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Ágrip 

Starfsumhverfi skólastjóra í grunnskólum landsins hefur tekið miklum breytingum 

hin síðari ár. Skólaþróun er orðinn stór þáttur í daglegu starfi skólastjóra þar sem 

reynir á faglega hæfni þeirra sem stjórnenda. Stuðningur, fræðsla og ráðgjöf 

vegna breyttra starfshátta er því veigamikill þáttur sem huga þarf að. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna viðhorf skólastjóra í grunnskólum landsins til 

hugmyndanna um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla. Litið var til þess 

hversu mikla eða litla fræðslu, ráðgjöf og stuðning þeir fengu við að innleiða 

hugmyndirnar í skólana sem þeir störfuðu við.  

Rannsóknin var megindleg þar sem gagna var aflað með spurningalista sem 

sendur var rafrænt og að vori 2021 og náði hún til 173 skólastjóra, svarhlutfall var 

89,5%. Niðurstöðurnar ættu að gefa góðar vísbendingar um viðhorf 

skólastjóranna til hugmyndanna um menntun fyrir alla og faglegt 

lærdómssamfélag ásamt því að varpa skýru ljósi á hver staðan er varðandi þann 

stuðning, fræðslu og ráðgjöf sem þeir fá þegar kemur að breytingu skólastarfs 

vegna stefnumótunar á vegum fræðsluyfirvalda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðhorf skólastjóranna sé 

almennt mjög jákvætt gagnvart hugmyndunum um faglegt lærdómssamfélag og 

menntun fyrir alla þrátt fyrir að stuðningur, fræðsla og ráðgjöf af hálfu 

fræðsluyfirvalda væri ekki mikill. Einungis 4% þátttakenda töldu sig vera mjög eða 

frekar sammála því að hafa fengið stuðning vegna nýrra starfshátta þegar kemur 

að breytingu skólastarfs vegna stefnumótunar og um þriðjungur voru mjög eða 

frekar sammála því að hafa fengið viðeigandi fræðslu og ráðgjöf. Skólastjórar töldu 
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sig í flestum tilfellum vera vel í stakk búna til að innleiða hugmyndirnar í skólana 

sem þeir störfuðu við og skipti þá máli sú menntun sem þeir höfðu lokið.  

Rannsóknin leggur grunninn að frekari athugunum hvað varðar aðkomu 

fræðsluyfirvalda sérstaklega þegar um breytta starfshætti er að ræða vegna 

stefnumótunar í skólastarfi. 
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Abstract 

The working environment of principals in Icelandic primary schools has undergone 

major changes in recent years. School development has become a big part of the 

daily duties of principals, where their professional skills as a manager are tested. 

Support, education, and counselling due to changes in teaching methods are 

therefore an important factor that needs to be considered. The aim of the study 

was to examine the attitudes of principals in Icelandic primary schools regarding 

the ideas of a professional learning community and inclusive education. It looked 

at the extent of the education, counselling and support the principals received in 

implementing the ideas at the schools they worked at.  

The study was quantitative as data was collected using a questionnaire sent 

electronically and conducted in the spring of 2021. It included 173 principals and 

the response rate was 89,5%. The results should give a good indication of the 

principals´ attitudes towards the ideas of inclusive education and professional 

learning communities and shed some light on the situation regarding the support, 

education and counselling they receive when it comes to changing schools´ inner 

working due to policymaking. 

The results of the study indicate that the principals´ attitudes are generally 

very positive towards the ideas of a professional learning communities and 

inclusive education, even though the support, education, and counselling on the 

part of the education authorities was not great. Only 4% of the participants 

strongly or rather strongly agreed that they had received support for new ways of 

working when it comes to changing schools´ inner working due to policymaking, 

and about a third strongly or rather strongly agreed that they had received 
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appropriate education and counselling. Principals felt that in most cases they 

were well placed to apply the ideas to the schools in which they worked, and that 

the education they had completed made a difference.  

The study lays the groundwork for further examination regarding the 

involvement of the education authorities, especially in the case of changes in 

working methods and/or teaching methods regarding policymaking in 

schoolwork.



 

5 
 

 
 



 

6 
 

Formáli 

Ritgerð þessi er 60 eininga (ECTS) lokaverkefni til fullnaðar M.Ed. - meistaragráðu 

í menntunarfræðum með áherslu á stjórnun og forystu í faglegu 

lærdómssamfélagi við framhaldsbraut kennaradeildar, hug- og félagsvísindasviðs 

Háskólans á Akureyri. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Hermínu 

Gunnþórsdóttur prófessor við Háskólann á Akureyri og Berglindi Gísladóttur lektor 

við Háskóla Íslands, innilega fyrir faglega leiðsögn, stuðning, skýra endurgjöf og 

áhuga á verkefninu. Kærar þakkir fær eiginmaður minn, Þórður Reyr Arnarson fyrir 

tryggan stuðning, hvatningu og þolinmæði í gegnum þetta ferli allt. Börnin mín tvö 

og tilvonandi tengdasonur eiga einnig skilið þakkir fyrir þolinmæði og stuðning. 

Þátttakendum í rannsókninni vil ég þakka sérstaklega fyrir þeirra aðkomu, án 

hennar hefði þetta verkefni ekki orðið til. 

Að endingu vil ég færa vinkonum mínum Gretu Jessen og Ragnhildi Thorlacius 

kærar þakkir fyrir hvatningu, vandaðan yfirlestur og gagnlegar ábendingar. 
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1 Inngangur 

Starfsumhverfi skólastjóra í grunnskólum hefur tekið miklum breytingum á 

undanförnum árum. Störf skólastjóra eru fjölbreytt og krefjandi og fela í sér marga 

þætti. Í grunnskólalögum (nr. 91/2008) kemur fram að skólastjórum er ætlað að 

gegna því mikilvæga hlutverki að veita faglega forystu, auk þess sem þeir bera 

ábyrgð á rekstri skólans og að framfylgja kröfum sem sveitarfélag felur þeim. Í 

daglegum rekstri skóla er að ýmsu að hyggja þar sem mörgum ólíkum boltum er 

haldið á lofti og allt þarf þetta að smella saman. Til þess að það geti gengið þarf 

sýn skólastjórans á starfið í heild sinni að vera skýr. Hann þarf að búa yfir 

skipulagsfærni, leiðtoga- og samskiptahæfileikum í bland við faglega þekkingu, 

áhuga, drifkraft, jákvæða hugsun, þrautseigju, trú á eigin getu og annarra ásamt 

fleiri þáttum. Markviss stjórnun og forysta er mikilvægur liður í að skapa 

kjöraðstæður til náms og kennslu. Erlendar rannsóknir hafa beint sjónum sínum 

að mikilvægi skólastjórnenda fyrir skilvirkni skóla. Sagt er að þeir geti ýtt undir 

áhuga kennara á kennslu og námi og að auki skapað hvetjandi vinnuskilyrði. Á 

þann hátt eru skólastjórar forsenda þess að virkja þá hæfileika og getu sem til 

staðar er í sérhverri skólastofnun (Börkur Hansen, 2013, bls. 77 og 82).  

Birtingarmyndir faglegrar forystu geta verið mismunandi allt eftir því af hvaða 

tagi hún er og hafa rannsóknir meðal annars leitt í ljós ólík áhrif forystuhátta í 

skólastarfi. Síðustu ár hefur mikið verið litið til dreifðrar forystu (e. distributed 

leadership). Hún felur í sér að ákvarðanataka og ábyrgð er lögð á hendur fleiri en 

tíðkast hefur til þessa vegna breytinga sem orðið hafa í skólastarfi, verkefnum 

hefur fjölgað og þau orðið þyngri og oft flóknari í sniðum (Harris, 2013, bls. 549-

552). Oft getur ríkjandi forystuháttur falist í þjónandi forystu (e. servant 
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leadership) skólastjórans sem birtist í umhyggju og stuðningi við starfsfólk og 

nemendur. Áhersla er lögð á að hlusta á aðra og heyra það sem er ósagt, setja sig 

í spor annarra og leitast við að skilja og meta hvern og einn þrátt fyrir ólík 

sjónarmið. Þjónandi leiðtogi trúir á það góða í fólki, dæmir ekki og kemur fram af 

virðingu við aðra. Traust skapast á milli stjórnanda og starfsfólks sem byggir á 

samþykki þess fyrir því að skólastjórinn leiði störf þeirra (Allen o.fl., 2016, bls. 2-3; 

Stewart, 2017, bls. 2). Forystuhættir sem tengjast stefnumótun í skólastarfi geta 

einnig einkennst af styðjandi forystu (e. supportive leadership) þar sem stjórnandi 

leggur megináherslu á mikilvægi hvers og eins í hópnum, tilfinningar, líðan og 

styrka sjálfsmynd þeirra. Í stað þess að beita valdi til að ná fram markmiðum þá 

hlustar hann og hvetur starfsfólk sitt áfram. Sameiginleg ákvarðanataka á sér stað 

innan hópsins og hvatt er til samstarfs og samvinnu og valdi er dreift meðal 

starfsmanna (Hord, 2008, bls. 12; Morris o.fl. 2020, bls. 803-804). Enn ein 

birtingarmynd forystu er umbreytingaforysta (e. transformational leadership) en 

talið er að umbreytingaforysta hafi hvað mest áhrif á hvernig tekst til með 

breytingar í skólastarfi (Kurland o.fl., 2010, bls. 12). Að auki er því haldið fram að 

kennslufræðileg forysta (e. educational leadership) skólastjóra hafi sérstaklega 

jákvæð, en þó óbein áhrif á bæði kennslu og námsárangur í skólum (Leithwood og 

Jantzi, 2005, bls. 4; Robinson o.fl., 2008, bls. 4; Witziers o.fl., 2003, bls. 401). 

Þegar kemur að skólaþróun og stefnumótun þá felur hún oftar en ekki í sér 

að innleiða nýja og/eða breytta kennsluhætti. Hér getur verið um að ræða 

formlega innleiðingu þar sem unnið er markvisst eftir áætlun, eða óformlega þar 

sem sameiginleg ákvörðun hefur verið tekin um að leggja eigi sérstaka áherslu á 

hugmyndafræði heilt yfir, en jafnvel ekki á eins afmarkaðan hátt og gert er með 

þá formlegu. Í ferli þróunar þarf að huga að ótal þáttum sem hafa áhrif á allt 

starfsfólk skóla, nemendur, foreldra og fleiri. Í ferlinu við að innleiða nýja 

hugmyndafræði í skólastarf þarf að taka mið af skólamenningu hvers skóla fyrir 
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sig. Skólamenningin hefur áhrif á hversu vel vinnustaðurinn er undirbúinn fyrir 

breytingar. Eðli og gæði þeirrar forystu sem skólastjóri og aðrir stjórnendur skóla 

veita, hefur veruleg áhrif á eðli skólamenningar (Stoll o.fl., 2006, bls. 235). Auknar 

kröfur á hendur skólastjóra eru áþreifanlegar þar sem breytingar á starfsháttum 

eru örar meðal annars þegar nýjar áherslur eru settar fram eins og menntun fyrir 

alla, faglegt lærdómssamfélag, uppfærsla aðalnámskrár, auknar kröfur um tækni 

ásamt fleiru. Hér verður sjónum beint að menntun fyrir alla og faglegu 

lærdómssamfélagi sem einkenna eiga skólastarf íslenskra skóla samkvæmt 

opinberri stefnumótun með faglega forystu skólastjóra í huga. Hugmyndirnar tvær 

eru af ólíkum toga en miða þó að sama markmiði sem snýr að árangursríku 

skólastarfi. Hugmyndin um menntun fyrir alla hefur smám saman fengið aukið 

vægi í opinberum stefnuskjölum, t.d. lögum um Aðalnámskrá en að margra mati 

hefur henni ekki verið nógu markvisst fylgt eftir, t.d. með stuðningi við kennara 

(European Agency, 2017, bls.53). Hin hugmyndin, „faglegt lærdómssamfélag“ 

hefur fengið rólega innleiðingu ef svo má að orði komast. Hugmyndin er mikið í 

umræðunni almennt í menntamálum. Þessar tvær hugmyndir hafa vakið áhuga 

rannsakanda sérstaklega meðal annars vegna þeirra ólíku viðhorfa sem við þær 

loða hjá fag- og samstarfsfólki hans. Áhuginn jókst til muna eftir að hafa starfað 

sem millistjórnandi í grunnskóla og stundað nám í stjórnun og forystu í faglegu 

lærdómssamfélagi við Háskólann á Akureyri.  

Í skólum landsins er gerð krafa um að skólastarf einkennist af menntun fyrir 

alla (e. inclusive education), einnig kallað „skóli án aðgreiningar“. Með „skóla án 

aðgreiningar“ er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar 

sem komið er á móts við félagslegar og námslegar þarfir nemenda í almennu 

skólastarfi með manngildi, félagslegt réttlæti og lýðræði að leiðarljósi (Reglugerð 

um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010). Allir nemendur eiga að 

fá jöfn tækifæri til náms óháð stétt eða stöðu. Virðing er borin fyrir fjölbreytileika 



 

4 
 

nemendahópsins, tekið er tillit til mismunandi þarfa, einkenna og hæfileika 

nemenda og áhersla er lögð á að útrýma allri mismunun og aðgreiningu í skólum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 43).  

Segja má að allar menntastofnanir séu lærdómssamfélag (e. learning 

community) en þær eru þó komnar mislangt í því meðvitaða ferli að þróa það alla 

leið. Faglegt lærdómssamfélag er talið skapast þegar kennarar læra hver með 

öðrum og hver af öðrum þar sem markmiðið er að bæta árangur (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 37). Stoll o.fl., (2006), halda því fram að ekki sé til ein 

skilgreining á því hvað felst í faglegu lærdómssamfélagi. Því er þó haldið fram að 

um sé að ræða hóp fólks sem vinni að sömu markmiðum, deili með sér og ígrundi 

starfshætti sína með það að markmiði að bæta kennsluhætti og námsárangur (bls. 

222-223).  

Fyrir utan það að grunnskólar eigi að starfa undir formerkjum faglegs 

lærdómssamfélags og menntunar fyrir alla þá er litið á alla skóla sem 

móttökuskóla nemenda af erlendum uppruna. Meta á nám nemenda á annan hátt 

vegna breytinga sem urðu á námsmati og flestir kennarar eiga að vera 

sérfræðingar í notkun spjaldtölva við kennslu. Ég upplifði það í störfum mínum 

sem kennari og síðar sem deildarstjóri, að ekki voru allir á eitt sáttir við þessar 

breytingar og þær auknu kröfur sem þeim fylgdu. Mörgum þótti illa að þessu 

staðið og upplifðu sig utangátta og óörugga sem leiddi til vanmáttar og pirrings. 

Hér er ég einna helst að vitna til umsjónarkennara og annarra kennara sem eru 

þeir sem sjá um eiginlega framkvæmd í daglegu starfi með nemendum. Þá velti ég 

fyrir mér hvernig unnið er að undirbúningi nýrra starfshátta og áherslna í 

skólastarfi með skólastjórum sem eru í forystu skólanna. Fá skólastjórar viðeigandi 

fræðslu, ráðgjöf og stuðning, á hvaða formi, yfir hve langan tíma og hvaðan kemur 

hún? Oft er um að ræða utanaðkomandi stuðning til dæmis frá skólaskrifstofu 

sveitarfélaga við menntastofnanir sem heyra undir þau. Samkvæmt erlendum 
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rannsóknum kemur fram að stuðningur við skólastjórnendur í breytinga- og 

þróunarferli skóla til þessa, hefur einna helst falist í því að aðstoða við að viðhalda 

þróuninni fremur en að hjálpa til við að innleiða hana þegar hún er í ferli (Stoll 

o.fl., 2006, bls. 241). Íslenskar rannsóknir á stuðningi við skólastjóra sýna einnig 

að ekki er nægilega vel stutt við þá í starfi, stuðningurinn er ómarkviss og 

fræðsluyfirvöld ættu að koma meira að stuðningi við þá (Gerður Ólína 

Steinþórsdóttir, 2014; Ingibjörg Magnúsdóttir, 2013; Sigríður Margrét 

Sigurðardóttir, 2018). Ef þessu er þannig sinnt, er þá til staðar nægilega góð fagleg 

þekking skólastjóra á þeim nýjungum sem settar eru á laggirnar? Búa skólastjórar 

yfir þeirri grunnþekkingu kennslufræðilegrar forystu sem skilar sér með 

áhrifaríkum hætti og þá einna helst til aukins árangurs í námi nemenda? Í þessu 

samhengi mætti einnig velta fyrir sér hversu vel stjórnendur skóla eru meðvitaðir 

um eigin faglega þekkingu, stjórnunarhætti og forystu og hvort þeir ígrundi það 

reglulega með markvissum hætti og þá hvernig. Þetta eru áleitnar spurningar sem 

mér þykir nauðsynlegt að fá skýr svör við með það í huga að bæta starfsumhverfi 

skólastjóra í framtíðinni, opna augu stjórnvalda, huga að gæðum í skólastarfi og 

starfsánægju sem skapast með góðum og skilvirkum starfsháttum.  

1.1 Tilgangur, markmið og afmörkun rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um faglega forystu skólastjóra, 

hvernig staðið er að fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við þá þegar um breytingar á 

starfsháttum í skólastarfi er að ræða af hálfu fræðsluyfirvalda, með áherslu á 

faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla. Einnig að skoða hvort 

forystuhættir, menntun, stjórnunarreynsla, kennsluhættir, stærð eða staðsetning 

skóla og þátttaka í starfsþróun hafi áhrif á hvernig tekst til við að innleiða nýja 

kennsluhætti vegna stefnumótunar í skólana. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að 

sýna fram á mikilvægi formlegrar fræðslu, ráðgjafar og stuðnings í starfi við 
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skólastjóra. Ábendingar þess efnis geta nýst skólayfirvöldum, fræðsluyfirvöldum, 

skólastjórunum sjálfum, stéttarfélagi og öðrum hagsmunaaðilum. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf skólastjóra í grunnskólum 

landsins til hugmyndanna um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla. Litið 

er til þess hversu mikla eða litla fræðslu, ráðgjöf og stuðning þeir fá við að innleiða 

hugmyndirnar í skólana sem þeir starfa við, hvaðan hún kemur helst og yfir hve 

langan tíma hún nær. Kannað er hvort skilningur á hugmyndunum, 

menntunarstig, kyn, starfsaldur, forystuhættir og þátttaka í eigin starfsþróun 

hefur áhrif á hvort þeir telji sig í stakk búna til að innleiða hugmyndirnar í skólana. 

Einnig verður kannað hvort skólastjórar telji sig starfa undir formerkjum þessara 

tveggja hugmynda.  

Rannsóknarspurningarnar eru:  

Hver eru viðhorf skólastjóra í grunnskólum til hugmynda um faglegt 

lærdómssamfélag og menntun fyrir alla með tilliti til faglegrar forystu þeirra, 

fræðslu, ráðgjafar og stuðnings við að innleiða þær í skólann? 

Hefur skilningur á hugmyndunum, menntunarstig, kyn, starfsaldur, búseta, 

forystuhættir og þátttaka í eigin starfsþróun , áhrif á hvort skólastjórar  telji sig í 

stakk búna til að innleiða hugmyndirnar um faglegt lærdómssamfélag og menntun 

fyrir alla? 

