar heimsóknir í kennslustundir með það að markmiði að rýna kennsluna og eiga 

samræður við kennarana um það sem átti sér stað í skólastofunni. Í ljós kom að það var 

aðeins í tveimur skólum sem stjórnendur komu í kennslustundir í þessum tilgangi. Í báðum 

tilfellum voru það aðstoðarskólameistari og skólameistari sem sáu um rýnina. Í einum skóla 

til viðbótar höfðu stjórnendur gert tilraun með heimsóknir í kennslustundir um stundarsakir 

en þær lágu niðri þegar viðtölin voru tekin og óvíst var um framhaldið. Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Gunnarsdóttir (2013) benda á að erfitt sé fyrir skólastjórnendur að leiðbeina 

og gefa ráð um kennslufræðileg málefni ef þeir fylgjast ekki með því sem fram fer í 

kennslustundum. Rýniheimsóknir skólastjórnenda í kennslustundir ættu því að geta gefið 

skólastjórnendum góða hugmynd um hvernig námið og kennslan gengur. Flestir 

aðstoðarskólameistararnir nefndu tímaskort sem ástæðu þess að kennslustundarýni var ekki 

sinnt með markvissum hætti. Viðmælendur töldu þó flestir að það væri gagnlegt ef hægt 

væri að koma henni við.  

Nokkrir viðmælendur sögðust hafa orðið varir við vissa tregðu hjá kennurum gagnvart 

rýni stjórnenda í kennslustundum. Tregðan virtist viðmælendum mínum sem væri mögulega 

til komin vegna óöryggis gagnvart því að hafa stjórnandann viðstaddan í kennslustund og 

þeir töluðu um viðkvæmni kennara í þessu sambandi. Hefð er fyrir miklu sjálfstæði 

framhaldsskólakennara og að þeir ráði lögum og lofum í sinni kennslustofu. Hugsanlega 
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veldur það á sama tíma óöryggi gagnvart utanaðkomandi skoðun á störfum þeirra. Hafdís 

Ingvarsdóttir (2018) hefur bent á að það sé ekki mikil hefð innan framhaldsskólanna fyrir 

kennslufræðilegum rökræðum þar sem fagleg ágreiningsmál eru rædd. Hafdís (2014) hefur 

einnig rætt að í skólum geti þrifist þögul menning þar sem kennarar forðast að ræða 

viðkvæm málefni sem hugsanlega geta valdið faglegum ágreiningi. Kennslustundarýni er því 

áhugaverður kostur fyrir stjórnendur til að fá innsýn í starfið í kennslustundunum og eins 

fyrir kennara að fá tækifæri til að ræða kennslufræðileg málefni við stjórnendur. Þá væri 

mögulega hægt að komast hjá þessu óöryggi með því að koma á fót jafningjamati meðal 

kennara og viðhalda því. Þetta ættu stjórnendur framhaldsskóla að skoða. 

Færð hafa verið rök fyrir því að dreifð forysta skipti miklu máli fyrir faglegt starf í skólum 

og sé forsenda þess að lærdómssamfélag verði til (sjá t.d. Harris 2008; Hargreaves, 2007 og 

Murphy o.fl. 2009). Samkvæmt Spillane (2008) felur dreifð forysta það í sér að vera 

samvinnuverkefni stjórnenda, millistjórnenda og kennara um þau verkefni sem eru til 

úrlausnar hverju sinni og samskipti þeirra skipta höfuðmáli. Þessi skilgreining kallast á við 

hugmyndir Kaplan og Owing (2015) og Yukl (2013) um forystu sem ræddar voru hér framar.  

Viðmælendur voru því spurðir að því hvort forystu væri dreift í skólum þeirra. Af 

svörunum að dæma virtist skilningur á hugtakinu dreifð forysta nokkuð á reiki og þeir virtust 

ekki hafa velt því mikið fyrir sér. Það var upplifun þeirra að skólameistarar deildu vissulega út 

verkefnum og aðstoðarskólameistararnir tóku mikinn þátt í daglegum stjórnunarstörfum 

með þeim. Aðstoðarskólameisturunum var gjarnan falið að veita forystu um einstaka fagleg 

verkefni sem þurfti að sinna en í flestum tilfellum var um að ræða einhvers konar tímabundin 

verkefni. Oftar virtist vera um það að ræða að verkefnum af tæknilegum toga væri útdeilt til 

aðstoðarskólameistaranna, fremur en verkefnum sem sneru að faglegri forystu. Í þeim 

skólum þar sem deildarstjórar voru starfandi var talað um að þeir stýrðu faglegu starfi í 

sínum deildum. Engu að síður virtist stór hluti þeirra verkefna sem deildarstjórar sinntu eiga 

sér tæknilegan uppruna. Þessi lýsing viðmælenda á upplifun sinni af dreifðri forystu er að 

nokkru í samræmi við gagnrýni sem beinst hefur að henni. Hall, Gunter og Bragg (2011) halda 

því fram að í skólum sé skýrt stigveldi, þeir séu miðstýrðir og valdið sé hjá skólastjóranum. 