 
Megindleg rannsóknaraðferð var notuð til að safna gögnum með 

spurningakönnun sem send var til allra skólastjóra í grunnskólum landsins, 173 alls 

og var svarhlutfall 89,5%. Könnunin var unnin í vefkönnunarforritinu 

SurveyMonkey og niðurstöður greindar í Excel og tölfræðiforritinu SPSS.  

Það er von mín að efni rannsóknarinnar geti gefið skýrari mynd af því hver 

staðan er varðandi fræðslu, ráðgjöf og stuðning í starfi skólastjóra í grunnskólum 

þegar um breytingar á starfsháttum af hálfu fræðsluyfirvalda er að ræða. Skoðað 

er hvort mun megi finna eftir búsetu, ríkjandi kennsluháttum í skólunum eða 
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forystuháttum skólastjóra. Einnig verða notaðar aðrar bakgrunnsbreytur eins og 

aldur, kyn, starfsreynsla, starfsþróun, menntun, staðsetning og stærð skóla. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í inngangi fjallar rannsakandi um hvers vegna 

þetta viðfangsefni varð fyrir valinu, markmið og afmörkun rannsóknarinnar auk 

uppbyggingar. Kafli tvö fjallar um fræðilegan bakgrunn. Þar er komið inn á hlutverk 

og ábyrgð skólastjóra ásamt því að mynd er dregin upp af auknum kröfum í starfi 

þeirra. Fjallað er um breytingar sem átt hafa sér stað í störfum skólastjóra og 

hvaða leiðir þeir hafa farið til að mæta þeim. Einnig er fjallað um þá þætti sem 

talið er að helst þurfi að koma til svo hægt verði að mæta auknum kröfum í starfi 

skólastjóra svo sem stuðning í starfi, starfsþróun, fræðslu og ráðgjöf. Í kafla þrjú 

er greint frá rannsóknaraðferð þeirri sem stuðst var við, hvaða leiðir voru farnar 

við öflun gagna og úrvinnslu þeirra. Einnig er rætt um siðferðileg álitamál sem 

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

helstu niðurstöðum sem rannsóknin leiddi í ljós. Í fimmta kafla verða niðurstöður 

rannsóknarinnar speglaðar í fræðilegum skrifum annarra og þannig leitast við að 

svara rannsóknarspurningunum. Í sjötta kafla eru lokaorð og þar á eftir fylgir 

heimildaskrá og viðaukar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk og ábyrgð skólastjóra í grunnskólum 

landsins með forystuhlutverk þeirra í huga þegar kemur að stefnumótun í 

skólastarfi. Við innleiðingu nýrra starfshátta á borð við menntun fyrir alla og 

faglegt lærdómssamfélag er mikilvægt að skólastjórinn beiti sér á faglegan hátt 

gagnvart starfsfólki sínu og skólasamfélaginu öllu. Markmiðin verða að vera skýr 

og samvinnan í ferlinu þarf að vera sýnileg og til staðar milli allra hagsmunaaðila 

utan sem innan stofnunar. Fjallað verður um hlutverk og ábyrgð skólastjóra, 

menntun og ráðningu þeirra, starfsþróun, faglega forystu ásamt mismunandi 

forystuháttum. 

2.1 Hlutverk og ábyrgð skólastjóra 

Starfsumhverfi skólastjóra hefur tekið miklum breytingum síðustu ár og kröfur 

hafa aukist í störfum þeirra (Sigurbjörg Róbertsdóttir o.fl., 2019, bls. 2). Finna má 

bæði innlend og erlend skrif um breytingar og þróun í störfum skólastjórnenda. 

Hér á landi er skólum gert að sinna innra mati samkvæmt lögum um grunnskóla 

(nr. 91/2008) en einnig að sjá til þess að ytra mat á skólastarfinu sé framkvæmt 

reglulega af ráðuneyti og sveitarfélögum. Ný lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (nr. 90/2018), ný verkefni vegna upplýsingalaga (nr. 

140/2012), lög um íslenska tungu og íslenskt táknmál (nr. 61/2011), örar 

breytingar á kjarasamningum kennara, jafn réttur karla og kvenna (nr. 10/2008) 

og síðast en ekki síst nýtt námsmat og ný námskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Eins og sjá má er í mörg horn að líta í starfi 

skólastjórans og mikið hefur bæst við verkefnalista hans á síðustu árum. Hér er 
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ekki um tæmandi lista að ræða og margt fleira mætti nefna. Fullan (2014, bls. 6) 

og Anna María Skúladóttir (2015, bls.62) benda meðal annars á að á síðustu 20 

árum hefur starf skólastjóra orðið flóknara og ábyrgð þeirra stóraukist. Litið er á 

skólastjóra sem faglega leiðtoga og eiga þeir að tengjast samfélagi skólans, 

nemendum, starfsfólki og foreldrum ásamt því að vera sýnilegir. Skólastjórar eiga 

jafnframt að innleiða nýjar stefnur og styðja við og leiða kennara á faglegan hátt 

til framfara. Gengið er út frá því að skólastjórar hafi frumkvæði að 

markmiðssetningu og stefnumótun skólans ásamt því að sinna nýbreytni í sátt við 

skólasamfélagið. Þeir bera einnig ábyrgð gagnvart sveitarstjórn og að ná góðum 

árangri fyrir nemendur fyrst og fremst (Fullan, 2014, bls. 6-7; Guðmundur Heiðar 

Frímannsson o.fl., 2013, bls. 31; Trausti Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir, 2016, 

bls. 489). 

Samkvæmt lögum gegnir skólastjóri faglegri forystu í skólastarfinu (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Skólastjóra er ætlað það hlutverk að eiga frumkvæði að breytingum, finna þeim 

farveg meðal starfsfólks og leiða þær. Þegar litið er til stefnumörkunar varðandi 

markvissa forystu í skólastarfi er mikilvægt að leggja áherslu á að efla skólastjóra 

með sjálfstæði þeirra í huga, veita þeim ráðgjöf, tækifæri til endurmenntunar og 

nauðsynlegan stuðning (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018, bls. 

114).  

Skólastjórar skipa mikilvægan sess hvað varðar að skapa og stuðla að 

umbótum og gæðum menntunar. Þeir eru vakandi fyrir öllum daglegum athöfnum 

og áætlunum skólans í samvinnu við samstarfsfólk og skólasamfélagið. Þeir leitast 

alltaf við að tryggja leiðir til þess að nemendur nái árangri, að samskipti séu 

árangursrík, samstarf samræmt, framsæknir kennsluhættir séu viðhafðir, ásamt 

skilvirkri nálgun þeirra og árangursríkri nýtingu mannauðs. Í allri skólaþróun er 

mikilvægt að faglegri forystu skólastjórans sé beitt með árangursríkum hætti. 
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Skólastjórinn er lykilmaðurinn hér og getur það skipt sköpum að hann sinni sínu 

hlutverki vel, stjórni og fylgist vel með breytingaferlinu til að tryggja að það sé í 

gangi og staðni ekki. Mikilvægt er að hann sjái til þess að allir meðlimir 

skólasamfélagsins skilji greinilega alla þætti breytingaferlisins og séu skuldbundnir 

sýninni. Viðhorf kennara og samstarfsmanna litast af því hvernig skólastjórinn 

vinnur að því með þeim að innleiða hugmyndirnar í skólann. Því skiptir miklu máli 

að vanda vel til verka, eiga í opnum samskiptum og sannfæra samstarfsfólk sitt um 

að það njóti fulls stuðnings í ferlinu öllu (Fessehatsion, 2017, bls. 135 og 139).  

2.2. Menntun og ráðning skólastjóra 

Mismunandi getur verið hver menntun skólastjóra er og því forvitnilegt að skoða 

hvort og þá hvaða sérhæfingar sé krafist. Í lögum um menntun, hæfni og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn og framhaldsskóla (nr. 95, 1. júlí 2019), 

má sjá hæfniramma sem felur í sér almenna og sérhæfða þekkingu, hæfni og leikni 

sem skólastjórnendur og kennarar skulu búa yfir. Í 5. gr. laganna er komið inn á 

sérhæfða hæfni skólastjórnenda og kennara, þar segir meðal annars:  

„Rammi fyrir sérhæfða hæfni kennara snýr að mismunandi aldri og þroska 

nemenda, námssviði, greinasviði, fræðigrein, starfsmenntun og öðrum þáttum 

sem tengjast kennslu, námsumhverfi og skólastarfi.“ Þar undir má sjá upptalningu 

á sérhæfingu þeirri sem kennarar eiga að búa yfir á hverju skólastigi fyrir sig með 

tilvísun í lágmarksfjölda eininga á sérsviði og samkvæmt aðalnámskrá skólastigs. 

Þegar kemur að kröfum til skólastjórnenda samkvæmt lögum þessum bætist við 

eftirfarandi:  

„Skólastjórnandi í leik-, grunn- og framhaldsskóla býr, auk almennrar hæfni, yfir 

sérhæfðri hæfni sem snýr að skólaþróun, stjórnun, rekstri og stjórnsýslu.“ Í 12. gr. 

laganna varðandi ráðningar kemur fram að „til þess að verða ráðinn sem 

skólastjórnandi við leik,- grunn- og framhaldsskóla skal umsækjandi hafa 



 

11 
 

starfsheitið kennari, búa yfir hæfni sem stjórnandi og hafa viðbótarmenntun í 

stjórnun eða reynslu sem veitir umsækjanda sérhæfða hæfni sbr. 5. gr.“ Ráðningar 

skólastjóra í leik- og grunnskóla eru í höndum sveitarstjórnar hvers sveitarfélags 

fyrir sig eða þess sem sveitarstjórn felur umboð sitt. Aðrir rekstraraðilar geta 

einnig ráðið skólastjórnendur til starfa við leik- og grunnskóla samkvæmt 

lögunum. Sé um samrekstur leik- og grunnskóla að ræða skal sá sem ráðinn er sem 

skólastjóri við þess háttar rekstur hafa sérhæfingu á báðum skólastigum (15. gr.), 

lög þessi tóku gildi 1. janúar 2020. Samkvæmt lögum þessum er nokkuð ljóst að 

menntun skólastjóra, reynsla og hæfni skiptir máli, enda starfið oft krefjandi og 

flókið og krefst sérþekkingar á hinum ýmsu sviðum. Þá er ekki úr vegi að skoða 

hvað stendur til boða varðandi menntun í sérhæfingunni til stjórnunar 

menntastofnana. 

Nám í stjórnun menntastofnana er hægt að sækja til Háskólans á Akureyri og 

Háskóla Íslands. Í Háskólanum á Akureyri er boðið upp á nám í stjórnun og forystu 

í lærdómssamfélagi, annað hvort sem 60 eininga viðbótarnám á meistarastigi sem 

lýkur með Diplómu eða 120 eininga meistaranám. Hægt er að stunda námið í 

formi stað- eða fjarnáms (Háskólinn á Akureyri, e.d.-a) Háskóli Íslands býður upp 

á viðbótarnám til 30 eða 60 eininga diplómu á meistarastigi í Menntastjórnun og 

matsfræði. Einnig er boðið upp á meistarapróf í greininni Stjórnun 

menntastofnana og eru námskeiðin ýmist kennd í stað- eða fjarnámi (Háskóli 

Íslands, e.d.-c; Háskóli Íslands, e.d.-d). Báðir skólar gera almenna kröfu um að 

nemendur hafi lokið grunnnámi á háskólastigi með að minnsta kosti fyrstu 

einkunn þ.e. 7,25 sem meðaleinkunn. Hjá Háskóla Íslands er að auki gerð krafa um 

að viðkomandi sem sækir um nám í stjórnun menntastofnana hafi kennsluréttindi 

og a.m.k. tveggja ára starfsreynslu eftir nám (Háskólinn á Akureyri, e.d.-a; Háskóli 

Íslands, e.d.-b). Ljóst er að áhersla náms getur tekið breytingum milli ára meðal 

annars vegna þróunar skólastarfs og því nauðsynlegt að uppfæra það reglulega 
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samkvæmt breyttum áherslum hverju sinni. Skólastjórar eru í hringiðunni alla 

daga og þurfa að hafa góða yfirsýn, fylgja þróuninni, vera sveigjanlegir og 

lausnamiðaðir. Gerð er krafa um faglega þekkingu og forystu skólastjóra og er því 

fróðlegt að skoða hvernig þeir geta haldið sér við og eflt sig í starfi með starfsþróun 

í huga. 

2.3 Starfsþróun 

Mikilvægur þáttur í starfi skólastjóra sem og annarra fagaðila sem starfa við 

skólastjórnun og kennslu er eigin starfsþróun. Örar tækni- og samfélagsbreytingar 

samhliða auknum kröfum í öllu skólastarfi þar sem sinna þarf fjölbreyttum 

verkefnum og hlutverkum gera það að verkum að nauðsynlegt er að fylgjast vel 

með og vera með puttann á púlsinum. Störf skólastjóra og starfsfólks skóla er 

margþætt og breytilegt út frá nýjum aðstæðum sem skapast vegna skólaþróunar 

meðal annars með menntun fyrir alla og faglegt lærdómssamfélag í huga. Í 

umhverfi sem þessu felst bæði mikill og öflugur lærdómur og starfsþróun fyrir 

hvern og einn. Skapa þarf tækifæri fyrir skólastjóra þannig að þeir geti markvisst 

aukið þekkingu sína og hæfni til að takast á við nýjungar í skólastarfi. Sú 

starfsþróun sem boðið er upp á þarf að vera í senn fjölbreytt sem og í sífelldri 

þróun og taka mið af þeirri þróun sem í gangi er hverju sinni í samfélaginu og í takt 

við rannsóknir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019, bls. 4).  

Starfsþróun getur átt sér stað innan og utan veggja skólans, einstaklingslega 

sem og í hópi með öðrum. Hún er oftar en ekki skipulögð með ákveðnar áherslur 

í huga þar sem henni er ætlað að efla tiltekna hæfni, þekkingu og leikni þess er 

hana sækja með árangur í huga. Skilgreining á hugtakinu starfsþróun, sem fagráð 

um símenntun og starfsþróun kennara setti fram, miðar að því að hún sé samfellt 

meðvitað og mótað ferli sem leiðir í senn til jákvæðrar þróunar og umbóta. 

Starfsþróun hefur skýr markmið og tilgang og miðar að því að auka þekkingu og 

efla færni starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í daglegu starfi 



 

13 
 

starfsfólks skóla í faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og einkennist af menningu 

samfélags í þróun. Starfsþróun sem er stefnumiðuð hefur áhrif á árangur í starfi, 

stuðlar að aukinni starfsánægju, dregur úr líkum á kulnun eða brotthvarfi úr starfi 

kennarastéttarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2019-b, bls. 12). Það 

er í verkahring skólastjóra að móta árangursríka forystu. Þeir eru skuldbundnir til 

eigin áframhaldandi faglegrar þróunar og til að huga að eigin heilsu og vellíðan í 

því skyni að ráða við og stjórna öllum þeim margbreytilegu verkefnum og 

hlutverkum sem starfið krefst (Australian Institute for Teaching and School 

Leadership, 2019, bls. 16). 

Þegar kemur að starfsþróun skólastjóra þarf að huga að samhengi hennar við 

helstu áherslur hvers skóla fyrir sig. Velta þarf fyrir sér hvað skiptir máli hvað 

varðar hvers konar hæfni og þekkingar er krafist af skólastjórum, oft er um 

mismunandi áherslur að ræða innan hvers sveitarfélags, skólahverfis eða hvers 

skóla fyrir sig, jafnvel getur verið um að ræða sérstakar væntingar um forystu. 

Samhengið þykir mikilvægt fyrir lykilhlutverk skóla, svo sem kennslu, byggingu 

samfélags og breytingastjórnun og snýr það oft að sérstöðu skólanna og 

megináherslum þeirra út frá bakgrunni og sérþörfum nemenda meðal annars 

(Davis o.fl., 2005, bls. 15). Mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreytt og viðurkennt 

nám hvað varðar starfsþróun fyrir skólastjóra. Áhugi og þekking á þróun forystu 

hefur vaxið og fjölbreytileiki því aukist hvað varðar starfsþróun skólastjóra. Fjórar 

meginleiðir eru oftast farnar til að efla sig í starfi hvað varðar starfsþróun og er 

það nám í háskóla, nám eða námskeið á vegum sveitarfélags, frá þriðja aðila eða 

á samstarfsformi hagsmunaaðila (Davis o.fl., 2005, bls. 22). Hver og ein leið er 

mismunandi að sniðum og umfangi og misjafnt getur verið hvernig hún nýtist 

viðkomandi skólastjóra sem hana sækir. Hér á landi hafa verið lagðar fram tillögur 

er varða starfsþróun skólastjóra, skólastjórnenda, annarra starfsmanna og 

kennara skóla. Í þeim kemur meðal annars fram að ávallt eigi að gera ráð fyrir 
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starfsþróun í tengslum við innleiðingu nýrra stefna í menntamálum og breytingar 

á þeim. Lagt er til að starfsþróun verði sett í ákvæði um lög sem hluti af starfi 

skólastjóra, kennara og annarra starfsmanna skóla. Einnig að starfsþróunin verði 

hluti af skólastefnu þeirra skóla sem mennta- og menningarmálaráðuneytið rekur 

og að sveitarfélögin og aðrir rekstraraðilar skóla leggi áherslu á skólaþróun sem 

hluta af skólastefnu þeirra fyrir þennan hóp (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019-a, bls. 16).  

Í könnun TALIS á starfsháttum og viðhorfum kennara og skólastjóra á 

unglingastigi grunnskóla (Menntamálastofnun, 2019), kemur fram að skólastjórar 

á Íslandi telja tækifærin til starfsþróunar vera til staðar en að hún stangist á við 

vinnutíma þeirra og að það skorti hvata til þátttöku. Annað sem þeir taka fram 

þegar spurt er um hindranir sem standa í vegi til starfsþróunar þeirra er að það 

sem í boði er sé ekki viðeigandi (bls. 21). Í samhengi við þessar niðurstöður er 

greinileg þörf á að endurskoða tækifæri til starfsþróunar fyrir skólastjóra ásamt 

því að ígrunda vel framboð og eftirspurn með faglegt lærdómssamfélag, menntun 

fyrir alla og forystu þeirra í huga. Tillögur samstarfsráðs um starfsþróun kennara 

og skólastjórnenda eru í takt við þessa þætti sem hér að framan eru taldir þar sem 

þeir leggja til að:  

Áhersla verði lögð á að allir skólastjórnendur hafi menntun sem styður við 

leiðtogahlutverk þeirra. Tryggja þarf starfsþróunartækifæri fyrir 

skólastjórnendur allra skólastiga og skólagerða um land allt sem miðast 

sérstaklega við starf þeirra, einkum faglega forystu og uppbyggingu faglegs 

lærdómssamfélags í skólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019-a, 

bls. 21).  