Höfundarnir vilja meina að stöðluð orðræða um dreifða forystu sé notuð til að breiða yfir 

þessa staðreynd og dreifð forysta sé í raun til þess fallin að auka enn frekar vinnuálag á 

millistjórnendur. Ekki er hægt að sjá annað af niðurstöðum rannsóknarinnar en að þetta sé 

að stórum hluta það sem dreifð forysta í skólum viðmælenda stendur fyrir. 

Nokkrir aðstoðarskólameistarar töluðu um að í skólum þeirra skiptust kennarar á að 

sinna deildarstjórn, störfin voru látin rótera frá einum kennara til annars. Í öðrum skólum var 

algengara að sömu einstaklingarnir gegndu þessu starfi þegar einu sinni væri búið að ráða þá 

í það. Aðstoðarskólameistararnir ræddu kosti og galla þessara ólíku aðferða við að ráða 
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deildarstjóra. Í viðtölunum var því velt upp hvort minna verði um nýjungar og frjótt starf 

þegar sömu kennararnir gegna starfinu árum saman en Sergiovanni (2009) hefur einmitt 

haldið því fram að til að fá sem mest út úr þeirri sérfræðiþekkingu sem er til staðar innan 

skólans þá sé forystu á hverjum tíma dreift til þeirra sem hafa hæfileikann eða þekkinguna til 

að bera sem á þarf að halda. Nokkrir viðmælendur nefndu þó að það geti verið gott að 

deildarstjórar þekki starfið og verkefnin vel og það hefði því einnig sína kosti að 

deildarstjórar væru reynslumiklir í starfinu.  

Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2016) benda á að deildarstjórar í 

grunnskólum, líkt og aðstoðarskólastjórar, telja starfið sitt fjölbreytt og annasamt en að lítill 

tími gefist til faglegra starfa. Deildarstjórum í grunnskólum virðast fá tækifæri gefast til 

faglegrar forystu. Að mati aðstoðarskólameistaranna í rannsókninni var það sama uppi á 

teningnum varðandi deildarstjórn í framhaldsskólunum. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu 

um að ekki er víst að skólameistarar séu meðvitaðir um markmið þess að koma á dreifðri 

forystu í skólunum. Þær vekja ennfremur upp spurningu um hversu vel heima þeir séu í 

hugmyndafræði um dreifða forystu og hvort markmið þeirra sé að styðja við 

lærdómssamfélag skólanna. 

Þrátt fyrir að viðmælendur lýsi almennt góðu samstarfi við skólameistara þá virtist ekki 

vera til staðar rými, sýn og skilningur fyrir aðstoðarskólameistara svo að þeir geti sinnt 

kennslufræðilegri forystu. Fitzgerald (2009) og Petrides o.fl. (2014) benda á að þetta sé 

einmitt algengt, að störf aðstoðarskólastjórnenda snúist um daglega stjórnun og agamál af 

einhverju tagi, en ekki kennslufræðilega forystu. Celitken (2001), Hausman o.fl. (2002 ) og 

Oleszewski o.fl. (2012) hafa einnig í rannsóknum sínum komist að þeirri niðurstöðu að 

aðstoðarskólastjórar eru mikilvægir starfsmenn sem geta sinnt fjölbreyttum verkefnum en 

vegna mikilla anna geta hæfileikar þeirra til faglegrar forystu verið vannýttir. Þetta er í 

samræmi við það sem kemur fram hjá Hilliard og Newsome (2013) sem telja að 

aðstoðaraskólastjórar gegni mikilvægu hlutverki við að koma á lærdómssamfélagi innan 

skóla.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á forystuhlutverki í íslenskum grunnskólum gefa til 

kynna að oftar en ekki feli skólastjórar aðstoðarskólastjórum að veita faglega forystu  (Birna 

Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014). Í rannsóknum Rafns Markúsar Vilbergssonar (2014) 

og Dóru Margrétar Sigurðardóttur (2019) kemur þó fram að aðstoðarskólastjórar hafa lítinn 

tíma aflögu til forystu starfa. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar eru eins og fram hefur 

komið sterkar vísbendingar um að aðstoðarskólameistarar í framhaldsskólum hafi einnig 

lítinn tíma fyrir forystu störf. Eftir stendur þá spurningin hverjir stýra faglegu starfi í 

skólunum og hverjir veita kennslufræðilega forystu? 
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Fæstir viðmælendur voru með menntun í stjórnun þegar þeir sóttu um starfið, en höfðu 

síðan sótt sér hana, ýmist með námskeiðum eða þeir höfðu lokið formlegu stjórnunarnámi, 