2.4 Fagleg forysta  

Skólastjórar eru leiðtogar í sínu starfi. Að veita faglega forystu (e. professional 

leadership) krefst mikils af skólastjórum og hún getur verið vandmeðfarin ef hún 

á að ná tilætluðum árangri. Þeir sem beita faglegri og árangursríkri forystu þvinga 
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henni ekki upp á fólk heldur vinna með fólki og ná þannig fram skipulagslegum 

markmiðum. Leiðtogar í forystu skapa gott og traust samband milli sín og 

samstarfsfólks síns (Owens og Valesky, 2011, bls. 206). Hér getur skipt máli hvaða 

skilning fólk leggur í hugtakið sem hefur áhrif á birtingarmynd í eiginlegri 

framkvæmd. Hlutverk leiðtoga í faglegri forystu er margþætt og tengjast þeir 

samstarfsfólki sínu með það að markmiði að hvetja það til að sameinast öðrum við 

að deila sýn á skipulag, hvernig það á að vera og hvernig á að ná því marki. Faglegir 

leiðtogar ýta undir persónulega skuldbindingu samstarfsfólksins, þeir skipuleggja 

starfsumhverfið með þeim hætti að markmiðin eru sýnileg sem og megingildi 

skólans. Skapa þarf góðar aðstæður og auðvelda þá vinnu sem samstarfsfólk þarf 

að sinna í því skyni að umbreyta sýninni í veruleika (Owens og Valesky, 2011, bls. 

206). Ávallt á að einblína á að starfsfólk og nemendur nái að bæta árangur sinn í 

námi og starfi. Í öllu skólastarfi þarf að mæta ólíkum og miskrefjandi áskorunum. 

Sumar áskoranir geta reynst erfiðari en aðrar, en erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

í þeim skólum þar sem kjarni leiðtogastarfs byggir á dyggðunum von, trausti, 

skyldurækni og hógværð, er hægt að mæta þessu áskorunum og sigrast á þeim 

(Sergiovanni, 2005, bls. 112).  

Til eru margar ólíkar tegundir forystu og misjafnt er hvaða stefnu hver og einn 

skólastjóri velur sér sem megináherslu í starfi. Oftar en ekki máta skólastjórar sig 

ekki inn í eina forystutegund heldur notast þeir við nokkrar jafnvel þótt ein þeirra 

geti verið meira leiðandi. Forystuhæfni skólastjóra er mismunandi og getur hún 

m.a. farið eftir því hversu vel þeir þekkja sjálfa sig sem persónur. Mikilvægt er fyrir 

skólastjórnendur að skoða og ígrunda eigið sjálf, fyrir hvað þeir standa, hvernig 

þeir bregðast við í mismunandi aðstæðum, hvað það er sem hefur mótað þá og 

haft áhrif á þá. Þeir skoða og ígrunda það sem þeir trúa á, dreymir um og finna sig 

skuldbundna til með skilvirka forystu í huga. Markmiðin eru ávallt þau að ná fram 

sem bestum árangri og vellíðan nemenda og starfsfólks (Australian Institute for 
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Teaching and School Leadership, 2019, bls. 6; Sergiovanni, 2001, bls. 343-344). Í 

þeim skólum þar sem mikil forystuhæfni er til staðar eru allir hagsmunaaðilar virkir 

bæði í umræðu um starfshætti skólans sem og um námsgengi nemenda. Þær 

breytingar sem orðið hafa í starfsemi skóla undanfarin ár, gera það að verkum að 

meiri áhersla er lögð á skýr markmið, að leiðbeina og byggja upp menningu innan 

skólanna þar sem ríkir samvinna og samhjálp allra sem þar starfa og á 

jafningjagrundvelli (Murphy o.fl., 2009, bls. 183). 

Skólastjórinn myndar sér hugmyndir og eigin sýn á það hvað góður skóli felur 

í sér og deilir því með hugmyndum og sýn samstarfs- og hagsmunaaðila í kringum 

sig. Mismunandi getur þó verið milli manna hvaða sýn þeir hafa á það hvað góður 

skóli á að fela í sér. Forysta stýrist þó ekki eingöngu af því sem skólastjórinn trúir 

á heldur einnig af kenningum sem hver og einn hefur tileinkað sér og þróað með 

tímanum ásamt getu skólastjórans til að velta fyrir sér aðstæðum sem við blasa í 

ljósi þessara kenninga. Þetta ferli felur í sér blöndu af hvoru tveggja og verður 

grundvöllur aðferða og aðgerða í starfi. Skólaáætlanir, stefnur og verklag birtist í 

þeim aðgerðum og ákvörðunum sem svo eru teknar, með beitingu forystu og 

stjórnunaraðgerðum sem notaðar eru þegar stefnumörkunin verður 

stofnanavædd (Sergiovanni, 2001, bls. 343-344). Til þess að skólaþróun geti átt 

sér stað í skólum þarf mikil forystuhæfni að hafa verið þróuð og færni skólastjóra 

er lykilatriðið hvað það snertir (Sigríður Margrét Sigurðardóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2012, bls. 9-10). 

Að innleiða nýja eða breytta starfshætti í skólastarfi í tengslum við skólaþróun 

af einhverju tagi getur verið flókið ferli og mismunandi getur verið hvaða 

forystuhættir eiga við í hverju tilviki fyrir sig. Hér verður fjallað um fjórar tegundir 

forystu sem taldar eru vera þær helstu sem skólastjórar beita í störfum sínum 

almennt og við innleiðingu breyttra kennsluhátta við skólann. Þessir forystuhættir 

eru umbreytingarforysta, þjónandi forysta, dreifð forysta og styðjandi forysta. 
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2.4.1 Umbreytingaforysta 

Umbreytingaforysta (e. transformational leadership) er hugtak sem hefur 

komið fram í auknum mæli í skrifum um menntun síðan seint á níunda áratugnum. 

Frá því snemma og fram undir miðjan tíunda áratuginn var það notað sem ákveðin 

tegund forystu í skólum sem voru að takast á við áskoranir tengdar 

endurskipulagningu, í því fólst valddreifing að einhverju leyti og stjórnun á 

vettvangi. Nú á tíðum hefur það verið kallað fram í því skyni að bregðast við 

afkastamiklu, miðstýrðu og umfangsmiklu umbótastarfi sem hefur verið ráðandi í 

menntun síðustu áratugina í mörgum löndum víða um heim (Leithwood og Jantzi, 

2005, bls. 31). 

Talið er að umbreytingaforysta sé sú tegund forystu sem hefur hvað mest 

áhrif á hvernig tekst til með breytingar í skólastarfi. Þetta líkan gerir ráð fyrir að 

stofnanir viðurkenni getu sína til að velja tilgang sinn með því að þróa 

sameiginlega sýn og sameiginlega skuldbindingu við breytingar og að styðja við 

þróun breytinga í kennslu og námi, frekar en að einbeita sér að beinni 

samhæfingu, stjórnun og eftirliti með námskrá og kennslu (Kurland o.fl., 2010, bls. 

12). Stofnun Árna Magnússonar (e.d.) skilgreinir umbreytingaforystu sem „Forysta 

þar sem leitast er við að greina þörf á breytingum með samstarfsfólki, móta 

sameiginlega sýn og ná samkomulagi um hvernig eigi að fylgja henni eftir“. Sjá má 

svipaða nálgun annarra varðandi skilgreiningu á umbreytingaforystu þar sem hún 

er talin einkennast af leiðtoga sem vinnur með undirmönnum við að bera kennsl 

á nauðsynlegar breytingar og skapa framtíðarsýn. Þetta gerir leiðtoginn með 

jákvæðum innblæstri og í samvinnu við meðlimi hóps (Anderson, 2017, bls. 1). Sá 

sem er leiðtogi í umbreytingaforystu leitar að hugsanlegum hvötum hjá 

samstarfsfólki, leitast við að fullnægja háleitari markmiðum og virkjar alla 

eiginleika þeirra (Owens og Valesky, 2011, bls. 208). Sjá má  vísbendingar þess 
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efnis að starfshættir í tengslum við umbreytingaforystu geti dreifst víða um 

starfsvettvanginn (Leithwood og Jantzi, 2005, bls. 32).  

Mikilvægur þáttur í umbreytingaforystu er að hjálpa starfsfólki að þróa 

sameiginlegan skilning á skólanum og virkni hans sem og þeim markmiðum sem 

liggja að baki tilgangi eða framtíðarsýn og segja má að það sé meginforsendan til 

þess að umbreytingar geti átt sér stað. Fólk er hvatt áfram með markmiðum sem 

þeim finnst persónulega sannfærandi, sem og krefjandi en raunhæft að ná. Að 

hafa slík markmið hjálpar fólki að finna merkingu í starfi sínu og gerir því kleift að 

finna sjálfsmynd sinni farveg innan samhengis við vinnu sína. Leiðtogar 

umbreytingaforystu skapa aðstæður í skólum sínum sem styðja við og viðhalda 

frammistöðu stjórnenda og kennara, sem og nemenda. Þessi nálgun styður við 

mikilvægi sameiginlegrar sýnar og markmiða ásamt uppbyggingu faglegs 

lærdómssamfélags sem lykilþáttar kennarastarfsins og menntunar nemenda. Slík 

vinnubrögð gera ráð fyrir að tilgangurinn á bak við skólamenningu sé að auðvelda 

störf starfsmanna og sveigjanleiki sem skapast ætti að passa við breytingar með 

tilliti til eðlis umbótaáætlunar skólans (Leithwood og Jantzi, 2005, bls. 38-39). 

2.4.2 Þjónandi forysta 

Ein er sú tegund forystu sem kölluð er þjónandi forysta (e. servant leadership) en 

í henni felst þjónandi hlutverk leiðtogans þar sem hann leggur sig fram við að 

uppfylla þarfir annarra fyrst og fremst. Þjónandi leiðtogi sýnir umhyggju og setur 

þarfir og velferð annarra framar eigin frama og völdum. Hann leggur sig fram við 

hlusta og meðtaka af alúð og þannig skilur hann betur það sem fram fer og áttar 

sig á þörfum samstarfsfólks síns. Slík nærvera skapar traust og virðingu fyrir þeim 

sem talað er við. Þjónandi leiðtogi er næmur, nærvera hans einkennist af innri 

styrk og öryggi ásamt innri ró. Hann leitast við að hafa yfirsýn og að sjá hlutina í 

heild (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011, bls. 248-249; Van Dierendonck og Nuijten, 

2011, bls. 264-265 ). 
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Þjónandi forystuhættir eru taldir stuðla að lærdómsmiðuðu andrúmslofti í 

kennslu og þeir eru taldir vera árangursríkir við þróun og innleiðingu nýrra 

kennsluhátta. Auk þess eykst starfsánægja og framleiðni þar sem þjónandi forystu 

er beitt á skilvirkan hátt (Allen o.fl. 2016, bls. 2). Þjónandi forysta hefur verið 

rannsökuð bæði hérlendis sem erlendis og sýnt hefur verið fram á í erlendum 

rannsóknum að hún hafi jákvæð áhrif á líðan fólks í starfi, dragi úr fjarvistum og 

að hún minnki líkur á kulnun. Þetta styðja niðurstöður íslenskra kannana varðandi 

tengsl þjónandi forystu við starfsánægju og gefa þær einnig vísbendingar um að 

því hærra sem starfsfólk metur þjónandi forystu yfirmanna sinna því meiri líkur á 

ánægju í starfi. Þjónandi forysta eflir traust og félagslega samstöðu ásamt því að 

hún eflir samfélagslega ábyrgð einstaklinga og fyrirtækja (Sigrún Gunnarsdóttir og 

Birna Gerður Jónsdóttir, 2013, bls. 433-434).  

Jákvæður skólabragur er talinn skapast undir þjónandi forystu 

skólastjórnenda. Til þess að vera þjónandi leiðtogi þarf að leggja til hliðar hinn 

hefðbundna valdastíl og nálgast forystu sem þjónn fyrst og fremst. Þjónandi 

leiðtogar byggja á styrk og hvatningu sem felur í sér samvinnu, traust, framsýni, 

hlustun og siðferðilega notkun valds og valdeflingar (Stewart, 2017, bls. 1 og 4). 

2.4.3 Dreifð forysta  

Dreifða forystu (e. distributed leadership) má skilgreina á marga vegu þar sem hún 

í raun felur í sér hlutverk annarra áður þekktra forystuhátta sem stuðst hefur verið 

við innan menntastofnana og annarra fyrirtækja um árabil. Hún felur í sér ákveðið 

samskiptamynstur og getur átt við verkaskiptingu starfsfólks, samstarf, samkennd 

og samstöðu en allir þessir þættir fléttast saman og verða til við samskipti um 

ákveðin efni eða verkefni. Megináherslan er þó lögð á að fylgjendur samsami sig 

á einn eða annan hátt að hugsjónum þeirra aðila sem veita forystuna (Börkur 

Hansen, 2013, bls. 81). Á undanförnum árum hefur það aukist til muna að 

skólastjórar dreifi forystu meðal undirmanna sinna, þ.e. til millistjórnenda og svo 
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til kennara og annarra starfsmanna. Vel þekkt er að starfsmenn fái úthlutað 

ákveðnum verkefnum til að stýra, halda utan um og fylgja eftir (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 42-43).  

Ein af helstu talskonum dreifðrar forystu er Harris (2013, bls. 549-552), en 

hún hefur meðal annars bent á kosti þess að leggja ákvarðanatöku og ábyrgð í 

hendur fleiri en tíðkast hefur til þessa vegna breytinga sem orðið hafa í 

skólakerfinu þar sem verkefnum hefur fjölgað og þau orðið þyngri og flóknari í 

sniðum. Það að fá fleiri að borðinu við ákvarðanatöku er af hinu góða þar sem hver 

og einn getur komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Einnig er talið að dreifð 

forysta geri það að verkum að fólk vinni frekar að verkefnum sem það hefur þá 

áhuga á og brennur fyrir og þannig eru auknar líkur á því að verkefnin verði 

fullunnin. Því er nauðsynlegt að fela verkefnin í hendur þeim sem taldir eru 

líklegastir til að ná árangri. Stjórnunarstíll frá toppi og niður, pýramídi, er ekki sá 

stjórnunarstíll sem virkar í skólaumhverfi dagsins í dag þar sem krafist er 

fjölþættari sérþekkingar en áður var og sveigjanleika í stjórnun meðal annars til að 

geta mætt kröfum um breytta starfshætti og flókin verkefni (Harris og Spillane, 

2008, bls, 31). 

Niðurstöður rannsókna þeirra Day og Sammons, 2016, Harris, 2013, Harris og 

Spillane, 2008 og Spillane og Lowenhaupt, 2019 á dreifðri forystu hafa meðal 

annars sýnt að í þeim skólum þar sem henni er beitt og þar sem vel hefur tekist til 

er meiri starfsánægja meðal kennara og skuldbinding meiri. Skýr tengsl eru sögð 

vera milli faglegrar forystu skólastjóra við námsárangur nemenda. Sömu sögu er 

að segja um áhrif dreifðra forystuhátta en talið er að þeir hafi að auki áhrif á að 

heildarárangur stofnana verði betri. Auk þess kemur fram að þar sem leiðtogar 

voru hvað afkastamestir og deildu stjórn á þennan nýstárlega og sértæka hátt yfir 

ákveðið tímabil hafði það áhrif á þróun skólans, vilja starfsmanna og áunnið traust 

þeirra. Hér kom enn fremur fram að eiginleikaþáttur leiðtogans var mikill hvað 
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varðar kunnáttu og stjórn hans. Skólastjórinn er sá sem gegnir formlegri 

forystustöðu innan skólans og er það í hans hlutverki og á hans ábyrgð að vel takist 

til við að innleiða nýja kennsluhætti sem bera árangur. 

Hvað varðar uppbyggingu faglegs lærdómssamfélags í skólum virðist sem 

dreifð forysta spili þar mikilvægt hlutverk. Í rannsóknarniðurstöðum er dregin sú 

ályktun að framlenging forystuábyrgðar skólastjóra skipti máli þegar þróa á 

árangursríkt faglegt lærdómssamfélag í skólum. Fjöldi  rannsókna benda einnig á 

jákvætt samband milli skipulagsbreytinga og dreifðra forma leiðtogastarfa (Day og 

Sammons, 2016, bls. 52). Þar sem forystu er dreift eða henni deilt er upphaflegri 

áætlun oft breytt í því skyni að fella hana að hugmyndum annarra og oft verða 

þær breytingar til þess að hugmyndin fær mun meiri stuðning og samvinna eykst 

sem leiðir til þess að möguleikar á árangri verða meiri (Spillane og Lowenhaupt, 

2019, bls. 90). 

2.4.4. Styðjandi forysta 

Styðjandi forysta (e. supportive leadership) er ein sú forystutegund sem getur 

verið ríkjandi hjá skólastjórum og einkennist hún einna helst af því að áhersla er á 

mikilvægi einstaklinga í hópnum, tilfinningar og líðan. Sá sem notar þennan 

forystuhátt hlustar og hvetur áfram í stað þess að beita áhrifum og valdi í þeim 

tilgangi að ná fram settum markmiðum. Styðjandi forysta felur einnig í sér að ná 

fram sameiginlegum markmiðum, dreifa valdi á hendur fleiri með það að 

markmiði að ákvarðanir séu ekki eingöngu á höndum stjórnenda. Stjórnandinn 

hvetur einnig starfsfólk sitt til samvinnu og samstarfs í stað samkeppni. Þessi 

forystuháttur ýtir undir fagþekkingu kennaranna og eykur árangur. Skólastjórinn 

er í lykilhlutverki við upphaf og áframhaldandi þróun nýrra kennsluhátta í 

skólanum (Hord, 2008, bls. 12). 
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Niðurstöður ýmissa erlendra rannsókna á styðjandi forystu hafa sýnt fram á 

jákvæðar afleiðingar hennar innan stofnana (Euwema o.fl., 2007, bls. 1036). Í 

henni felst næmi fyrir þörfum einstaklinga og hópa og áhersla er lögð á 

samhæfingu í samskiptum. Undir styðjandi forystu skapast teymisheild þar sem 

meðlimir upplifa sig skipta máli, að hver og einn hafi vald og vilja til samstarfs. 

Traust og stuðningur frá stjórnanda hjálpar samstarfsfólki hans að taka frumkvæði 

og af því hlýst styðjandi andrúmsloft milli allra sem leiðir til þess að starfsfólk 

sigrast á ótta við gagnrýni (Euwema o.fl., 2007, bls. 1039). Í niðurstöðum erlendra 

rannsókna kom fram að styðjandi forysta hefur jákvæð áhrif á frammistöðu 

fylgjenda auk þess sem jákvæð tengsl hafa komið fram milli félagslegs stuðnings 

yfirmanns og breyttrar hegðunar starfsmanna (Shin o.fl. 2016, bls. 56).  

Styðjandi forysta er að auki talin vera mikilvæg þegar kemur að faglegu 

lærdómssamfélagi eins og fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Berglindar 

Gísladóttur o.fl. (2019, bls. 6) um mat á stöðu faglegs lærdómssamfélags í 

grunnskóla: Þróun mælitækis, en hún er talin vera liður í því að stuðla að  

jákvæðum áhrifum á árangur nemenda og starfshætti kennara. 

2.4.5 Aðrir forystuhættir 

Auk fyrrnefndra forystuhátta sem taldir eru skipta hvað mestu máli ef innleiða á 

virku faglegu lærdómssamfélagi, er kennslufræðileg forysta (e. educational 

leadership). Henni hefur verið veitt mikil athygli síðustu áratugina hvað varðar 

áhrif hennar á námsárangur nemenda og skólabrag (Witziers o.fl., 2003, bls. 398). 

Hún miðar að því að skólastjóri og aðrir skólastjórnendur búi yfir sérþekkingu sem 

beinist að kjarnastarfsemi skóla sem er nám og kennsla  (Sergiovanni, 2001, bls. 

101). Hér er átt við að starfið í skólastofunni sé í brennidepli og þróun til staðar í 

kennsluháttum út frá tillögum og nákvæmri endurgjöf frá leiðtoga þ.e. skólastjóra 

(Trausti Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir, 2016, bls. 494). Niðurstöður 

rannsóknar Barkar Hansen og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2019, bls. 9), 
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„Forysta sem samstarfsverkefni: Áhersla skólastjóra á valddreifingu og samstarf“, 

benda aftur á móti til þess að skólastjórar leggi áherslu á að einstakir kennarar séu 

leiðandi um þróun kennslu. Kennarar eru best til þess fallnir að greina og skilja 

þarfir nemenda og koma auga á hverju þarf að breyta eða bæta í skólastarfinu til 

að mæta þeim (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2019, bls. 10). 

Aðlögunarforysta (e. adaptive leadership) snýst um að þær breytingar sem 

eiga sér stað í starfseminni geti dafnað heildrænt, þær byggja á fortíðinni og 

fjölbreytileika og þær taka tíma. Starfshættir sem fyrir eru halda sér en þeim er 

endurraðað á skilvirkari hátt í því skyni að ná betri árangri. Sá sem nýtir sér 

aðlögunarforystu þarf að hafa góða yfirsýn yfir starfsemina í heild sinni m.a. til að 

greina það sem betur má fara og skilja rætur þess. Í aðlögunarforystu felast 

áskoranir sem þarfnast lærdómsreynslu hvað varðar venjur, gildi, viðhorf, 

skipulagshlutverk, viðmið og verklagsreglur sem fyrir eru. Hér þarf leiðtoga sem 

tilbúinn er að ramma inn og spyrja erfiðra spurninga, draga fram mál og horfast í 

augu við raunveruleikann, skora á núverandi verklagsreglur og síðast en ekki síst 

að flytja ábyrgðina á lausn vandans til starfsmannanna sem þurfa að læra og 

tileinka sér breytingarnar og vinna samkvæmt þeim (Gyuroka, 2010, bls. 146-147). 

Ljóst er að forystuhættir eru margir og hér er mest fjallað um fjórar tegundir 

þeirra en segja má að þeir skarist flestir ef ekki allir á einn eða annan hátt. Sjá má 

að áherslur forystuháttanna sem hér er fjallað um eiga það meðal annars 

sameiginlegt að þeir byggja á trausti, sameiginlegri sýn, valdeflingu og því að dreifa 

verkefnum. Einnig eiga þær það sammerkt að leggja áherslu á að auka árangur 

skólastarfsins með skýra stefnu að leiðarljósi. Ekki má samt gleyma því að 

mismunandi getur verið hvaða forystuhátt eða hætti skólastjóri tileinkar sér og á 

bak við þá ákvörðun geta legið ótalmargar ástæður. Talið er að  stjórnunarhættir 

karla og kvenna geti verið mismunandi en að þeir geti þá bætt hvorn annan upp, 

sérstaklega eftir að störf skólastjóra urðu flóknari, þá sameinar karllægur og 
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kvenlægur forystustyrkur tækifæri til breiðari og sveigjanlegri aðferða við 

skólastjórnun (Duncan, 2013, bls. 299). 

2.5 Faglegt lærdómssamfélag  

Hugmyndina um faglegt lærdómssamfélag (e. learning organisation ) má rekja til 

vísindamannsins og kennarans Peter Senge. Hann byggir hugmyndir sínar á fimm 

grunnstoðum sem hann segir að verði að vera til staðar í skólasamfélaginu ef vel 

á að takast til. Þessar stoðir eru heildarsýn á stofnunina, sameiginleg sýn 

starfsmanna, persónulegur þroski, starfshugmyndir og síðast en ekki síst hópnám. 

Hópnám er sérstaklega mikilvægt vegna þess að teymi, ekki einstaklingar, eru 

grundvallarnámseiningin í nútíma starfsemi, til þess að stofnunin sem slík geti lært 

þá þarf starfsfólkið, teymin að geta lært saman, í því liggur galdurinn (Senge, 1990, 

bls. 6-10). Hugtakið faglegt lærdómssamfélag er hugtak sem fengið hefur aukna 

athygli síðustu árin í tengslum við skólastarf. Það sem talið er einkenna faglegt 

lærdómssamfélag er að það byggir einna helst á teymisvinnu, ígrundun í námi og 

starfi, fagmennsku og árangursríkri starfsþróun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). Meginmarkmið faglegs lærdómssamfélags er 

að bæta faglega hæfni kennara með það að markmiði að bæta árangur 

skólastarfsins, þeir læra hver af öðrum og hver með öðrum í samræmi við 

síbreytilegar áherslur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35).Það krefst mikillar 

vinnu að innleiða faglegt lærdómssamfélag og ekki síður að viðhalda því. Hér 

reynir á seiglu kennara og skuldbinding þarf að vera til staðar (Owen, 2016, bls. 

403-404). Ekki er það svo að allir leggi sama skilning í hvað faglegt 

lærdómssamfélag stendur fyrir. Margir líta svo á að faglegt lærdómssamfélag sé 

ekki eingöngu innan veggja skólans heldur nái út fyrir veggi hans til alls 

skólasamfélagsins á meðan aðrir kjósa að skilja það á þann veg að það sé eingöngu 

að finna innan veggja skólans (Hairon o.fl., 2017, bls. 81). Margt þarf að vera til 

staðar svo hægt sé að tala um faglegt lærdómssamfélag en það eru þættir á borð 
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við sameiginlega sýn á skólastarfið, skýr markmið, samvinnu, tíma, traust á milli 

samstarfsaðila, dreifða forystu og ábyrgð. Ávallt skal þó megináherslan vera á að 

bæta skólastarfið með árangur nemenda í huga (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, 

bls. 41; Benade, 2017, bls. 5). Niðurstöður rannsóknar Berglindar Gísladóttur o.fl. 

(2019), um mat á stöðu faglegs lærdómssamfélags: Þróun mælitækis, sem fram 

fór meðal starfsfólks grunnskóla í tveimur sveitarfélögum á Íslandi, benda til þess 

að það sé áskorun fyrir starfsfólkið að innleiða og viðhalda faglegu 

lærdómssamfélagi. Einnig kemur fram að fáum skólum hafi tekist að innleiða 

faglegt lærdómssamfélag nema upp að vissu marki þrátt fyrir talsverðar vinsældir 

og vísbendingar um jákvæð áhrif þess (bls. 14). Lykilpersónur í að skapa 

skólamenningu eru skólastjórar og stjórnendur skóla. Í faglegu lærdómssamfélagi 

þarf að huga að mörgu og gefa þarf kennurum tíma til samstarfs og ígrundunar 

meðal annars varðandi starfsaðferðir. Skólastjórar og aðrir stjórnendur skóla þurfa 

að vera hvetjandi og styðjandi, sýna samstarfi og samvinnu skilning, valdefla 

kennarana og dreifa forystunni (Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 178;  Sterret o.fl., 

2018, bls. 5). Skapa þarf kennurum og starfsfólki rými og tíma til samstarfs innan 

daglegs vinnutíma, traust þarf að ríkja milli manna þar sem tekið er tillit til skoðana 

allra og þau gildi sem hver og einn hefur tileinkað sér endurspeglast í sameiginlegri 

sýn. 

2.5.1 Samvinna og traust 

Faglegt lærdómssamfélag snýst í megindráttum um samvinnu. Skilgreiningar á 

samvinnu eru margar og oft ólíkar. Þegar talað er um samvinnu tengda námi og 

kennslu felur hún í sér samstarf kennara sem jafningja sem aðstoða nemendur við 

að ná sem bestum árangri í námi sínu. Kennarar vinna hér saman að því að skapa 

nýjar námsvenjur og námstækifæri ásamt því að stuðla að sameiginlegri 

framtíðarsýn (Benade, 2017, bls. 3-4). Niðurstöður í rannsókn Ingvars 

Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2017, bls. 5) sýna að samstarf kennara 
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er ein af meginforsendum fyrir árangursríku faglegu skólastarfi. Þar kemur fram 

að teymiskennsla hefur jákvæð áhrif á kennsluhætti og námsárangur. Einnig sýna 

niðurstöður rannsóknarinnar fram á að gott samstarf í formi teymiskennslu hefur 

að auki góð áhrif á starfsþróun kennara (bls. 17). Margt annað ber að hafa í huga 

varðandi samstarf þar sem gera má mun betur og huga enn frekar að á markvissan 

hátt eins og fram kemur í skýrslu um „Menntun til framtíðar“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2020, bls. 13) en í henni eru upptaldir margir þættir 

varðandi samvinnu sem þarf að auka og efla, meðal annars við foreldra almennt 

og foreldra barna af erlendum uppruna. Leggja ætti áherslu á samstarf skóla við 

fagaðila eins og iðju- og þroskaþjálfa, kennslu- og uppeldisfræðinga, sálfræðinga, 

talmeinafræðinga og svo framvegis. Mikilvægt er að huga vel að samstarfi milli 

skóla og frístundar og efla tengsl við nærsamfélagið. Talið er að efla megi til muna 

og formgera enn frekar samstarf milli skólastiga, einkum grunn- og 

framhaldsskóla. Einnig að kerfin tali betur og meira saman hvað varðar samstarf, 

það er skólaþjónusta, velferðar-, fjölskyldu- og félagsþjónusta, barnavernd og 

heilbrigðisþjónusta. Aukið samstarf er það sem skiptir máli til framtíðar litið. Sjá 

má vaxandi samstarf meðal aðila sem koma að mennta- og uppeldismálum og 

jákvæða þróun viðhorfa gagnvart því. Þverfagleg samvinna allra hagsmunaaðila 

eins og menntakerfis og félags- og heilbrigðiskerfis er það sem þarf til að geta 

boðið upp á gæðamenntun fyrir alla nemendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2020, bls. 19). Samkvæmt rannsóknum á skólastarfi 

þá er einn mikilvægasti þátturinn varðandi umbætur í skólastarfi samstarf 

starfsfólks (Berglind Gísladóttir o.fl., 2019, bls. 1). 

Þó svo að uppbygging stofnunar skipti alltaf máli þá ætti megináherslan að 

vera lögð á vilja og skuldbindingu kennara (starfsfólks) ávallt með árangur 

skólastarfsins í huga. Sameiginleg gildi, skilningur og viðhorf kennarahópsins eru 

þættir sem þarf ávallt að skoða og leita þarf leiða til að komast að sameiginlegri 
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niðurstöðu, einkum ef þörf er á inngripi eða unnið er að breytingum. Árangursríkt 

og faglegt samstarf ætti að nást fram með því að hlúa að þessum þáttum og styrkja 

þannig stoðirnar (Riveros o.fl., 2012, bls. 207-208).  

Einn mikilvægasti þátturinn í faglegu lærdómssamfélagi er að gagnkvæmt 

traust, sameiginleg ábyrgð og virðing ríki á milli starfsmanna, nemenda og annarra 

aðila skólasamfélagsins. Jákvæð samskipti þurfa að vera alls ráðandi til þess að 

samstarf dafni og beri árangur. Grunnurinn að jákvæðum samskiptum liggur í 

virðingu og trausti, þannig skapast ígrundandi umræður og samvinna eflist sem er 

aðaleinkenni faglegs lærdómssamfélags (Stoll o.fl., 2006, bls. 227). Þegar unnið er 

að því að innleiða faglegt lærdómssamfélag er skólastjórinn best í stakk búinn til 

að hafa áhrif á og setja markið fyrir traust innan skólans (Hallam o.fl., 2015, bls. 

193; Sergiovanni, 2005, bls. 218). Starfsfólk skóla sinnir mismunandi hlutverkum 

en er engu að síður háð hvert öðru. Það má því segja að traust tengi saman 

hlutverkin og geri starfsfólki kleift að skapa hóp sem felur í sér gagnkvæma skyldu 

hópsins (Sergiovanni, 2005, bls. 118). Það þarf að fjárfesta í trausti áður en fólk 

ávinnur sér það en blanda af trausti og samskiptum eru blæbrigðin sem þarf til að 

árangur náist þar sem stjórnendur eru hluti af hópnum (Fullan, 2019, bls. 85). Í 

öllu umbótastarfi er sameiginleg ákvarðanataka mikilvæg. Í skólum þar sem mikið 

traust ríkir er það mun auðveldara og líklegra þykir að frumkvæði til úrbóta komi 

frá fleiri aðilum innan skólans, þar sem traust dregur úr ótta við breytingar. Hér 

reynir mikið á hæfni skólastjórans hvað varðar að þróa og viðhalda trausti innan 

skólans (Louis, 2007, bls. 20).  

Þar sem ekki ríkir gott traust, dregur það úr færni hópsins við að hjálpa 

hverjum kennara í að bæta kennslufræðilega þekkingu og færni sem nauðsynleg 

er til að bæta námslegan árangur nemenda (Hallam o.fl., 2015, bls. 194-195). Ef 

ekki ríkir traust milli aðila myndast ekki gagnkvæm skuldbinding sem þá hefur 

hindrandi áhrif á að tilætlaður árangur náist í skólum (Fullan, 2019, bls. 85). Þar 
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sem vantraust er til staðar verða kennarar ófúsari til að opna sig og láta skoðanir 

sínar í ljós sérstaklega í viðurvist annarra kennara og skólastjóra. Með því að halda 

sig til hlés verja þeir sjálfan sig fyrir viðbrögðum sem þeir óttast að fá og veldur 

það því að þeir verða fjarlægari.  

Þar sem faglegt lærdómssamfélag nær góðri fótfestu er jákvæð og áhrifarík 

menning skóla til staðar og gott traust ríkir meðal allra starfsmanna, nemenda og 

annarra aðila sem koma að samfélagi skólans á einn eða annan hátt (Hallam o.fl., 

2015, bls. 194-195).  

2.5.2 Tími og gildi 

Í daglegum störfum skólastjóra eru verkefnin mörg og fjölbreytt. Það er ekki 

óalgengt að talað sé um tímaskort tengdan störfum skólastjóra og að venjulegur 

vinnutími dugi ekki til ef á að komast yfir öll þau verkefni sem bíða. Þegar kemur 

að skólaþróun og nýbreytni í skólastarfi þar sem meðal annars á að innleiða nýja 

eða breytta kennsluhætti, þarf að huga að tíma fyrir það stóra verkefni. Hér þarf 

að áætla rúman tíma fyrir verkefnin, bæði fyrir skólastjórana sjálfa, aðra 

stjórnendur, kennarana og starfsfólkið, meðal annars til fræðslu, funda, samvinnu 

og ígrundunar. Það þarf að gera ráð fyrir tíma innan skóladagsins þar sem kennarar 

hafa svigrúm til að bera sig saman og ræða viðfangsefnin í faglegu 

lærdómssamfélagi (Roy og Hord, 2006, bls. 495). Þegar ákvörðun hefur verið tekin 

um að innleiða eigi nýjar nálganir, vinnulag og kennsluhætti á borð við faglegt 

lærdómssamfélag og menntun fyrir alla þarf að skipuleggja slíkt mjög vel. 

Skólastjórinn þarf að forgangsraða verkefnum sínum út frá dagsskipulaginu með 

heildina í huga og skipuleggja þarf fram í tímann hvernig vinna á að nýjum 

áherslum, þannig að það verði markvisst, faglegt og nái tilætluðum árangri 

(Spillane og Lowenhaupt, 2019, bls. 59). Það er margt sem getur haft áhrif á 

hvernig gengur að innleiða nýja kennsluhætti í skólastarf og getur það meðal 
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annars farið eftir ríkjandi menningu skólans, viðhorfum, sýn, áhuga og gildum 

hvers og eins, en allt hefur þetta áhrif á einn eða annan hátt. 

Skólastjórnun er drifin áfram af ólíkum gildum þar sem tilfinningalegra áhrifa 

gætir ásamt menningarlegum og mannlegum gildum en hún tengist einnig tækni 

og uppbyggingu kerfisins í heild. Nú á tímum eru gildi og menning talin mikilvægur 

þáttur í öllu skólastarfi. Skólastjórar ættu að koma á gildum í stjórnunarháttum 

eins og fagmennsku, heiðri og stjórnunarsýn, byggt á þekkingu, hreinskilni, 

kurteisi, heiðarleika og hlutlægri þátttöku. Þeir ættu að samræma þessi gildi við 

sín eigin og setja fram sem alhliða siðferðisviðmið (Aslanargun, 2012, bls. 1339-

1340).  

Talið er að persónuleg gildi á borð við umhyggju fyrir nemendum og starfsfólki 

ásamt faglegum gildum eins og að gæta hagsmuna nemenda fyrst og fremst, 

þ.e.a.s. að allir nái árangri, ásamt skýrri sýn á skólastarfið séu þeir þættir sem 

skipta hvað mestu máli þegar litið er til þeirra skóla sem náð hafa að efla starfsemi 

sína (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014, bls. 1). Skólastjórar sem ná 

árangri hafa mjög sterka og skýra sýn og gildi fyrir sinn skóla og hefur það mikil 

áhrif á gjörðir þeirra og annarra. Skýr stefna og tilgangur er þannig sett fram fyrir 

skólann, þeim er deilt víða, skilningur er skýr og starfsfólk styður það sem sett 

hefur verið fram (Day og Sammons, 2016. Bls. 27). 

Skólabragur, kennsla og nám litast af áherslum skólastjóra og verða einskonar 

leiðarljós starfsmanna og kennara við skólann. Árangursrík forysta krefst blöndu 

af vitrænum og tilfinningalegum skilningi sem tengist skýrum settum stöðlum og 

gildum, mismunandi samsetningu lykilaðferða og stöðugrar nærveru og ástríðu 

fyrir fólki og menntun (Day og Sammons, 2016. Bls. 32). Í öllum grunnskólum á 

Íslandi er tekið á móti börnum á aldrinum 6 – 16 ára, þau eru misjöfn eins og þau 

eru mörg, koma frá ólíkum heimilum, búa yfir mismunandi reynslu og mörg eru 

þau af erlendum uppruna eða eiga við einhvers konar fötlun eða örðugleika að 
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stríða. Á móti þessum börnum taka skólastjórar, kennarar og starfsfólk skóla 

opnum örmum alla daga þegar skólastarfið er í gangi. Allir hafa jafna möguleika til 

náms og reynt er eftir bestu getu, með aðkomu fagfólks skólans, að mæta þörfum 

hvers og eins út frá aldri og þroska einstaklingsins. 