diplóma eða meistaragráðu. Viðmælendur töldu að sú menntun hefði reynst þeim gagnleg í 

starfi en þó töldu þeir að þörf væri á betri tækifærum til endurmenntunar og starfsþróunar 

fyrir aðstoðarskólameistara. Aðstoðarskólameistararnir sögðu að möguleikar sínir til 

endurmenntunar og þar með starfsþróunar væru litlir en sögðust þó telja það skipta 

talsverðu máli fyrir sig að geta sinnt starfsþróun sinni og eflt sig í starfi. Þetta var sérstaklega 

vegna starfsskyldna aðstoðarskólameistaranna við upphaf og endi skólaárs sem koma í veg 

fyrir að þeir nái samfelldu sumarleyfi. Einnig töluðu viðmælendur um að ekki væri mikið um 

að námskeið væru í boði sem sneru að störfum stjórnenda í framhaldsskólum. Guðrún 

Ragnarsdóttir (2018a) greinir frá sömu niðurstöðum, tækifæri til endurmenntunar fyrir 

stjórnendur í framhaldsskólum á Íslandi eru fá.  

Þetta er í samræmi við niðurstöður Hausman o.fl. (2002) og Oliver (2005) sem segja brýnt 

að aðstoðarskólastjórar fái endurmenntun í samræmi við þarfir þeirra til starfsþróunar. 

Petrides o.fl. (2014) tekur í sama streng og hefur lagt til að ráðist verði í að skipuleggja 

endurmenntun og starfsþróun aðstoðarskólastjóra í samræmi við væntingar þeirra en einnig 

með tilliti til þarfa skólans. Nokkrir viðmælendur töluðu um að þeir upplifðu einmanaleika í 

starfi sínu og að þeir væru að vissu leyti faglega einangraðir þar sem þeir hefðu ekki nægileg 

tækifæri til samskipta við kollega sína úr öðrum skólum. Þetta hefur einnig komið fram í 

erlendum rannsóknum en Mitchell o.fl. (2017) og Armstrong (2015) ræða um félagslega 

einangrun og einmanaleika sem nýir aðstoðarskólastjórar upplifa. Dóra Margrét 

Sigurðardóttir (2019) lýsir svipaðri upplifun aðstoðarskólastjóra þegar þeir stigu skrefið úr 

kennarastarfi yfir í starf aðstoðarskólastjóra. 

Samstarfsráð varðandi hlutverk skólastjórnenda í starfsþróun kennara hefur sett fram 

framtíðarsýn um skipulag starfsþróunar á öllum skólastigum á Íslandi (Samstarfsráð um 

starfsþróun kennara og skólastjórnenda, 2019). Í skýrslu ráðsins koma fram ýmsar tillögur 

sem snúa að starfsþróun og þar er meðal annars rætt um að skólastjórnendur eigi að vera: 

„faglegir leiðtogar sem: a. styðja við uppbyggingu lærdómssamfélags, b. styðja við 

starfsþróun kennaranna og annars starfsfólks innan skólans, c. eru í samstarfi við stofnanir 

og aðra skóla“. Það er óskandi að þessar tillögur komist til framkvæmda og möguleikar 

aðstoðarskólameistara í framhaldsskólum til starfsþróunar og stuðnings í starfi verði betri en 

nú er. Fyrsta skrefið í þá átt gæti verið að auka framboð á námskeiðum sem styðja þá í 

faglegu starfi. 

Á undanförnum árum hafa verkefni framhaldsskólanna og stjórnenda þeirra orðið 

stöðugt fjölbreyttari og flóknari og það umhverfi sem nemendur skólanna hrærast hefur 

tekið miklum breytingum. Það er því ljóst að það kæmi sér vel að aðstoðarskólameistarar 
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gætu varið kröftum sínum í faglega forystu. Þeir gera sitt besta til þess en fagleg forysta og 

faglegt starf líður þó fyrir tímaskort. Tímaskort sem meðal annars er tilkominn vegna 

tæknilegra verkefna sem skólameistari felur þeim að sinna.  

Aðstoðarskólameistararnir höfðu væntingar til þess að vera leiðtogar í sínu starfi og 

samskipti þeirra við kennara og aðra í skólasamfélaginu benda til þess að þeir hafi mikinn 

vilja til þess að sinna slíku leiðtogahlutverki. Í framhaldsskólunum virðist þó vera veik áhersla 

á að skapa kennslufræðilega leiðtoga en mikil áhersla á tæknileg atriði nýfrjálshyggjunnar. 