2.6 Menntun fyrir alla 

Grunnskólum á Íslandi er ætlað að starfa eftir hugmyndafræðinni um menntun 

fyrir alla (lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 30). Skólastjórinn er í forystuhlutverki hvað varðar að innleiða stefnu 

byggða á hugmyndafræðinni og því reynir á faglega þekkingu og forystuhæfni hans 

að vinna með kennurum og starfsfólki skólans að sameiginlegri sýn og jákvæðu 

viðhorfi til stefnunnar. Þegar rætt er um hugmyndina menntun fyrir alla (skóla án 

aðgreiningar) kemur fljótt í ljós að ekki hafa allir sömu sýn né skilning á því hvað í 

henni felst. Skilgreining hugmyndarinnar eins og hún er sett fram í sinni 

einföldustu mynd af Sameinuðu þjóðunum sem eitt af heimsmarkmiðunum, er að 

tryggja eigi öllum jafnan aðgang að góðri menntun og tækifæri til náms alla ævi 

(Félag sameinuðu þjóðanna, e.d.). Fagleg forysta skólastjóra þarf að vera til staðar 

til þess að ná fram tilætluðum árangri hugmyndarinnar um menntun fyrir alla þar 

sem ákveðnar breytingar þurfa að ganga eftir. Forysta skólastjórnenda í þessum 

efnum getur skipt sköpun vegna þess að skilningur á hugmyndinni er ólíkur eftir 

því hverjir eiga í hlut. Hagsmunaaðilar setja sinn skilning í hugmyndina en þykir 

merking hennar þó oft óskýr og hún ekki notuð á réttan hátt. Starfsfólk skóla 

leggur ekki alltaf sama skilning í menntun fyrir alla og það skortir skýrari sýn á 

hvernig hugmyndinni er ætlað að móta skólastarfið að því er nýlegar rannsóknir 

gefa til kynna (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017, 

bls. 52-53). Samt sem áður þá hefur inntak hugmyndarinnar um menntun fyrir alla 

orðið skýrari síðustu áratugina með endurnýjun laga um skólastarf og 

aðalnámskrá. Í núgildandi aðalnámskrá og lögum um grunnskóla kemur skýrt fram 
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hvert hlutverk skólans er sem lýðræðislegur vettvangur þar sem samstarf, virðing 

og ábyrgð um manngildi eru í fyrirrúmi og leitað er allra leiða til að útrýma hvers 

kyns aðgreiningu og mismunun, þar sem komið skal móts við félags- og námslegar 

þarfir nemenda í almennu skólastarfi. Fjölbreytileiki á að vera meginreglan og 

ryðja þarf hindrunum úr vegi með það fyrir sjónum að virk þátttaka allra nemenda 

skólasamfélagsins fái notið sín. Nauðsynlegur stuðningur, skilvirk kennsla og 

námskrár við hæfi þarf að vera til staðar (Edda Óskarsdóttir o.fl., 2021, bls. 2).  

Á Íslandi er í mótun menntastefna til ársins 2030 og í henni kemur fram að 

meginmarkmiðið sé að tryggja að allir í skólasamfélaginu líti á skóla án 

aðgreiningar sem grundvöll gæðamenntunar fyrir alla nemendur. Bent er á að 

mikilvægt sé að skapa umræðu um inntak stefnunnar og innleiðingu hennar meðal 

starfsfólks sem kemur að menntun og uppeldi ungmenna og barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019-a, bls. 6). Í úttektarskýrslu um menntun fyrir alla, 

sem unnin var fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2017, bls. 141) er 

einnig komið inn á mikilvægi þess að stjórnvöld þurfi að vinna í að skapa 

umræðugrundvöll þar sem inntak stefnunnar er rætt og hvernig standa eigi að 

innleiðingu hennar. Eitt af markmiðum umræðnanna er að ná samkomulagi um 

lágmarksviðmið um veitta þjónustu sem styður við menntun fyrir alla í öllum 

skólum (bls. 140). Tillögur hafa verið lagðar fram varðandi það að sett verði viðmið 

um gæði skólastarfs sem taka mið af menntun fyrir alla. Skoða þurfi útdeilingu 

fjármagns frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga með það að markmiði að hún sé í þágu 

menntunar fyrir alla þannig að nýtingin verði sem mest í að efla lausnir innan sem 

utan skóla hvað stefnuna varðar og stuðla að henni. Einnig að kennslufræði 

menntunar fyrir alla verði þungamiðja starfsþróunar og starfsþróunaráætlana í 

hverjum skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019-a, bls. 4-5). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

30) kemur fram að allir eigi rétt á jöfnum tækifærum til náms og á eigin 
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forsendum. Viðhorf í skóla án aðgreiningar einkennist af virðingu fyrir rétti allra 

nemenda og virkrar þátttöku allra í námssamfélagi heimaskóla óháð stöðu eða 

atgervi þeirra. Misjafnt getur verið hversu greiðan aðgang skólastjórar hafa eftir 

landshlutum, sveitarfélögum, skólum og aldurshópum að skólaþjónustu og 

stuðningsúrræðum. Kallað hefur verið eftir ítarlegri leiðsögn um þá 

lágmarksþjónustu sem vera á til staðar og standa öllum til boða við framkvæmd 

stefnunnar menntun fyrir alla í öllum sveitarfélögum og skólum. Í nýlegri rannsókn 

Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur o.fl. (2020, bls. 5) um starfshætti skólaþjónustunnar 

(spurningakönnun til leikskólastjóra, grunnskólastjóra og forsvarsaðila 

skólaþjónustu) mátti sjá að mjög mismunandi var milli sveitarfélaga hvernig 

skólaþjónustunni var sinnt. Á meðan tæplega helmingur sveitarfélaga hafði yfir að 

ráða eigin skólaþjónustu höfðu önnur ýmist aðgang að skólaþjónustu vegna 

samstarfsverkefnis, aðkeypta þjónustu, skólaþjónustu við annað sveitarfélag eða 

jafnvel enga. Nauðsynlegt er að standa vörð um rétt barna í skólum landsins og 

allir ættu að leggjast á eitt við að skapa farsælar leiðir þar sem lágmarks þjónusta 

er veitt á sviði menntunar fyrir alla (Menntamálaráðuneytið, 2017, bls. 140).  

Í þessu samhengi og því til stuðnings má sjá í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008, 2. gr.) að lögð er áhersla á að meginhlutverk grunnskólans sé að stuðla 

að alhliða þroska allra nemenda, skapa eigi hvetjandi og styðjandi námsumhverfi 

þar sem nemandinn finnur til öryggis og fær notið hæfileika sinna. Þeir sem starfa 

í skóla hafa að öllum líkindum það að markmiði að skapa öllum hvetjandi, styðjandi 

og öruggt námsumhverfi þar sem nemandinn eflist bæði námslega sem félagslega. 

Samt sem áður er alltaf um að ræða mismunandi viðhorf fólks sem þarf að hafa í 

huga og vinna með hverju sinni. Hér reynir á hlutverk skólastjóra sem faglegs 

leiðtoga að vinna með starfsfólki sínu á faglegan og jákvæðan hátt með viðeigandi 

fræðslu og kennslufræðilegri aðkomu. 
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2.6.1 Viðhorf og sameiginleg sýn 

Ótal þættir geta ráðið því hvaða viðhorf fólk hefur til menntunar fyrir alla eða 

„skóla án aðgreiningar“. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar sem snúa að þessum 

þætti og hafa þær meðal annars sýnt fram á mun á viðhorfum almennra 

bekkjarkennara og sérkennara, en hér getur persónuleg reynsla einnig haft áhrif 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019-a, bls. 10). Mikilvægt er að huga vel 

að því hvernig staðið er að því að innleiða nýjar nálganir, meðal annars með 

aukinni fræðslu sem er viðeigandi þeirri hugmyndafræði sem um ræðir hverju 

sinni. Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að þar sem fræðsla er viðeigandi 

og stuðningur til staðar þá er viðhorf jákvæðara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019-a, bls. 10). Það má leiða að því líkum að ef vel á 

að takast til við að innleiða stefnu á borð við menntun fyrir alla, þarf að huga 

sérstaklega vel að viðhorfi og skoðunum kennara og starfsfólks. Skólastjórar og 

aðrir stjórnendur skóla eru í forystu skólaþróunar og eiga að styðja við kennara og 

annað starfsfólk skólans við þær breytingar sem eiga sér stað í skólastarfinu. Því 

er mikilvægt að skólastjórar fái fræðslu, ráðgjöf og stuðning með það að markmiði 

að vel takist til. 

Einn af mikilvægum hlekkjum í skólastarfi er að skapa sameiginlega sýn og 

mynda stefnur. Eitt af forystuhlutverkum stjórnenda er að hvetja og hlúa að 

sameiginlegum markmiðum starfshópsins sem svo endurspeglast í 

framúrskarandi væntingum (Leithwood o.fl., 2008, bls. 30). Efling skólastarfs er 

talin stýrast að mestu leyti af forystu, framtíðarsýn og skipulagi náms. 

Framtíðarsýn er talin vera kjarni forystu, hún skapar tilfinningu fyrir tilgangi sem 

sameinar kennara og knýr þá áfram til að uppfylla væntingar og til að ná fram 

metnaðarfullum markmiðum sínum (Kurland o.fl., 2010, bls. 7-8). 

Sameiginleg sýn snýst um að hve miklu leyti framtíðarsýn öðlast víðtæka 

viðurkenningu, annars vegar meðal meðlima innan teyma og hins vegar meðal 
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meðlima einingarinnar í heild, sem þannig getur myndað grundvöll til aðgerða. 

Sýnt hefur verið fram á, þar sem sameiginleg sýn er til staðar, að hún geti haft 

jákvæð áhrif á árangur nemenda. Vitneskja um sameiginlega framtíðarsýn á 

sérstaklega vel við í samhengi við kennslufræðilega forystu þar sem sú nálgun 

hefur sýnt fram á mikilvægi hennar hvað varðar góðan árangur í skólum. 

Forystuhættir sem miða að því að þróa sameiginlega sýn hjálpa til við að veita 

innblástur og hvetja starfsfólk, ásamt því að það öðlast skýrari sýn á tilgang sinn. 

Mikilvægt er fyrir skólastjóra að ná fram auknum skilningi þegar kemur að því að 

móta og nýta sameiginlega sýn í því skyni að leiða kennara, nemendur, foreldra og 

hagsmunaaðila með það fyrir sjónum að bæta virkni og árangur. Áskorunin fyrir 

leiðtoga í menntamálum er að skapa framtíðarsýn til umbóta og skapa 

sameiginlega skuldbindingu og hollustu meðal starfsmanna um að sækja og ná 

þeirri framtíðarsýn. Í árangursríkum skóla starfar skólastjóri sem leiðbeinandi 

leiðtogi og miðlar þannig stöðugt framtíðarsýn skólans og markmiðum til 

starfsfólks, nemenda, foreldra og samfélagsins (Qadach o.fl., 2020, bls. 619-620).  

Í samvinnu við Félag grunnskólakennara, Skólastjórafélag Íslands og Samband 

Íslenskra sveitarfélaga var unnið að sameiginlegri framtíðarsýn fyrir 

grunnskólastarfið til ársins 2020. Niðurstöður vinnunnar voru birtar í skýrslu 

(Hrönn Pétursdóttir, 2007) og þær kynntar um land allt sem sameiginleg stefna 

aðilanna þriggja. Framtíðarsýnin var byggð á þeirri fullyrðingu að líta beri á 

grunnskólann sem eina af meginstoðum samfélagsins, að grunnskólastarfið sé 

undirstaða framþróunar fyrir einstaklinginn sjálfan og fyrir þjóðfélagið í heild. Í 

skýrslunni kemur fram að hlutverk skólastjóra hafi breyst mikið undanfarin ár, 

krafa er gerð um að hann sé faglegur leiðtogi, fagaðili sem sinnir framtíðarsýn, 

stefnumótun og þróun skólastarfsins. Skólastjórinn leiðir vinnuna innan skólans og 

nær kennurum, nemendum og foreldrum með sér, hann er faglegur leiðbeinandi 

og góður stjórnandi (Hrönn Pétursdóttir, 2007, bls. 12 og 38). Þau eru stór og 
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metnaðarfull markmiðin sem sett eru fram í skýrslunni og krefjast vel skipulagðrar 

forystu og vinnubragða innan skólans ef vel á að takast til og þar er skólastjórinn í 

lykilhlutverki. Í nýlegri skýrslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2020) sem 

unnin var fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið og ber nafnið Menntun til 

framtíðar, koma fram svipaðar áherslur þar sem segir að stjórnendur eigi að vera 

í fararbroddi með skýra sýn og skilning á inntaki stefnunnar. Leggja eigi áherslu á 

að dreifa forystu og styðja og styrkja bæði stjórnendur sem og kennara í 

forystuhlutverki (bls. 18). 

2.7 Stuðningur í starfi 

Mikilvægt er að skólastjórar fái markvissan stuðning í starfi meðal annars í ljósi 

þeirra fjölbreyttu og oft flóknu verkefna sem þeir þurfa að takast á við í daglegum 

og síbreytilegum aðstæðum. Kröfurnar eru margar og lúta að ótal ólíkum þáttum 

svo sem skólaþróun, stefnumótun, kennslufræði, starfsþróun, mati á skólastarfi 

auk rekstrar (Sigríður Margrét Sigurðardóttir, 2018, bls. 1). Þegar kemur að 

stuðningi í starfi við skólastjóra þá má tala um annars vegar formlegan stuðning 

og hins vegar óformlegan. Utanaðkomandi skipulagður stuðningur eins og frá 

sveitarfélagi, fræðsluyfirvöldum eða öðrum aðilum telst til formlegs stuðnings. 

Þetta getur verið í formi námskeiða, fyrirlestra, ráðstefna, handleiðslu og fleira í 

þeim dúr. Þegar um óformlegan stuðning er að ræða þá er meðal annars átt við 

það sem skólastjórnendur sækja sér sjálfir. Má þar nefna jafningjastuðning, 

jafningjafræðslu, fundi með öðrum skólastjórum/stjórnendum skóla, samtöl við 

ólíka aðila, símaráðgjöf, leiðsögn fagaðila og fleira.  

Mikilvægt er að styðja vel við skólastjóra þegar þeir eru nýir í starfi til að 

forðast það að þeir upplifi sig einangraða eða einmana en þetta kom fram í 

rannsókn Boerema (2011, bls. 564) þar sem hann fjallar um stuðning í starfi við 

nýja stjórnendur. Hann kemur þar inn á formlegan og óformlegan stuðning við 

stjórnendur í skólum og mikilvægi þess að styðja þá í hvoru tveggja. Verkefnin eru 
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æðimörg sem falla á hendur skólastjóra og sem nýr stjórnandi í starfi getur það 

reynst mikil áskorun að standa frammi fyrir þeim og því er nauðsynlegt að styðja 

vel við þá. Honig (2012, bls. 734-735) bendir á mikilvægi fræðsluyfirvalda þegar 

kemur að stuðningi í starfi við skólastjórnendur. Hann telur að stuðningur þeirra 

geti leitt til umbóta í skólastarfi og stjórnunarháttum auk þess að bæta gæði 

kennslunnar. Formlegur og markviss stuðningur ætti að koma frá 

fræðsluyfirvöldum eða sveitarfélögum með reglubundnum og formlegum hætti. 

Þrátt fyrir að skólastjórnendur leiti sér stuðnings eða handleiðslu til jafningja, 

vinnufélaga og annarra aðila innan sem utan skólans telst það ekki raunhæfur 

kostur að allur stuðningur komi þaðan, meðal annars vegna aukins álags á þá. 

Nokkrar kannanir og rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi varðandi 

stuðning í starfi við skólastjórnendur. Sigurbjörg Róbertsdóttir (2019, bls. 59-60) 

rannsakaði stuðning við skólastjóra í grunnskólum, stöðu og væntingar. Fram kom 

að ekki er nægilegur stuðningur við starf skólastjórnenda, hvorki við upphaf ferils 

þeirra né síðar. Auka þarf stuðning við marga þætti starfsins og koma á markvissri 

handleiðslu fagaðila. Fræðsluyfirvöld og Skólastjórafélag Íslands ættu að koma 

mun meira að stuðningi við starf skólastjórnenda en þeir gera nú. Í fyrrnefndri 

rannsókn (2019, bls. 1-4 ) benda niðurstöður einnig til þess að margir skólastjórar 

kalli eftir markvissari og víðtækari stuðningi og þá aðallega frá fræðsluyfirvöldum. 

Fram kemur að sá stuðningur sem skólastjórar fengu við upphaf ferils síns sem og 

nú, komi mest frá fjölskyldu eða vini. Bent er þó á að í niðurstöðum TALIS 

rannsóknarinnar komi fram að íslenskir skólastjórar virðast eiga í meiri 

samskiptum við aðra skólastjóra og eru virkari í starfsþróun en skólastjórar 

annarra landa (Menntamálastofnun, 2019, bls. 34).  Svipaða niðurstöðu er að 

finna í spurningakönnun sem var lögð fyrir skólastjórnendur í leikskóla, grunnskóla 

og forsvarsaðila skólaþjónustu af Háskólanum á Akureyri (febrúar 2020, bls. 39) 

þar sem meðal annars var spurt um ráðgjöf til þeirra á vettvangi, frumkvæði að 
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ráðgjöf, ráðgjöf um kennslufræðilega forystu og frumkvæði að ráðgjöf við 

þróunarverkefni af hálfu skólaþjónustu sveitarfélaga. Í svörum skólastjóra 

grunnskólanna má sjá að einungis í fjórðungi tilfella eða svo, er þessum þáttum 

sinnt af hálfu skólaskrifstofu sveitarfélaganna. Í rannsókn á viðhorfum skólastjóra 

í grunnskólum til stuðnings við þá í starfi og þörf þeirra á stuðningi, sýna 

niðurstöður að minnst var um almenna faglega ráðgjöf og persónulegan stuðning 

og um miðlungs stuðning var að ræða við stefnumótun í flestum tilfellum svara 

(Sigurbjörg Róbertsdóttir, 2019, bls. 16). Hlutverk fræðsluskrifstofa eða 

skólaþjónustu sveitarfélaga er að veita skólastjórum  faglegan stuðning en einnig 

að sjá til þess að þeim standi til boða handleiðsla sem er veitt af fagaðilum með 

áherslu á stjórnun. Stuðningur af þeirra hálfu, skólaþjónustu/fræðsluskrifstofu 

sveitarfélaga, er ekki síður mikilvægur til þess að umbætur eigi sér stað í skólastarfi 

(Sigurbjörg Róbertsdóttir o.fl., 2019, bls. 16). 

2.7.1 Handleiðsla 

Handleiðsla (e. guidance) er bjargráð sem ekki ætti að vanmeta en hún er mikilvæg 

þegar kemur að persónulegri og faglegri þróun skólastjóra. Hún getur virkað sem 

áhrifarík aðferð til að uppfæra hæfni og þekkingu þess sem hana sækir (Perera-

Diltz og Mason, 2008, bls. 3). Handleiðsla getur átt þátt í að bæta verklag og fagleg 

vinnubrögð, hún gerir fagaðilum kleift að skilja betur eigin líðan og viðbrögð í 

vinnu og eykur samskiptahæfni. Auk þess getur hún hjálpað til við að byggja upp 

og styrkja fagímynd, bæta skipulag til að komast yfir verkefni dagsins og koma 

auga á nýjar áherslur í starfi. Handleiðsla er einnig talin vera fyrirbyggjandi fyrir 

streitu, hún getur aukið faglega þróun og hjálpað einstaklingum við að fóta sig á 

nýjum starfsvettvangi (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Til eru ólíkar tegundir handleiðslu og ekki er óalgengt að starfsstéttir nýti sér 

þær til stuðnings í starfi. Handleiðsla getur verið bæði fyrir hópa, jafningja og 
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einstaklinga. Stjórnendateymi skóla getur nýtt sér handleiðsluformið sér til 

stuðnings í starfi á einn eða annan hátt.  

Samkvæmt Handleiðslufélagi Íslands geta einstaklingar með handleiðslu nýtt 

betur hæfni sína í starfi. Faghandleiðslan er aðferð sem hjálpar hópi eða 

einstaklingi að þroskast í starfi og hún tryggir gæði þjónustunnar. Einnig hjálpar 

hún einstaklingum að skilja á milli starfs og einkalífs og í stað þess að beita 

tilfinningasemi við störf sín þá er faglegum aðferðum beitt. Auk þess getur 

faghandleiðsla stuðlað að því að einstaklingur átti sig á möguleikum, uppbyggingu 

og markmiðum vinnustaðarins (Handís, febrúar 2021). Í niðurstöðum rannsóknar 

sem gerð var meðal starfsmanna barnaverndar sem heimsækja fjölskyldur í mestri 

áhættu í Suður-Englandi, kemur fram að þátttakendur sem fengið höfðu 

markvissa handleiðslu fagaðila töldu sig hafa notið góðs af henni á margan hátt. 

Þeir ögruðu og ígrunduðu starfshætti sína vegna hvatningar frá handleiðara sem 

jók sjálfsvitund þeirra og þannig gátu þeir skoðað og endurmetið ákvarðanir sínar 

í starfi. Þátttakendur töldu gæði starfshátta sinna hafa aukist og töldu mikinn 

ávinning felast í því að handleiðari var ekki innan þeirra eigin raða heldur kom 

hann utan frá og faglegur bakgrunnur handleiðara var annar. Aðrar erlendar 

rannsóknir styðja við þennan þátt að þegar handleiðari eða fagaðili sem handleiðir 

kemur utan frá þá verður ávinningur meiri og minni truflun á sér stað og ólíklegra 

er að þátttakendur hætti við (Jarret og Barlow, 2014, bls. 32-35). 

Markmiðið með handleiðslu er að fólki líði vel í vinnunni. Skólastjórar er stétt 

sem mikið mæðir á, þeir þurfa að vera í samskiptum við marga ólíka einstaklinga 

og standa við skuldbindingar sínar og ábyrgð gagnvart yfirmönnum. Það er án efa 

þörf fyrir handleiðslu í skólum, að fá aðstoð við að ráða við aðstæður sínar og að 

ná áttum, finna skjól (Haraldur Bjarnason, 2010, bls. 12-13). Faghandleiðsla 

leiðbeinir fólki að beita faglegum leiðum við krefjandi aðstæður. Skólastjórnendur 

geta nýtt sér faghandleiðslu sem þeir eiga nú rétt á samkvæmt kjarasamningi frá 
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2005. Misskilningur eða vanþekking á því hvað handleiðsla felur í sér hefur verið 

einhver meðal stjórnenda og kennara og þess vegna hefur ekki verið mikið sóst 

eftir henni af þeim. Faghandleiðsla er allt annað en jafningjahandleiðsla. Þeir sem 

eru faghandleiðarar hafa sótt sér sérhæfða menntun í þeim fræðum. Ef 

starfsmenn draga það of lengi að sækja sér handleiðslu, til dæmis ekki fyrr en 

einkenni kulnunar gera vart við sig, getur það tekið langan tíma að koma sér á 

góðan stað aftur (Guðrún Sederholm, 2012, bls. 30). Ingibjörg Magnúsdóttir 

(2013, bls. 53-54) gerði rannsókn á stuðningi og handleiðslu við skólastjóra í einu 

sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu. Handleiðslan fólst í því að reyndur skólastjóri 

tók að sér að handleiða skólastjóra fyrsta árið hans í starfi sem slíkur. Þátttakendur 

rannsóknarinnar höfðu allir langa kennslureynslu, höfðu starfað sem deildar- eða 

aðstoðarskólastjórar á undan, fyrir utan einn sem starfað hafði sem skólastjóri í 

öðru sveitarfélagi. Allir voru þeir sammála um mikilvægi og hagnýtingu stuðnings 

í starfi og handleiðslu mentors. Þeim þótti stuðningurinn fjölbreyttur og sögðu 

greinilegt að sveitarfélagið legði sig fram við að aðstoða þá. Allir höfðu 

skólastjórarnir nýtt sér handleiðsluna en það virtist þó vera alfarið á þeirra ábyrgð 

að nálgast hana sem stundum reyndist erfitt þar sem mentorinn var sjálfur í fullu 

starfi sem skólastjóri við annan skóla. Sveitarfélagið bauð síðar upp á 

skólastjóraráðgjafa sem eingöngu sinnti því starfi og var mikil ánægja með það 

sem nýttist vel. Mismunandi var hvernig stuðning í starfi skólastjórarnir nýju 

þurftu á að halda en allir nefndu þætti er tengdust fjármálum sérstaklega. Reynsla 

úr fyrra starfi, lífinu sjálfu og úr framhaldsnámi undirbjó þá vel fyrir starfið í heild 

sinni fyrir utan það sem tengdist fjármálunum. Skólastjórarnir töldu stuðninginn 

mikilvægan til að þeir næðu að leysa þau verkefni sem biðu þeirra og einnig til 

þess að þeir misstu ekki áhugann á starfinu. 

Líta má á handleiðslu sem eitt af lykilatriðum fyrir starfsþróun fagaðila. Hægt 

er að skoða mál frá mörgum ólíkum hliðum og efla gagnrýna hugsun með 
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markvissri og skilvirkri handleiðslu. Þar sem vel er að handleiðslunni staðið má 

nýta hana sér til frekari stuðnings, starfsþróunar og speglunar (Jarret og Barlow, 

2014, bls. 32-34).  

2.8 Samantekt  

Í síbreytilegu nútímasamfélagi með tækninýjungum, breyttum áherslum og þróun 

á vettvangi skóla reynir á forystuhæfni, þekkingu og nálgun skólastjóra í starfi 

þeirra. Miklar breytingar hafa orðið á störfum skólastjóra undanfarna áratugi og 

kröfur aukist til muna sérstaklega hvað varðar faglega forystu og þekkingu þeirra 

á skólaþróun, stjórnun, rekstri og stjórnsýslu. Ekki er hægt að líta framhjá því að 

verkefnin eru mörg og fjölbreytt þar sem hver dagur getur falið í sér nýjar 

áskoranir sem takast þarf á við á faglegan hátt. Nýjungar í skólastarfi líta dagsins 

ljós í sífellu og ber skólastjóra að fylgjast vel með í þeim efnum og taka við 

boltanum þegar skólayfirvöld taka ákvörðum um að innleiða eigi nýjar stefnur við 

skólann. Faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla eru hugmyndir sem falla 

undir ákvörðun skólayfirvalda og ber öllum grunnskólum í landinu að innleiða þær 

í skólastarfið. Þar reynir á forystuhæfni, faglega þekkingu og forystuhætti 

skólastjóranna. 

Að mörgu er að hyggja í ferlinu við að innleiða nýja hugmyndafræði í skólann 

svo vel takist til. Hér getur viðhorf skólastjórans til hugmyndafræðanna skipt 

verulegu máli og huga þarf að þáttum á borð við fræðslu, ráðgjöf og stuðning til 

þeirra. Vel þarf að standa að fræðslu og ráðgjöf í ferlinu við að innleiða nýrri 

hugmyndafræði og hagnýting hennar fyrir alla, bæði nemendur, kennara og 

starfsfólk, þarf að vera skýr. Stuðningur í starfi skólastjóra er því mikilvægur þáttur 

þegar kemur að því að innleiða nýja hugmyndafræði og hafa rannsóknir sýnt fram 

á mikilvægi hans. Stuðningur getur verið bæði formlegur sem óformlegur. 

Skólastjóri getur sótt sér stuðning til jafningja, stjórnendateymis, sótt ráðstefnur, 

setið námskeið og svo framvegis, einnig getur hann sótt sér handleiðslu af 
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fagaðila. Talið er að skólayfirvöld ættu að vera sá aðili sem veiti mestan stuðning 

til skólastjóra og að hann eigi að vera markviss og ná yfir ákveðinn tíma með 

eftirfylgni (Sigríður Margrét Sigurðardóttir, 2018, bls. 4). Enginn skólastjóri vinnur 

einn að því að innleiða nýja hugmyndafræði í skólann, allir þurfa að koma að þeirri 

vinnu og vanda þarf til verka svo vel takist til. Stjórnunarhættir skólastjóra eru 

mismunandi og beiting hvers og eins persónubundin. Faglegi þátturinn skiptir hér 

miklu máli og forystu- og leiðtogahæfni þarf að vera góð. Í ferli sem þessu, þar 

sem allir eru þátttakendur, þarf að ríkja gott traust sem bæði snýr að verkefninu 

sem og milli samstarfsmanna. Halda þarf vel utan um starfsmannahópinn og 

teymisvinna þarf að vera sterk þar sem allir finna að á þá sé hlustað og skapa þarf 

jákvæðan og hvetjandi starfsanda. 

Hugmyndir um „menntun fyrir alla“ og „faglegt lærdómssamfélag“ eru stórar 

og krefjast mikils. Ótal ólíkir þættir liggja að baki þeim og ígrunda þarf 

gaumgæfilega alla angana sem þær ná til. Í skólum landsins er fjölbreytileiki meðal 

nemenda, starfsmanna, foreldra og annarra sem taka þarf tillit til og vinna þarf í 

samstarfi með. Hér reynir á forystuhlutverk og hæfni skólastjóranna hvað varðar 

sameiginlega sýn og fagleg vinnubrögð með hagsmuni nemenda að leiðarljósi.
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla er greint frá þeirri aðferð sem notuð var við rannsóknina, 

framkvæmd hennar, val á mælitækjum og þátttakendum. Einnig verður aðferðum 

við gagnaöflun lýst sem og skráningu og úrvinnslu gagna. Í lokin verður gerð grein 

fyrir siðferðilegum álitaefnum og réttmæti niðurstaðna. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf skólastjóra í grunnskólum landsins 

til hugmyndanna um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla. Litið er til 

þess hversu mikla eða litla fræðslu, ráðgjöf og stuðning þeir fá við að innleiða 

hugmyndirnar í skólana sem þeir starfa við, hvaðan hún kemur helst og yfir hve 

langan tíma hún nær. Kannað er hvort skilningur á hugmyndunum  menntunarstig, 

kyn, starfsaldur, forystuhættir og þátttaka í eigin starfsþróun hefur áhrif á hvort 

þeir telji sig í stakk búna til að innleiða hugmyndirnar í skólana. Einnig verður 

kannað hvort skólastjórar telji sig starfa undir formerkjum þessara tveggja 

hugmynda.  

Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

Hver eru viðhorf skólastjóra í grunnskólum til hugmynda um faglegt 

lærdómssamfélag og menntun fyrir alla með tilliti til faglegrar forystu þeirra, 

fræðslu, ráðgjafar og stuðnings við að innleiða þær í skólann? 

Hefur skilningur á hugmyndunum, menntunarstig, kyn, starfsaldur, búseta, 

forystuhættir og þátttaka í eigin starfsþróun áhrif á hvort skólastjórar  telji sig í 

stakk búna til að innleiða hugmyndirnar um faglegt lærdómssamfélag og menntun 

fyrir alla? 
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3.2 Rannsóknarsnið  

Í rannsókninni var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð og notuð var 

spurningakönnun við öflun gagna til að svara rannsóknarspurningunum. Við 

framkvæmd rannsókna er mikilvægt að þær séu kerfisbundnar, nákvæmar og 

skýrar. Rannsakandi þarf að vera hlutlægur (e. objective) við mat og mælingar á 

niðurstöðum rannsóknarinnar til að forðast skekkju (e. bias) vegna hlutdrægni, 

það er að segja, að hans eigin skoðanir og reynsla hafi ekki áhrif á niðurstöður. 

Kostur megindlegra rannsóknaraðferða er að þær gera okkur kleift að draga 

ályktanir um þýði út frá úrtaki, auk þess auðvelda þær okkur að skoða margar 

breytur samtímis og hvernig þær tengjast (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 230-

231). 

Spurningakönnunin var í formi netkönnunar en hún gerði rannsakanda kleift 

að safna tiltölulega miklum upplýsingum á mun skemmri tíma en til dæmis gerist 

við notkun síma- eða póstkönnunar (Háskóli Íslands, e.d.-a). Styrkur 

spurningakannana liggur einna helst í því að þær gera rannsakendum kleift að 

safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Að auki eru þær réttmætar hvað 

það varðar að sterk tengsl eru milli þess sem þátttakendur segjast gera og þess 

sem þeir gera í raun, margar innlendar sem erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á 

þetta (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 331). Þegar netkönnun er notuð er auðvelt að 

ítreka svörun og hægt er að notast við nákvæmar leiðbeiningar og jafnvel 

myndrænar ef þörf þykir. Það hefur einnig sýnt sig að svörun við netkönnunum 

getur verið afar góð og allt upp í 90% þegar um sértækan hóp er að ræða og ef 

könnunin snýr að starfsumhverfi þeirra. Hér getur skipt sköpun að vera með góða 

og skýra kynningu á könnuninni fyrir þátttakendur hennar. Þó ber að hafa í huga 

að heimtur í netkönnunum eru almennt ekki góðar, svörun getur verið lág og getur 

það haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar (Háskóli Íslands, e.d.-a). Aðferð þessi 

hentaði tilgangi rannsóknarinnar vel og söfnuðust með henni þau nauðsynlegu 
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gögn sem þurfti að hafa til að fá heildarsýn yfir þann hóp sem rannsóknin náði til 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229-231).   

Stuðst var við lýsandi rannsóknarsnið í þessari rannsókn þar sem markmiðið 

var að fá fram viðhorf þátttakenda. Með lýsandi rannsóknarsniði er einungis verið 

að lýsa ástandi ákveðins hóps og margar breytur eru mældar en þó aðeins einu 

sinni hver (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 386). Lýsandi niðurstöður eru 

settar fram um viðhorf skólastjóra til hugmyndanna um faglegt lærdómssamfélag 

og menntun fyrir alla (skóla án aðgreiningar), hvort þeir fengu (fá) stuðning við að 

innleiða þær í skólana eins og í formi fræðslu og ráðgjafar, hvaðan sá stuðningur 

kom helst og á hvaða formi. Einnig eru settar fram niðurstöður varðandi þá 

forystuhætti sem skólastjórar styðjast almennt við í daglegu starfi annars vegar og 

hins vegar hvaða tegundir forystuhátta þeir telji henta best við að innleiða 

hugmyndirnar um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla í skólann sem 

þeir starfa við. Kannað var hvort einhver tengsl væru milli þessara breyta og 

bakgrunnsþátta sem spurt var um, eins og kyns, aldurs, starfsaldurs, menntunar 

og fleira. Tengill á spurningakönnunina var sendur með tölvupósti til allra 

skólastjóra í grunnskólum landsins af rannsakanda verkefnisins og eru þeir allir 

félagsmenn í Skólastjórafélagi Íslands.  

Huga þarf að því hvenær æskilegt þykir að senda spurningakönnunina til 

þátttakenda með tilliti til aðstæðna hvers og eins. Ef senda á könnunina á 

þátttakendur á póstfang vinnustaðar þykir æskilegra að gera það í vikubyrjun því 

þá er talið að svörun verði skilvirkari (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 468).  

3.3 Mælitæki 

Spurningalistinn var unninn á fyrstu mánuðum ársins 2021. Þegar breyturnar voru 

flokkaðar var tekið mið af markmiðum rannsóknarinnar. Viðhorf og þekking 

skólastjóra á hugmyndafræðinni menntun fyrir alla (skóla án aðgreiningar) og 
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faglegu lærdómssamfélagi, starfsþróun, reynslu af fræðslu, ráðgjöf og stuðning 

við að innleiða hugmyndirnar um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla 

í skólana sem þeir starfa við, með tilliti til skólaþróunar og forystuhátta 

skólastjóranna. 

Við vinnslu spurningalistans voru hafðar til hliðsjónar nokkrar rannsóknir sem 

áður höfðu verið unnar og snúa að svipuðu rannsóknarefni. Má þar nefna 

rannsókn sem lögð var fyrir alla grunnskólakennara á póstlista félags 

grunnskólakennara og snýr að viðhorfum til stefnunnar skóli án aðgreiningar sem 

Félag grunnskólakennara og Samband íslenskra sveitarfélaga stóðu fyrir árið 2012. 

Rannsókn Berglindar Gísladóttur, Auðar Pálsdóttur, Önnu Kristínar Sigurðardóttur 

og Birnu Svanbjörnsdóttur um mat á stöðu lærdómssamfélags í grunnskóla: Þróun 

mælitækis (2019) þar sem þátttakendur voru kennarar og stjórnendur í 14 

grunnskólum í tveimur sveitarfélögum á Íslandi. Að auki, könnun Háskólans á 

Akureyri (2020) sem lögð var fyrir skólastjóra leik- og grunnskóla og 

forstöðumanna skólaþjónustu í 72 sveitarfélögum um mat þeirra á stefnu 

sveitarfélaga og þjónustu og starfsháttum þjónustunnar. Við gerð 

spurningakönnunarinnar var stuðst við spurningalistana úr ofantöldum 

rannsóknum, sem talið var að myndu nýtast rannsókninni vel og aðrar spurningar 

voru settar fram með aðstoð leiðbeinanda rannsóknarinnar. Við gerð 

spurningalistans var notast við leiðbeiningar Þorláks Karlssonar (2003, bls. 331-

355) og Grétars Þórs Eyþórssonar (2013, bls. 453-471) hvað varðar orðalag, 

skipulag, hönnun, uppsetningu og framkvæmd, en það getur skipt miklu máli 

hvernig þessum þáttum eru gerð skil og fer það eftir því um hvernig könnun er að 

ræða. Þessir þættir hafa mikið að segja hvað varðar nákvæmni við leiðbeiningar 

fyrir þátttakendur könnunarinnar, það er að segja hversu vel við viljum að 

þátttakendur skilji það sem spurt er um og að svarkostir séu skiljanlegir, þannig 

tryggjum við betur nákvæmni mælitækisins eins og kostur er (Grétar Þór 
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Eyþórsson, 2013, bls. 453). Mikilvægt er að gera þátttakendum auðvelt að svara 

og í því ljósi skipta svarkostir og uppsetning spurningalistans meginmáli. 

Þátttakendur eru viljugri, leggja sig betur fram og þreytast síður þegar þeir svara 

spurningalistanum, sem skilar sér í nákvæmari svörun og getur leitt til þess að fleiri 

sjá sér fært að svara en ella (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 332). 

Mæling breytanna er með raðkvarða (e. ordinal scale) og nafnkvarða (e. 

nominal scale). Þær breytur sem mældar eru með nafnkvarða eru upplýsingar um 

skóla og persónulegar upplýsingar en þannig kvarði felur eingöngu í sér 

upplýsingar um þann flokk sem viðkomandi tilheyrir. Upplýsingar um röðun svara 

fást með raðkvarða. Gott dæmi um raðkvarða eru möguleikarnir „mjög sammála“, 

„frekar sammála“, „hvorki sammála né ósammála“, „frekar ósammála“ og „mjög 

ósammála“. Í þessu tilfelli er um að ræða fimm punkta Likertkvarða (Amalía 

Björnsdóttir, 2013, bls. 170 og 173). Spurningalistinn var forprófaður af fjórum 

fagmenntuðum einstaklingum sem starfa allir í grunnskóla og voru ekki í úrtakinu. 

Rannsakanda þótti mikilvægt að spurningalistinn yrði forprófaður með það í huga 

að honum gæti hafa yfirsést eitthvað við gerð hans eða einhverjir þættir illa settir 

fram og óskýrir. Forprófun spurningalista leiðir oftar en ekki til þess að villur 

uppgötvast og því er hægt að bregðast við og vanda enn betur til verka (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2013, bls. 467). 