Þessu þarf að breyta. Það þarf að mennta fólk og styðja í hugmyndafræði um 

kennslufræðilega forystu og lærdómssamfélag til að breyta starfsháttum, bæði 

aðstoðarskólameistara en einnig skólameistara. Það er mikilvægt að starfskraftar 

aðstoðarskólameistara nýtist sem best og að kröftum þeirra sé beint í meira mæli að innra 

starfi skólanna. Til þess að það geti orðið þarf skýrari ramma um forystuhlutverk þeirra og 

tryggja að rými gefist í daglegu starfi til þess að sinna því. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa 

vakið fjölmargar spurningar um störf aðstoðarskólameistara og undirstrika þörfina fyrir 

frekari rannsóknir á störfum þeirra og annarra stjórnenda í framhaldsskólum á Íslandi.  
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6 Lokaorð 

Í rannsókninni var leitast við að varpa ljósi á hverjar eru væntingar aðstoðarskólameistara til 

starfs síns og rýnt í hvaða verkefnum þeir sinna. Leitað var svara við því hvernig þeir upplifðu 

samskipti sín við nemendur og starfsfólk í skólunum og hvort þeir hefðu möguleika á að 

vinna samkvæmt þeim væntingum sem þeir höfðu gert sér um starfið. Í rannsókninni var 

rætt við átta aðstoðarskólameistara víðs vegar að af landinu. Þrátt fyrir að koma úr skólum 

sem voru ólíkir að stærð og staðsettir bæði á landsbyggð og höfuðborgarsvæði voru svör 

viðmælenda nokkuð samhljóða. Því má af niðurstöðunum draga þá ályktun að þær eigi við 

um stærri hóp en rætt var við.  

Ég dreg þær ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar að aðstoðarskólameistararnir séu 

störfum hlaðnir. Upplifun þeirra var að stöðugt bætist á verkefni þeirra og þeir hafi ekki tíma 

til að sinna faglegu forystuhlutverki og hafi ekki þann tíma sem þeir vildu til að sinna 

samskiptum innan skólans eins og þeir vildu best gera. Þrátt fyrir skort á tíma virtust 

viðmælendur samt sem áður telja að í skólum þeirra væri góður jarðvegur fyrir faglegt starf. 

Aðstoðarskólameistararnir sem rætt var við eru þrátt fyrir annirnar, ánægðir í starfi og sjá 

það sem fjölbreytt og skemmtilegt. Þeir sjá það sem starf sem krefst færni í mannlegum 

samskiptum og leikni í því að bregðast við þeim aðstæðum sem upp kunna að koma.   

Það er áhugavert að skoða frekar hvernig starfskraftar aðstoðarskólameistara nýtast í 

íslenskum framhaldsskólum. Verkefnin eru mörg sem stjórnendur skólanna þurfa að glíma 

við og umhverfi skólanna tekur stöðugum breytingum sem þarf að bregðast við. Því er 

mikilvægt að starfskraftar allra nýtist sem best til að skólarnir geti boðið upp á sem best nám 

og í að starfið þróist og endurnýjun eigi sér stað. Þótt fjölmargar rannsóknir hafi verið gerðar 

á störfum aðstoðarskólastjóra erlendis þá eru rannsóknir á störfum aðstoðarskólameistara 

nánast óplægður akur á Íslandi. Það er nokkuð sem þarft væri að breyta. 

Þrátt fyrir að hafa gegnt starfi aðstoðarskólameistara í 13 ár þá kom mér að vissu leyti á 

óvart hversu miklu af vinnutíma sínum viðmælendur mínir þurfa að verja í tæknileg störf af 

ýmsu tagi. Sumt af því sem þeir lýsa rímar þó við mína eigin reynslu, sérstaklega þegar kemur 

að verkefnum sem stjórnsýslan, svo sem Mennta- og menningarmálaráðuneyti og 

Menntamálastofnun kalla eftir og hafa gjarnar mjög stuttan úrlausnartíma.  

Ég sammála viðmælendum mínum varðandi samskiptin innan skólans. Þau eru gríðarlega 

mikilvæg og gott væri að geta lagt ennþá meiri tíma í þau. Greinilegt er að hugur þeirra 

flestra stendur fremur til þess að leiða faglegt starf í skólunum og eiga í miklum og góðum 

samskiptum við aðra í skólasamfélaginu. Einnig myndu aðstoðarskólameistararnir vilja hafa 

fleiri og betri tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar en raunin er. Miklar breytingar 

hafa átt sér stað á undanförnum árum í framhaldsskólakerfinu og ekki sér fyrir endann á 
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þeim breytingum sem stöðugt verða á því umhverfi sem skólarnir og nemendur þeirra lifa og 

hrærast í. Að mínu mati er því mikilvægt að starfskraftar aðstoðarskólameistara nýtist sem 

best til að leiða skólana áfram í faglegu starfi.  