Rannsakandi setti sig í samband við þrjá aðstoðarskólastjóra og einn 

deildarstjóra í grunnskóla og óskaði eftir þátttöku þeirra við að svara 

spurningalistanum til forprófunar. Óskað var eftir ábendingum frá þeim hvað 

varðaði orðalag, uppsetningu og ef eitthvað væri sett fram með óskýrum hætti 

bæði hvað varðaði spurningar sem og svarmöguleika. Ekki komu fram efnislegar 

ábendingar en nokkrar ábendingar bárust varðandi orðalag spurninga og 

svarmöguleika. Tekið var tillit til ábendinganna og spurningalistinn lagfærður með 
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þær í huga áður en tengill á könnunina var sendur út til eiginlegra þátttakenda 

hennar. 

3.3.1. Spurningalistinn 

Spurningalistinn í könnuninni náði yfir þá þætti sem rannsakandi lagði upp með, 

kynnti sér og fjallað er um hér að framan, horft var til þess að hafa hann vandlega 

upp settan og skýran með það í huga að ná sem mestri svörun þátttakenda. 

Spurningalistanum var skipt upp í sex kafla; grunnspurningar um skólann, faglegt 

lærdómssamfélag, menntun fyrir alla eða „skóla án aðgreiningar“, fræðslu, ráðgjöf 

og stuðning við skólastjóra vegna breyttra starfshátta og umbóta í skólastarfi, 

starfsþróun og forystuhætti skólastjóra og að lokum bakgrunnsspurningar. Alls 

voru 50 spurningar í listanum og tók um 10-15 mínútur að svara honum, sem þótti 

nokkuð hæfilegur tími. Skilgreiningar á hugmyndafræði voru settar fram við þá 

kafla sem æskilegt þótti. Þetta var gert með það í huga að þátttakendur hefðu 

sömu upplýsingar um hugmyndafræðina áður en þeir svöruðu spurningunum sem 

fylgdu meðal annars til að forðast skekkjur. Spurningalistann má sjá í viðauka 2. 

Í fyrsta hluta spurningakönnunarinnar var spurt um skólann, í hvaða 

landshluta hann er, í hvaða sveitarfélagi ef á höfuðborgarsvæðinu, 

nemendafjölda, hvaða kennsluhætti helst er stuðst við og hver heildarfjöldi 

starfsmanna er við skólann. Hér voru svarmöguleikar fyrirfram gefnir og 

spurningar því lokaðar að einni spurningu undanskilinni sem bauð upp á opinn 

svarmöguleika á nafnkvarða þar sem boðið var upp á möguleikann að bæta við 

öðru svari en því sem boðið var upp á í svarmöguleikum. Rannsakanda þótti það 

nauðsynlegt í ljósi þess að honum gæti hafa yfirsést eða ekki hugkvæmst annar 

kostur af kennsluháttum sem styðjast mætti við. 

Í öðrum hluta spurningakönnunar var spurt út í þætti tengda faglegu 

lærdómssamfélagi, viðhorf til hugmyndarinnar, hvort hún hafi verið innleidd, hvar 

í ferlinu skólinn sé í innleiðingunni, hvort henni sé framfylgt, skilningur á 
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hugmyndinni, sameiginlegur skilningur hlutaðeigandi, hversu vel eða illa 

viðkomandi skólastjóra annars vegar og starfsfólk skóla hins vegar telji sig vera í 

stakk búið til að innleiða hana. Hér voru allar spurningar lokaðar og notaður var 

fimm punkta Likert kvarði þegar spurt var um skilning á hugmyndafræðinni um 

faglegt lærdómssamfélag, hversu vel hafi tekist til við að koma á sameiginlegum 

skilning hlutaðeigandi á hugmyndafræðinni um faglegt lærdómssamfélag og 

hversu vel eða illa skólastjóri taldi sig og starfsfólk skólans vera í stakk búið til að 

innleiða hugmyndina um faglegt lærdómssamfélag í skólann. 

Í þriðja hluta spurningakönnunarinnar var spurt út í hugmyndafræðina 

menntun fyrir alla eða „skóla án aðgreiningar“, viðhorf til hugmyndarinnar, hvort 

skólinn starfi undir formerkjum hennar, skilning á hugmyndinni, sameiginlegan 

skilning hlutaðeigandi, hversu vel eða illa viðkomandi skólastjóri annars vegar og 

starfsfólk skólans hins vegar telji sig vera í stakk búið til að innleiða hana og hversu 

vel eða illa viðkomandi skólastjóri telji að staðið hafi verið að því að innleiða 

hugmyndina af hálfu sveitarfélags/skólaþjónustu. Hér voru allar spurningar 

lokaðar og notaður var fimm punkta Likert kvarði þegar spurt var um skilning á 

hugmyndafræðinni um menntun fyrir alla. Hversu vel hefði tekist til við að koma 

á sameiginlegum skilningi hlutaðeigandi á hugmyndafræðinni um menntun fyrir 

alla og hversu vel eða illa skólastjóri teldi sig og starfsfólk skólans vera í stakk búið 

til að innleiða hugmyndafræðina í skólann. 

Í fjórða hluta spurningakönnunarinnar var spurt út í fræðslu, ráðgjöf og 

stuðning við skólastjóra vegna breyttra starfshátta og umbóta í skólastarfi. 

Spurningarnar voru allflestar lokaðar með fyrirfram gefnum svarmöguleikum á 

nafn- og Likert kvarða. Tvær spurninganna voru þó með þeim hætti að 

þátttakendur voru beðnir um að forgangsraða út frá fyrirfram gefnum 

svarmöguleikum varðandi hvaðan þeir hefðu helst fengið formlegan stuðning við 

að innleiða faglegt lærdómssamfélag og frá hvaða aðilum þeir teldu að mestur 
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stuðningur ætti helst að koma þegar um nýja eða breytta stefnumótun í skólastarfi 

væri að ræða. Í boði voru fimm möguleikar sem raða átti frá mestur til minnstur 

þar sem sá sem ætti að veita mestan stuðning var þá númer 1 og sá sem ætti að 

veita næst mestan númer 2 og svo framvegis. Hér var einnig hálfopinn möguleiki 

undir „annað“ þar sem þátttakendur gátu bætt við öðru svari en þeim sem boðið 

var upp á. Rannsakanda þótti þetta brýnt þar sem honum hefði getað yfirsést aðrir 

möguleikar varðandi hvaðan helsti stuðningur ætti að koma. Í lokaspurningu 

kaflans þar sem þátttakendur voru spurðir út í hver lágmarkstími stuðnings 

fræðsluyfirvalda við skólastjóra vegna innleiðingar nýrra starfshátta/stefna í 

skólaþróun ætti að vera, voru svarmöguleikar lokaðir fyrir utan einn sem bauð upp 

á „annað“. Þetta þótti rannsakanda nauðsynlegt þar sem mögulega gat verið um 

annað tímabil að ræða í huga þátttakenda en það sem boðið var upp á í 

svarmöguleikunum. 

Í fimmta hluta spurningakönnunarinnar var spurt út í starfsþróun og 

forystuhætti skólastjóra; svigrúm til starfsþróunar, fjölbreytileg tækifæri til 

starfsþróunar, virkni í starfsþróun, tegundir forystuhátta við störf almennt og 

hvaða forystutegundir þeir telja eiga við í starfi faglegs lærdómssamfélags og 

menntunar fyrir alla. Hér voru flestar spurningar lokaðar með fyrirfram gefnum 

svarmöguleikum á Likert kvarða. Ein af þremur síðustu spurningunum sem sneru 

að forystuháttum skólastjóra almennt í daglegum störfum, tengdar faglegu 

lærdómssamfélagi og menntun fyrir alla bauð upp á hálfopið svar þar sem 

þátttakendum gafst kostur á að bæta inn svarmöguleika sem ekki var boðið upp á 

í þeim sem fyrir voru. Þetta þótti rannsakanda nauðsynlegt þar sem sá möguleiki 

var fyrir hendi að honum hefði yfirsést fleiri tegundir forystuhátta sem til eru og 

einhverjir gætu verið að nota í störfum sínum. 

Í sjötta og jafnframt síðasta hluta spurningakönnunarinnar var spurt um 

bakgrunn þátttakenda svo sem aldur, kyn, reynslu í starfi og hæstu loknu 
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menntun. Notast var við lokaðar spurningar með fyrirfram gefnum 

svarmöguleikum í þessum hluta auk einnar hálfopinnar spurningar á nafnkvarða 

þar sem þátttakendur gátu bætt við öðru svari en kom fram í svarmöguleikunum.  

Í lokin var ein opin spurning þar sem þátttakendum gafst kostur á að tjá sig 

frá eigin brjósti ef það var eitthvað annað sem þeir vildu koma á framfæri sem ekki 

hafði verið spurt um. Með því að bjóða upp á þennan möguleika gætu komið fram 

mismunandi hugmyndir skólastjóra um efni rannsóknarinnar sem dýpkar vonandi 

viðfangsefni hennar enn frekar. 

3.4 Þátttakendur 

Spurningakönnunin var send með rafrænum hætti til allra skólastjóra í 

grunnskólum landsins. Skráðir félagsmenn í Skólastjórafélagi Íslands veturinn 

2021 voru 586, þar af voru skólastjórar í grunnskólum rúmlega 170 talsins. 

Heildarfjöldi þýðis var 173 og þegar spurningakönnuninni var lokað þann 2. maí 

2021, höfðu borist 154 svör frá þátttakendum rannsóknarinnar. 

Heildarsvarhlutfall rannsóknarinnar var 89,5% eða tæplega fjórðungur karlar, þrír 

fjórðu konur og tveir þátttakendur gáfu ekki upp kyn sitt.  

3.5 Framkvæmd og úrvinnsla 

Framkvæmd rannsóknarinnar var alfarið í höndum rannsakanda verkefnisins. 

Leitað var til Skólastjórafélags Ísland varðandi upplýsingar um skráða félagsmenn 

sem gegna stöðu skólastjóra í grunnskólum landsins. Ekki var unnt af hálfu 

félagsins að verða við beiðni rannsakanda um að fá uppgefinn netfangalista allra 

skólastjóra í grunnskólum landsins sökum laga þar að lútandi. Í framhaldi var leitað 

til Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem rannsakanda var bent á aðgengilegt 

skjal yfir alla grunnskóla á landinu með netföngum skólanna á vef félagsins. 

Rannsakandi nýtti sér það skjal og fletti upp netfangi hvers og eins skólastjóra á 

heimasíðu skólanna og sendi rafrænu könnunina út samkvæmt þeirri gagnaöflun. 
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Spurningalistinn var settur upp rafrænt í kringum mánaðarmótin mars/apríl 2021 

og stofnaður hlekkur á könnunina. Vinna við uppsetningu og forprófun 

spurningakönnunarinnar var lokið í byrjun apríl það sama ár. Rafræn gagnaöflun 

fór fram 12. apríl – 2. maí árið 2021. Til eftirfylgni voru send út þrjú ítrekunarbréf 

rafrænt til þátttakenda um að svara spurningakönnuninni, það er einni viku og 

tveimur vikum eftir að opnað var á hlekk könnunarinnar og þremur dögum fyrir 

lokadagsetningu. 

     Rannsakandi verkefnisins sendi kynningarbréf (sjá fylgiskjal 1) þar sem 

fram kom hlekkur á spurningakönnunina, á netföng allra skólastjóra í grunnskólum 

landsins, þar sem rannsóknin var kynnt og um leið óskað eftir leyfi og samstarfi við 

þá varðandi þátttöku í könnuninni. Í því kom sérstaklega fram að ekki bæri neinum 

skylda til að taka þátt í könnuninni né að svara öllum spurningum hennar. Engu að 

síður var bent á mikilvægi þess að sem flestir tækju þátt til að fá sem 

áreiðanlegastar niðurstöður. Einnig kom fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt við 

úrvinnslu gagnanna. 

     Í tölfræðilegri úrvinnslu var notast við 28. útgáfu af forritinu SPSS. Notuð 

var lýsandi tölfræði (tíðni og hlutföll), könnuð tengsl milli breyta með krosstöflum 

og kí-kvaðrat. Til að greina svör þátttakenda voru notaðar bakgrunnsbreyturnar  

menntun, starfsaldur, aldur, kyn, búseta, stærð skóla, það er að segja 

nemendafjöldi og fjöldi starfsmanna, ásamt kennsluháttum. 

3.6 Siðferðileg álitamál og leyfi 

Allar rannsóknaraðferðir eiga sér einhverjar takmarkanir og á það einnig við um 

megindlegar rannsóknaraðferðir.  

Í spurningakönnunum geta komið fram kerfisbundnar villur á borð við 

brottfall úr úrtaki þýðis eða það dregið úr röngum þýðislista, einnig má rekja það 

til orðalags spurninga (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 117). 
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Þátttakendur geta mögulega lagt mismunandi skilning í þá þætti sem spurt er um 

og því er mikilvægt að vanda orðalag spurninganna og að þær séu skýrar (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2013, bls. 454). Þær upplýsingar sem fást fram með 

spurningakönnun geta verið takmarkandi þar sem þátttakendur hafa ekki val 

heldur eru bundnir af þeim spurningum og svarmöguleikum sem settir eru fram 

af rannsakanda. Annað sem getur haft áhrif eru aðstæður hvers og eins þegar 

könnunin er tekin, er fullt næði, er viðkomandi þreyttur eða illa fyrir kallaður og 

svo framvegis (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 213-

214). Hér gætu einhverjir átt í erfiðleikum að svara spurningum sem tengist 

faglegu lærdómssamfélagi eða menntun fyrir alla ef ekki er til staðar skilningur og 

góð vitneskja á því hvað felst í hvoru tveggja. Til þess að koma á móts við það, ef 

sú staða kæmi upp, voru stuttar og skýrar skilgreiningar á hugmyndafræðunum 

settar fram við þær spurningar.  

Ekki þurfti að afla sérstakra leyfa fyrir rannsóknina þar sem hún var ekki 

leyfisskyld samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000 og reglum nr. 712/2008 um tilkynningaskyldu og leyfisskylda vinnslu 

persónuupplýsinga, þar sem ekki er unnt að persónugreina svör einstaklinganna 

sem voru þátttakendur í könnuninni. Þátttakendur gáfu upplýst samþykki með því 

að svara spurningum könnunarinnar, þeim var ekki skylt að svara henni í heild sinni 

og var frjálst að hætta þátttöku hvenær sem var. 

 



 

53 
 

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og ljósi varpað á þá 

þætti sem helst einkenndu svör þátttakenda rannsóknarinnar. Svörin eru greind á 

grundvelli bakgrunns og aðstæðna (bakgrunnsbreytur) í því skyni að ná fram 

áhrifum á svör og viðhorf skólastjóra. 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Spurningakönnunin var send til 173 skólastjóra í grunnskólum á landinu öllu og í 

heildina bárust 154 svör sem gerir tæplega 90% svörun. Einn fjórði svara kom frá 

karlkyns skólastjórum og þrír fjórðu frá kvenkyns skólastjórum. Tafla 1 sýnir 

skiptingu á hæstu menntun þátttakenda en þeir voru beðnir um að merkja við 

hæstu gráðu sem þeir höfðu lokið. Þegar menntun skólastjóra var skoðuð mátti 

sjá að rúmlega helmingur þeirra eða um 60%, hafði annað hvort lokið meistara- 

eða diplómanámi í stjórnun menntastofnana og rúmlega fimmtungur þátttakenda 

hafði lokið öðru meistaranámi. Aðrir þátttakendur, eða tæplega fimmtungur, 

höfðu lokið grunnmenntun, diplómu í framhaldsnámi í öðrum fræðum eða voru í 

námi meðfram starfi í stjórnun menntastofnana. 

Tafla 1. Menntun skólastjóra 

 

Hæsta lokna menntun   

  

M.Ed. próf í stjórnun menntastofnana 41,3% 

M.A./M.Ed. próf í öðru en stjórnun menntastofnana 21,2% 

Diplóma framhaldsnáms í stjórnun menntastofnana 18,3% 

Diplóma framhaldsnáms í öðru en stjórnun menntastofnana 3,8% 

B.Ed. próf í menntunarfræðum (grunnskólakennari) 10,6% 

Annað 4,8% 
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Aldur var flokkaður í sex flokka og starfsaldur í fimm flokka. Tæplega 60% 

þátttakenda svaraði til um aldur sinn og starfsaldur. Mynd 1 sýnir 

aldursskiptingu þátttakenda og starfsreynslu þeirra sem skólastjóri. Flestir 

starfandi skólastjórar voru á aldrinum 56 – 60 ára eða tæplega þriðjungur 

þátttakenda.  Í aldurshópi 61 árs og eldri var starfsreynslan lengst, það er að 

segja flestir í þeim aldurshópi höfðu starfað sem skólastjóri í 12 ár eða 

lengur.  

Mynd 1. Aldur og starfsaldur þátttakenda 

Á mynd tvö má sjá hvernig svör þátttakenda skiptast eftir landshlutum. 

Þar sést að rúmlega helmingur þátttakenda sem svöruðu könnuninni 

störfuðu sem skólastjórar í grunnskólum utan höfuðborgarsvæðisins og 

tæplega helmingur eða um 44% á höfuðborgarsvæðinu. Þegar litið var til 

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu mátti sjá að rúmlega helmingur 

svara, eða tæplega 58% komu frá skólastjórum sem störfuðu í grunnskólum 

Reykjavíkur og restin skiptist á milli bæjarfélaganna Garðabæjar, 

Hafnarfjarðar, Kópavogs og Mosfellsbæjar.  
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Mynd 2. Þátttaka eftir landshlutum 

Í töflu tvö eru upplýsingar um stærð skóla. Hér er átt við fjölda nemenda og 

starfsmanna við skólana sem þátttakendur könnunarinnar störfuðu við. Í 

þeim skólum þar sem nemendafjöldi var undir 100 var fjöldi starfsmanna í 

öllum tilfellum undir 50. Í fjölmennustu skólunum þar sem nemendafjöldi 

var yfir 700 voru flestir starfsmenn eins og gefur að skilja, en þó var munur 

þar á milli. Fjöldi starfsmanna er misjafn og fór það meðal annars eftir stærð 

skóla, það er að segja nemendafjölda til dæmis, en ótal aðrir þættir geta 

legið að baki til skýringar á því. 

Tafla 2. Nemenda- og starfsmannafjöldi (N) 

Fjöldi nemenda: Fjöldi starfsmanna 

  

50 eða 
færri 

51-75 76-100 101-150 
151 eða 

fleiri 

Undir 100  100%     

100-200 94,7% 5,3%    

201-300 33,3% 57,1% 9,5%   

301-400 5% 80% 15%   

401-500 6,3% 31,3% 50% 12,4%  

501-600  14,3% 42,9% 42,9%  

601-700   12,5% 87,5%  

Yfir 700       50% 50% 

5,8

43,9

3,9
8,4

5,2

14,2

7,1

11,0 Suðurnes

Höfuðborgarsvæðið

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland vestra

Norðurland eystra

Austurland

Suðurland
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Í töflu 3 gefur að líta samantekt svara þátttakenda við spurningunni um 

hvaða kennsluhætti var helst stuðst við í skólanum sem þeir störfuðu við eftir 

landshlutum. Kí- kvaðrat próf sýndi að marktæk tengsl voru milli landshluta 

og þeirra kennsluhátta sem voru ríkjandi í skólunum, χ2 (1,N = 141) = 33,40, 

p = 0,03. Á Suðurnesjum var bekkjarkennslan sá kennsluháttur sem stuðst 

var hvað mest við. Á Norðurlandi vestra var mest stuðst við teymiskennslu 

og á Suðurlandi var mest stuðst við blöndu af teymis- og bekkjarkennslu.  