Ég vona að niðurstöður rannsóknarinnar verði lóð á vogarskálarnar við að móta skýrari 

umgjörð um starf aðstoðarskólameistara og óska þess að hægt verði að koma til móts við 

þarfir þeirra fyrir starfsþróun og endurmenntun. Ennfremur er það von mín að þessi 

rannsókn verði til þess að fleiri sjái tækifæri í því að rannsaka störf aðstoðarskólameistara í 

framhaldsskólum á Íslandi.  
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Viðauki A: Samþykki skólameistara 

Samþykki skólameistara vegna þátttöku í rannsókn um 

aðstoðarskólameistara og forystuhlutverk þeirra í framhaldsskólum 

 

Háskóli Íslands,  Menntavísindasvið     Rannsakandi: 

Uppeldis– og menntunarfræðideild          Hildur Halldórsdóttir 

Stjórnunarfræði menntastofnana         kt: 010165–3189  

  

Efni: Beiðni um leyfi til að ræða við aðstoðarskólameistara um viðhorf og sýn þeirra á starfs sitt og 

kennslufræðilegt forystuhlutverk sitt.  

Með bréfi þessu óska ég eftir að fá samþykki skólameistara til þess að vinna rannsókn með 

aðstoðarskólameistara skólans. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hlutverk aðstoðar–

skólameistara í íslenskum framhaldsskólum með áherslu á forystuhlutverk þeirra. Rannsóknin er liður 

í lokaverkefni rannsakanda til meistaraprófs í deild kennslu– og menntunarfræðideild með áherslu á 

stjórnunarfræði menntastofnana. Rannsóknin byggist á eigindlegri rannsóknaraðferð. Leiðbeinandi er 

Dr. Guðrún Ragnarsdóttir, lektor.  

Unnið verður með þær upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum sem trúnaðarmál og eiga þær 

á engan hátt að geta skaðað viðkomandi lagalega né félagslega séð. Nöfnum allra þátttakenda verður 

breytt og öllum gögnum verður eytt eftir að vinnu verður lokið og búið að fá meistararitgerðina 

samþykkta og metna hjá Háskóla Íslands. Áhersla verður á að ekki verði hægt að rekja upplýsingar í 

rannsókninni til einstaklinga eða skóla.  

 Þátttakendur voru valdir með markmiðs– og hentugleika úrtaki en þá eru viðmælendur valdir vegna 

sambands þeirra við rannsóknarefnið, stöðu þeirra eða þekkingar á viðfangsefninu, ásamt því að gott 

aðgengi sé að þátttakendum fyrir rannsakandann. Þátttaka felur í sér um það bil klukkustundar viðtal 

við aðstoðarskólameistara um upplifun hans af starfi sínu og hlutverki.  

Vinsamlegast hafið samband við mig í síma 899 0538 eða með tölvupósti á netfangið hih28@hi.is ef 

spurningar vakna varðandi rannsóknina og framkvæmd hennar. 

 

Hildur Halldórsdóttir 

  

Samþykki er hér með veitt  

 

  ______________________________         _______________________   

Undirskrift skólameistara           Staður og dagsetning   

  

______________________________   

Undirskrift rannsakanda   
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Viðauki Á: Spurningarammi 

Inngangur: 

1. Viltu segja mér frá menntun þinni og starfsreynslu? 

2. Hvað varð til þess að þú valdir þér þennan starfsvettvang? 

a. Kennslu 

b. Stjórnun (aðstoðarskólameistari) 

Áherslupunktar: Þátttakandi ígrundi starf sitt og leið sína að stjórnunarstarfi. Hverjar 

voru væntingar þátttakanda til stjórnunarstarfsins áður en hann tók við starfinu. 

 

Hlutverk og skyldur, samvinna við skólameistara: 

1. Hvernig er starfslýsing fyrir starfið þitt hjá skólanum?  

2. Getur þú lýst fyrir mér hefðbundnum starfsdegi?  

Áherslupunktar: Hvernig rímar starfið við starfslýsinguna (ef hún er til staðar). Hvernig er 

verkaskipting milli aðstoðarskólameistara og skólameistara? Er forystan á beggja 

herðum? Ríkir traust á milli starfsmanna? Hvernig er staðið að því að dreifa forystu innan 

skólans? Ákvarðanataka, hvar liggur hún? Hvernig sérðu hlutverk þitt í þróun skólans? 

Kennslufræðilegri þróun? Þróun á inntaki náms? 

 

Lærdómssamfélag í skólanum:  

1. Hvernig styður eða letur menningin í skólanum við skólaþróun almennt og starfsþróun 

kennara? Hvað með samstarf á milli starfsfólks? Áhersluatriði: Sameiginleg markmið, 

gildi og framtíðarsýn, lýðræðislega stjórnunarhætti og dreifða forystu, birtingar, 

ígrundun í daglegt starf, mat á ferli og markmiðum, skipulagt samstarf og vinnubrögð 

sem styðja samstarf, gagnrýna umræðu og félagslegt andrúmsloft sem styður samstarf, 

gagnkvæmur stuðningur o.s.frv. Árangur og endurmat, menningu, samhengi í áherslum, 

faglega forystu, safna nýta og túlka gögn, tryggja nauðsynlega starfsþróun, skapa tengsl 

og samstarf, rýna í gögn ... 

2. Hvernig er samtalið í skólanum um kennslu og nám nemenda?  

Áherslupunktar: Leysa vandamál kennara í samvinnu við þá, að valdefla kennara, eru 

samræður við kennara um kennslu og nám nemendanna, er stuðningur við starfsþróun 

kennara? 

 

Kennslufræðileg forysta  

1. Viltu lýsa þínum eigin hugmyndum um forystu og þeim aðferðum sem þú beitir? Hvernig 

forysta? Sem styður samstarf? Setur umbætur á oddinn? Valdeflir kennara sem 

umboðsmenn breytinga? Skapar kennurum starfsumhverfi sem miðar að tengslamyndun 

og samvinnu? 

2. Með hvaða hætti veitir þú kennurum leiðsögn eða stuðning? /–er þeim veittur þessi 

stuðningur? Áhersluatriði: Nokkur atriði í samskiptum við nemendur, varðandi nám og 

kennsluaðferðir o.s.frv. Hvernig kemur viðmælandi að þessum stuðningi með beinum eða 

óbeinum hætti. Áhugavert að fá að vita hvort viðkomandi fylgist með kennslu og fari inn í 
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stofur á meðan á kennslu stendur og þá með kerfisbundnum hætti. Ef hann gerir það ekki 

af hverju ekki. 

3. Hvernig getur þú haft áhrif á bætta kennsluhætti og námsárangur í skólanum? Samskipti 

við kennara um kennslu og kennsluþróun? 

4. Hver eru tengsl þín við aðra í skólanum (meðal nemenda, kennara, foreldra, aðra 

hagsmunaaðila)? Sýnileiki? Skilgreiningar á forystu. Leita kennarar – nemendur – o.s.frv. 

til þín? Með hvaða mál? 

5. Er eitthvað í starfsumhverfi þínu sem hindrar þig í að veita forystu? Er eitthvað sem gerir 

þér það auðvelt?  

Áherslupunktar: Formgerð og skipulag: Stundatöflur sem gefa rými fyrir faglegt starf , 

hvatning til umræðu um sameiginlega sýn, áhrif á jákvæðan skólaanda, hvatning og 

stuðningur við kennara til að veita forystu. Kjarasamningar og stofnanasamningar? 

Staðsetning skólans og samstarf við háskólana? Tækifæri aðstoðarskólameistara til 

starfsþróunar sem styður við forystustörf. Sjálfstæði og sjálfræði framhaldsskólakennara? 

  



 

89 

Viðauki B: Kynningarbréf til þátttakenda 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð, er í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og vinn að 

undirbúningi rannsóknar sem er hluti af lokaverkefni mínu til M.Ed prófs. Í verkefninu fjalla 

ég um hlutverk aðstoðarskólameistara í íslenskum framhaldsskólum með áherslu á 

forystuhlutverk þeirra. Rannsóknarspurningarnar sem liggja til grundvallar eru: 

1. Hvernig veita aðstoðarskólameistarar kennslufræðilega forystu?  

a. Hverjar eru forystaðferðirnar? 

b. Hverjar eru hugmyndir aðstoðarskólameistara um forystu? 

2. Hvaða áhrif hafa annir við önnur störf á möguleika aðstoðarskólameistaranna til 

forystustarfa? 

a. Hvernig styður eða letur starfsumhverfið við forystuhlutverk 

aðstoðarskólameistara? 

3. Hvernig þrífst faglegt lærdómssamfélag í skólanum? 

a. Hvernig styður eða letur menningin í skólanum við skólaþróun almennt og 

starfsþróun kennara og stjórnenda? 

Rannsóknin verður eigindleg og verða tekin viðtöl við átta aðstoðarskólameistara í 

framhaldsskólum bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Viðtölin munu taka u.þ.b. 

60 mínútur hvert og fara fram á vinnustað þátttakenda eða á öðrum stað sem þeim hentar. 

Þátttakendum er ekki skylt að svara öllum spurningum og þeir geta hætt þátttöku í viðtalinu 

hvenær sem er, kjósi þeir það. Mikilvægt er að þátttakendur ígrundi svör sín í rannsókninni 

og að þau lýsi persónulegri upplifun þeirra. 

Viðtölin verða hljóðrituð og síðan skráð orðrétt niður. Þátttakendum er heitið fullum trúnaði, 

en öllum gögnum verður eytt þegar vinnu við rannsóknina lýkur. Nöfn þátttakenda og 

staðsetning skóla munu hvergi koma fram að öðru leyti en því sem þegar hefur verið nefnt, 

að u.þ.b. helmingur skólanna er á höfuðborgarsvæðinu og helmingur á landsbyggðinni. 

Leitað verður eftir upplýstu samþykki þátttakenda. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar. 

Ágæti viðtakandi, erindi mitt við þig er að óska eftir því að þú takir þátt í rannsókn minni og 

veitir mér viðtal. Ég mun fylgja þessu bréfi eftir með símtali innan fárra daga. 

Með von um jákvætt svar, 

Hildur Halldórsdóttir 

hih28@hi.is 

899–0538 

 

mailto:hih28@hi.is
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Viðauki D: Dæmi um starfslýsingar aðstoðarskólameistara 

Aðstoðarskólameistari 

Starfsheiti: Aðstoðarskólameistari  

Starfshlutfall: 100%  

Ráðningartími: Samkvæmt ráðningarsamningi 

Næsti yfirmaður: Skólameistari  

Aðrir samstarfsaðilar:  Starfsfólk skólans, nemendur og forráðamenn þeirra, ýmsir ytri aðilar 

Starfstími: Allt árið 

 

Markmið starfs 
Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og vinnur með honum við daglega stjórn 
skólans. 
Kröfur um hæfni aðstoðarskólameistara  
Aðstoðarskólameistari skal hafa starfsheitið framhaldsskólakennari. Æskilegt er að 
aðstoðarskólameistari hafi menntun í stjórnun og reynslu af kennslu og stjórnun. 
Aðstoðarskólameistari skal hafa haldgóða þekkingu á innviðum menntastofnana. 
Aðstoðarskólameistari skal hafa góða leiðtoga– og skipulagshæfileika, geta sýnt frumkvæði og 
unnið sjálfstætt. Hann skal hafa hæfni í mannlegum samskiptum og áhuga á skólamálum.  
Ábyrgð og verkefni aðstoðarskólameistara 
Aðstoðarskólameistari: 
• vinnur með skólameistara að daglegum rekstri og stjórnun Menntaskólans á Ísafirði og 

þeirri starfsemi sem fellur undir skólann 

• stjórnar og skipuleggur kennsluskiptingu í samræmi við fjárheimildir til skólans bæði í 
dagskóla og fjarnámi 

• hefur yfirumsjón með kynningu skólans, þ.m.t. heimasíðu og gerð kynningarefnis 

• ber ábyrgð á framkvæmd fjarvistaskráninga og gerir úttektir á mætingum nemenda 

• sendir út viðvaranir í nafni skólameistara til nemenda með óviðunandi mætingu 

• vinnur með og aðstoðar starfsfólk MÍ við að ná settum markmiðum í störfum þess 

• skilgreinir þarfir nemenda og vinnur í samstarfi við skólameistara, áfangastjóra, 
fjármálastjóra og náms– og starfsráðgjafa að þróun námsframboðs sem uppfyllir þarfir 
nemenda í samræmi við stefnu og markmið skólans og innan ramma laga og reglugerða 

• vinnur með skólameistara að starfsmannamálum og er honum til ráðuneytis um 
starfsmannaráðningar og brottvikningar og ákvarðanir um kjör og aðbúnað starfsmanna 

• kemur að launaákvörðunum starfsfólks í KÍ í samræmi við VER–0037 Launaákvarðanir 
starfsfólks í KÍ 

• sér til þess að almennur búnaður í kennslustofum sé í samræmi við starfsemi í hverri 
kennslustofu fyrir sig 

• vinnur með öðrum stjórnendum að innritun nemenda í samræmi við VER–0034 Innritun – 
verklagsregla 

• hefur umsjón með stundatöflugerð ásamt áfangastjóra 

https://quality.ccq.cloud/publishDocument/zATTmS6jgmKMhjtAc
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/zATTmS6jgmKMhjtAc
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/o7K2zDr3wZnY8Cgzp
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/o7K2zDr3wZnY8Cgzp
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• stýrir faglegu samstarfi kennara um kennsluhætti og námsmat ásamt áfangastjóra 

• vinnur að endurskoðun skólanámskrár í samvinnu við áfangastjóra, skólameistara og 
kennara 

• vinnur að skipulagi og undirbúningi útskriftarathafnar og útskriftarfagnaðar í samræmi 
við VER–0032 Útskriftarathöfn og VER–0033 Útskriftarfagnaður  

• tekur þátt í gerð markmiðs–, rekstrar– og fjárfestingaráætlana fyrir Menntaskólann á 
Ísafirði 

• hefur umsjón með endurmenntunarnámskeiðum fyrir starfsfólk á vegum skólans í 
samstarfi við starfsfólk 

• kemur fram opinberlega fyrir hönd MÍ í samráði við skólameistara 

• hefur umsjón með úthlutun vinnuaðstöðu fyrir kennara 

• situr vikulega stjórnendafundi (FÁSA–fundi) og einnig vikulega fundi stjórnenda og 
námsráðgjafa (NÁSA–fundi) og framfylgir ákvörðun fundarins eftir því sem ákveðið er. 
Ritar fundargerðir á þessum fundum 

• situr kennarafundi og stjórnar kennarafundum 

• situr skólanefndarfundi og ritar fundargerð 

• situr skólaráðsfundi, ritar fundargerð og stjórnar fundum þess í fjarveru skólameistara 

• situr í gæðaráði sem fulltrúi yfirstjórnar og er fulltrúi yfirstjórnar varðandi jafnlaunakerfi 
• situr í samstarfsnefnd stjórnenda og kennara MÍ og ritar fundargerð 

• tekur þátt í rýni stjórnenda í samræmi við STE–0004 Rýni stjórnenda 

• tekur þátt í ákvörðun viðbragða við ábendingum úr áfangaskýrslum í samræmi við VER–
0025 Ábendingar úr áfangaskýrslum – úrvinnsla og annarra ábendinga í samræmi við VER–
0031 Ábendingar ef ábendingin varðar mál er heyra undir aðstoðarskólameistara.  

• myndar starfshóp um starfaflokkun í samstarfi við gæðastjóra og tekur þátt í starfaflokkun 
í samræmi við VER–0039 Flokkun starfa  

• vinnur að launagreiningu í samstarfi við fjármálastjóra og gæðastjóra í samræmi við VER–
0040 Launagreining 

• heldur utan um námsgagnalista í samræmi við VER–0028 Námsgagnalistar 

(Úr gæðahandbók Menntaskólans á Ísafirði, sótt af: 

https://quality.ccq.cloud/publishDocument/WdMgqSJARrxiJkxKu) 

  

https://quality.ccq.cloud/publishDocument/XsSfajX5zjedvq9Mc
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/tEB5fxhv2fLJtbeEB
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/BqCeZDGWZ4YW6oXui
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/hw7cAnRAZKmhNwMbd
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/hw7cAnRAZKmhNwMbd
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/oXNFRxiJN6SbuQutK
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/oXNFRxiJN6SbuQutK
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/SYPMktLwuh9wMdqra
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/9LN47oJtrx5huyzcG
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/9LN47oJtrx5huyzcG
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/LLwiSenPZsqTFqC56
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/WdMgqSJARrxiJkxKu
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Aðstoðarskólameistari 

 

 
Næsti yfirmaður – starfsheiti: Skólameistari. 

  

Markmið starfs: Er staðgengill skólameistara Borgarholtsskóla og vinnur með honum 

við daglega stjórn skólans. 

 

Kröfur um hæfni (menntun, þekking, reynsla, sérhæfing, færni, eiginleikar): 

Hafa lokið framhaldsnámi á háskólastigi, hafa starfsheitið framhaldsskólakennari og 

viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á framhaldsskólastigi. Góð reynsla og 

þekking á rekstri og stjórnun. Frumkvæði, árvekni og þjónustulund. Góðir 

samskiptahæfileikar og reynsla í mannlegum samskiptum. Þekking á íslensku skóla– og 

atvinnulífi. Reynsla og þekking á alþjóðlegu skóla– og viðskiptaumhverfi. 

 

Ábyrgðarsvið:  

1. Er staðgengill skólameistara og vinnur með honum við daglega stjórn skólans. 
2. Er yfirmaður skrifstofufólks. 
3. Ber ábyrgð á móttöku nýrra kennara. 
4. Ber ábyrgð á og heldur fundi með starfsmönnum skrifstofu. 
5. Ber ábyrgð á kennsluskiptingu ásamt kennslustjórum. 
6. Ber ábyrgð á framkvæmd útskriftarathafnar. 

 Helstu verkefni: 

1. Sér um ytri ramma skólastarfsins, dagatal og fundaráætlun. 
2. Hefur umsjón með dagskrá skóla– og kennarafunda, starfsdaga og samráðsfunda 

umsjónarkennara ásamt öðrum stjórnendum skólans. 
3. Hefur umsjón með launamálum kennara ásamt skólameistara og fjármálastjóra. 
4. Ritstýrir handbók kennara og einblöðungnum Nema hvað sem ætlaður er 

nemendum. 
5. Annast önnur verkefni sem skólameistari felur honum. 

Tengsl: Nemendur, starfsfólk, mennta– og menningarmálaráðuneyti, 

foreldrar/forráðamenn, samtök í atvinnulífinu, stofnanir og félög. 

Starfstími: Í samræmi við ráðningarsamning. 

Ráðningartími: Fimm ár í senn. 

 

(Úr gæðahandbók Borgarholtsskóla, sótt af: 
https://quality.ccq.cloud/publishDocument/hJabiENtMNGLFm8zE) 
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