Tafla 3. Kennsluhættir eftir landshlutum 

 
Teymiskennsla Bekkjarkennsla 

Blanda af teymis- og 
bekkjarkennslu 

Suðurnes 25% 62,5% 12,5% 

Höfuðborgarsvæðið 27,9% 13,2% 58,8% 

Vesturland 50%  50% 

Vestfirðir 14,3% 14,3% 71,4% 

Norðurland vestra 57,1%  42,9% 

Norðurland eystra 16,7% 11,1% 72,2% 

Austurland 20,0% 50,0% 30,0% 

Suðurland 17,6% 5,9% 76,5% 

 
 

4.2 Viðhorf til hugmyndarinnar um faglegt 
lærdómssamfélag 

Viðhorf skólastjóra til hugmyndarinnar um faglegt lærdómssamfélag var 

almennt mjög jákvætt eða frekar jákvætt eða tæplega 98%. Enginn 

þátttakenda merkti við neikvætt eða frekar neikvætt viðhorf til 

hugmyndarinnar og einungis rúmlega 2% merktu við hvorki jákvætt né 

neikvætt, eða þrír þátttakendur. Hvorki reyndust marktæk tengsl á milli 

landshluta, sveitarfélaga, kyns, aldurs, starfsaldurs né menntunarstigs 

skólastjóra og viðhorfa til hugmyndarinnar um faglegt lærdómssamfélag.  

Á mynd 3 sést hvernig svör skiptust hlutfallslega eftir menntun. 
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Mynd 3. Viðhorf til hugmyndarinnar um faglegt lærdómssamfélag eftir menntunarstigi 

Þegar litið var til viðhorfa skólastjóra um hugmyndina faglegt 

lærdómssamfélag þá var ekki að sjá nein marktæk tengsl milli þeirrar 

ráðgjafar, fræðslu og stuðnings sem þeir fengu við að innleiða hugmyndina í 

skólana sem þeir störfuðu við og þeirra viðhorfa sem þeir höfðu til 

hugmyndarinnar. Þrátt fyrir að meirihluti þátttakenda teldi að mjög illa 

(19%), frekar illa (22%) eða hvorki vel né illa (36%) hafi verið stutt við þá í 

ferlinu við að innleiða faglegt lærdómssamfélag í skólana, hafði það ekki áhrif 

á viðhorf þeirra til hugmyndarinnar, sem var í flestum tilfellum mjög og 

frekar jákvætt. 

4.2.1 Forystuhættir með tilliti til faglegs lærdómssamfélags 

Flestir þátttakenda (70%) töldu sig nota forystuháttinn styðjandi forystu eða 

dreifða forystu (60%). Tæplega helmingur taldi sig beita þjónandi 

forystuháttum, um þriðjungur umbreytingaforystu og aðlögunarforysta rak 

lestina (12%). Tæplega 6% gerðu sér ekki grein fyrir hvaða forystuháttum 

þeir beittu í störfum sínum í tengslum við hugmyndina um faglegt 
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lærdómssamfélag. Þeir skólastjórar sem töldu sig beita þjónandi 

forystuháttum voru betur í stakk búnir til að innleiða faglegt 

lærdómssamfélag í skólana en þeir sem töldu sig beita öðrum 

forystuháttum.  

4.2.2 Starfsþróun og áhrif hennar á breytta starfshætti 
skóla 

Þátttaka í eigin starfsþróun skólastjóra var nokkuð góð en rúmlega 

helmingur þeirra sagðist vera frekar eða mjög sammála því að þeir væru 

virkir í að sækja sér starfsþróun.  Í svörum skólastjóra mátti sjá að rúmlega 

40% þeirra voru frekar eða mjög sammála því að fjölbreytt tækifæri væru til 

starfsþróunar, þriðjungur var hvorki sammála né ósammála og tæplega 

fjórðungur var mjög eða frekar ósammála því. Tæplega þriðjungur 

skólastjóranna var mjög eða frekar ósammála því að  þeim væri gefið 

svigrúm til starfsþróunar, rúmlega fjórðungur var hvorki sammála né 

ósammála því og um 45% skólastjóranna voru frekar eða mjög sammála að 

þeim væri gefið svigrúm til eigin starfsþróunar. Á mynd 4 má sjá hversu oft 

skólastjórar sóttu sér endurmenntun í eigin starfsþróun á síðastliðnu ári eftir 

landshlutum. Skólastjórar búsettir á Austurlandi og Norðurlandi vestra voru 

hvað öflugastir við að sækja sér endurmenntun til eigin starfsþróunar og á 

Suðurnesjum var hlutfall þeirra skólastjóra sem sóttu sér aldrei 

endurmenntun á síðasta ári hæst eða 28,6%. Marktæk tengsl voru á milli 

þess hversu oft skólastjórar sóttu endurmenntun til eigin starfsþróunar og 

þess hversu vel þeir töldu sig í stakk búna við að innleiða faglegt 

lærdómssamfélag í skólann, eða χ2 (1, N = 105) = 20.51, p=0,009. Þeir sem 

sóttu sér oftar endurmenntun til eigin starfsþróunar töldu sig betur í stakk 
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búna til að innleiða faglegt lærdómssamfélag en þeir skólastjórar sem 

sjaldan sóttu sér endurmenntun. 

Mynd 4. Tíðni endurmenntunar skólastjóra eftir landshlutum 

Tæplega 70% þátttakenda töldu sig vera mjög vel eða frekar vel í stakk búna 

til þess að innleiða faglegt lærdómssamfélag í skólann sem þeir störfuðu við 

og liðlega þriðjungur taldi sig vera hvorki vel né illa í stakk búinn til að 

innleiða það. Ekki voru marktæk tengsl milli kyns, aldurs, starfsaldurs, stærð 

skóla né sveitarfélags á höfuðborgarsvæðinu og þess hversu vel 

skólastjórarnir töldu sig í stakk búna til að innleiða faglegt lærdómssamfélag. 

Marktæk tengsl voru milli menntunarstigs skólastjóranna og þess hversu vel 

þeir töldu sig í stakk búna til að innleiða faglegt lærdómssamfélag í skólann, 

eða χ2 (1, N = 103) = 19,58, p=0,034. Því meiri menntun því betur í stakk 

búnir til að innleiða faglegt lærdómssamfélag. Einnig voru jákvæð marktæk 

tengsl milli þess að hafa skilning á því hvað faglegt lærdómssamfélag felur í 

sér og þess að vera í stakk búinn til að innleiða það í skólann, þ.e. því meiri 

skilningur því betur í stakk búinn til að innleiða hugmyndina, χ2 (1, N = 131) 
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= 49,71, p<0,001. Að auki voru marktæk tengsl milli landshluta og þess 

hversu vel skólastjórar töldu sig vera í stakk búna til að koma faglegu 

lærdómssamfélagi á við skólann sem þeir starfa við χ2 (1, N = 131) = 35,13, 

p<0,001. Fleiri skólastjórar sem störfuðu í grunnskólum á Vesturlandi og á 

Norðurlandi eystra töldu sig í stakk búna að innleiða faglegt 

lærdómssamfélag við skólann sem þeir störfuðu við en skólastjórar í öðrum 

landshlutum. Mynd 5 sýnir glöggt hvernig það skiptist milli landshluta. 

Mynd 5. Skólastjórar í stakk búnir að innleiða faglegt lærdómssamfélag í skólana sem þeir 
starfa við eftir landshlutum 

Skólastjórar töldu að starfsfólk sitt væri almennt mjög eða frekar vel í stakk 

búið til að innleiða hugmyndina um faglegt lærdómssamfélag í skólana eða 

tæplega 60%. Marktæk tengsl komu fram milli þess hversu vel eða illa 

skólastjóri annars vegar og starfsfólk hins vegar var í stakk búið til að innleiða 

faglegt lærdómssamfélag í skólana χ2 (1, N = 130) = 53,37, p = 0,001. Þeir 

skólastjórar sem töldu sig vera hvað best í stakk búna til að innleiða faglegt 

lærdómssamfélag töldu einnig starfsfólk sitt vera mjög vel eða vel í stakk 

búið til að gera slíkt hið sama. Einnig komu fram marktæk tengsl milli hversu 
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vel eða illa starfsfólk var í stakk búið til að innleiða faglegt lærdómssamfélag 

í skólana og sameiginlegs skilnings þeirra á hugmyndinni χ2 (1, N = 130) = 

104,73, p = 0,001. Því meiri sameiginlegur skilningur á hugmyndinni um 

faglegt lærdómssamfélag því betur var starfsfólk í stakk búið til 

innleiðingarinnar. 

4.2.3 Fræðsla og formlegur stuðningur við breytta 
kennsluhætti með tilliti til faglegs lærdómssamfélags 

Tæplega helmingur skólastjóra taldi sig hafa fengið mjög mikla eða frekar 

mikla fræðslu um hugmyndina faglegt lærdómssamfélag og tæplega 

fjórðungur taldi sig hafa fengið frekar litla eða mjög litla fræðslu. Ekki voru 

marktæk tengsl milli sveitarfélaga, landshluta, aldurs, starfsaldurs, kyns né 

viðhorfa til hugmyndarinnar um faglegt lærdómssamfélag og þeirrar fræðslu 

sem skólastjórar töldu sig hafa fengið á hugmyndinni. Marktæk tengsl voru 

milli aldurs þátttakenda og þeirrar fræðslu sem þeir töldu sig hafa fengið um 

hugmyndina faglegt lærdómssamfélag χ2 (1, N = 103) = 39,36, p=0,025. 

Skólastjórar á aldrinum 56 – 60 ára töldu sig í meira mæli hafa fengið fræðslu 

um hugmyndina faglegt lærdómssamfélag en skólastjórar í öðrum 

aldursflokkum. Sjá mynd 6 hér fyrir neðan. 

Mynd 6. Fræðsla til skólastjóra um faglegt lærdómssamfélag 
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Tæplega fjórðungur þátttakenda taldi sig hafa fengið formlegan stuðning við 

að innleiða faglegt lærdómssamfélag í skólann og rúmlega 40% töldu sig hafa 

fengið mjög lítinn eða frekar lítinn formlegan stuðning í þeim efnum. Ekki 

komu fram marktæk tengsl milli þess formlega stuðnings sem skólastjórar 

fengu við að innleiða faglegt lærdómssamfélag í skólann sem þeir störfuðu 

við og aldurs, starfsaldurs, kyns né sveitarfélags. Að auki komu ekki fram 

marktæk tengsl milli skilnings og viðhorfs við þann formlega stuðning sem 

skólastjórar fengu við að innleiða faglegt lærdómssamfélag.  

Þeir skólastjórar sem fengu formlegan stuðning af hálfu 

fræðsluyfirvalda vegna nýrra starfshátta eða stefna, voru beðnir um að gefa 

upp yfir hve langan tíma hann varði og einnig að leggja mat sitt á  hver 

lágmarkstími stuðnings ætti að vera. Mynd 7 sýnir niðurstöður þessara 

spurninga.     

Mynd 7. Formlegur stuðningur var og ætti að vera 

Þátttakendum var gefinn opinn möguleiki til að svara spurningunni varðandi 

formlegan stuðning og í svörum þeirra kom meðal annars fram að þeim þótti 

mjög mismunandi yfir hve langan tíma stuðningur ætti að ná og færi það 

18,0%

5,1%

15,4%

7,7%

15,4%

38,5%

5,1%

6,1%

9,1%

25,3%

43,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Innan við einn mánuð

1 - 3 mánuði

4 - 6 mánuði

7 - 9 mánuði

10 - 12 mánuði

Eitt ár eða lengur

Formlegur stuðningur ætti að vera Formlegur stuðningur var



 

63 
 

oftar en ekki eftir umfangi verkefnisins hverju sinni. Auk þess kom fram að 

stuðningur ætti að vera þar til skólinn teldi sig í stakk búinn til að halda áfram, 

halda við og bæta hugmyndafræðina óstuddur. Bent var á mikilvægi 

upprifjunar meðal annars vegna starfsmannaveltu og endurnýjunar hjá 

skólastjórum.  

Á mynd 8 má sjá hvaðan mesti stuðningurinn í ferlinu við að innleiða 

faglegt lærdómssamfélag í skólann kom og hvaðan þátttakendur töldu að 

hann ætti að koma þegar um breytta stefnumótun í skólastarfi væri að ræða.  

Mynd 8. Formlegur stuðningur kom frá og ætti að koma frá 

Meirihluti þátttakenda taldi að mestur stuðningur ætti að koma frá 

skólaskrifstofu sveitarfélaga við að innleiða faglegt lærdómssamfélag, eða 

rúmlega helmingur, en í rauninni kom hann frá þeim í þriðjungi tilfella. 

Stjórnendateymi skólanna var sá hópur sem studdi skólastjórana mikið við 

að innleiða breytta starfshætti við skólana en þátttakendur töldu að 

stuðningur eða ábyrgð teymisins ætti að vera minni en hann var í raun.  
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Þegar litið var til landshlutanna hvað varðaði formlegan stuðning 

fræðsluyfirvalda við að innleiða faglegt lærdómssamfélag í skólana virtist 

hann mestur á Norðurlandi eystra eða í tæplega helmingi tilfella mjög mikill 

eða frekar mikill. Á Suðurnesjum var hann hvað minnstur eða í tæplega 86% 

tilfella mjög eða frekar lítill. Tengsl voru á mörkum marktektar milli 

landshluta og formlegs stuðnings við að innleiða faglegt lærdómssamfélag, 

χ2 (1, N = 107) = 23,19, p=0,057. Á mynd 9 má sjá hvernig skiptingin var á 

milli landshluta hvað varðaði formlegan stuðning við að innleiða faglegt 

lærdómssamfélag í skólana. 

Mynd 9. Formlegur stuðningur við að innleiða faglegt lærdómssamfélag milli landshluta 

Þegar niðurstöður varðandi formlegan stuðning við að innleiða faglegt 

lærdómssamfélag voru skoðaðar í sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins 

mátti sjá að hann var helst að fá í Garðabæ eða í tæplega 30% tilvika, þar á 

eftir kom Reykjavík og svo Hafnarfjörður. Mjög eða frekar lítinn formlegan 

stuðning var að hafa í helmingi tilfella í Mosfellsbæ. Mynd 10 sýnir þessa 

skiptingu vel. 
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Mynd 10. Formlegur stuðningur sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins við að innleiða faglegt 

lærdómssamfélag 

Marktæk tengsl komu fram milli þess hversu vel skólastjórar töldu sig í stakk 

búna til að innleiða faglegt lærdómssamfélag í skólann sem þeir starfa við og 

formlegs stuðnings við innleiðinguna, χ2 (4, N = 106) = 13,20, p=0,010. Því 

meiri stuðningur við að innleiða faglegt lærdómssamfélag af hálfu 

sveitarfélags því betur voru skólastjórar í stakk búnir til þess.  

Um 70% voru mjög eða frekar sammála því að skólinn sem þeir störfuðu 

við starfaði undir formerkjum hugmyndafræðinnar um faglegt 

lærdómssamfélag. Tæplega helmingur skólastjóra sögðu að 

hugmyndafræðinni um faglegt lærdómssamfélag hafi verið komið á að fullu, 

séu að nálgast lokin eða komin vel á veg með að innleiða hana, tæplega 

fjórðungur er á góðri leið með innleiðinguna í skólann og rúmlega fjórðungur 

er á frumstigi í því ferli. 

 

36,4%

50,0%

25,0%

14,3%

36,4%

50,0%

50,0%

57,1%

100,0%

27,3%

25,0%

28,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Reykjavík

Mosfellsbær

Hafnarfjörður

Garðabær

Kópavogur

Mjög eða frekar lítinn Hvorki mikinn né lítinn Mjög eða frekar mikinn



 

66 
 

4.3 Viðhorf til hugmyndarinnar um menntun fyrir 
alla 

Viðhorf skólastjóra til hugmyndarinnar um menntun fyrir alla var almennt 

mjög jákvætt eða frekar jákvætt eða tæplega 86%. Einn tíundi þátttakenda 

hafði hvorki jákvætt né neikvætt viðhorf til hugmyndafræðinnar um 

menntun fyrir alla, einungis fjórir merktu við að viðhorf þeirra væri frekar 

neikvætt og einn þátttakandi merkti við að hann hefði mjög neikvætt viðhorf 

til hugmyndarinnar um menntun fyrir alla.  Ekki reyndust vera marktæk 

tengsl milli viðhorfa skólastjóra til hugmyndarinnar um menntun fyrir alla og 

landshluta, sveitarfélaga, kyns, aldurs, starfsaldurs né menntunarstigs 

þeirra, en þau síðast nefndu voru þó á mörkum marktektar χ2 (1, N = 104) = 

23,91, p=0,067. Þeir skólastjórar sem lokið höfðu meistaranámi í stjórnun 

menntastofnana voru í yfir 90% tilfella með mjög eða frekar jákvætt viðhorf 

til hugmyndarinnar um menntun fyrir alla. 

Á mynd 11 má sjá hvernig svör þátttakenda skiptust hlutfallslega eftir 

menntun, fjöldi í hverjum menntunarflokki fyrir sig var mismunandi. 

Almennt var skilningur skólastjóra mjög mikill eða frekar mikill á 

hugmyndinni um menntun fyrir alla eða 95%. 
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Mynd 11. Viðhorf til hugmyndarinnar um menntun fyrir alla eftir menntunarstigi 

Þegar litið var til sveitarfélaganna hvað varðar hversu vel eða illa hugað var 

að fjölgun stöðugilda þegar hugmyndin um menntun fyrir alla var innleidd í 

skólana kom í ljós að um 60% skólastjóra í Reykjavík töldu mjög illa eða frekar 

illa hafa verið hugað að því og einungis um tíundi hluti frekar vel. Ekkert 

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu taldi að mjög vel hafi verið hugað 

að því að fjölga stöðugildum í tengslum við hugmyndina um menntun fyrir 

alla til að mæta mögulega auknum fjölda nemenda með flóknari þarfir. 

Þriðjungur skólastjóra í Kópavogi segir að frekar illa hafi verið hugað að því, 

þriðjungur hvorki vel né illa og þriðjungur frekar vel. Meirihluti 

skólastjóranna í Hafnarfirði töldu að hvorki vel né illa hafi verið hugað að 

fjölgun stöðugilda eða rúmlega 60% þeirra og skiptast hin prósentin á milli 

mjög illa, frekar illa og frekar vel. Meirihluti skólastjóra í Garðabæ eða ríflega 

70% sögðu að hvorki vel né illa hafi verið hugað að fjölgun stöðugilda við 

skólana og restin frekar vel. Mosfellsbær sker sig úr þar sem fram kemur að 

frekar vel hafi verið hugað að fjölgun stöðugilda í tengslum við menntun fyrir 

alla eða 100%. Marktæk tengsl komu ekki fram varðandi þennan þátt, sem 
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þýðir að þegar hugmyndin um menntun fyrir alla var innleidd í grunnskóla 

landsins var misvel að því staðið milli sveitarfélaga að fjölga stöðugildum 

fagmenntaðra einstaklinga. Það hafði þó ekki áhrif á að hugmyndin væri 

innleidd þrátt fyrir að nemendum gæti fjölgað og þarfir þeirra mögulega í 

meira mæli ólíkar og flóknari.  

4.3.1 Forystuhættir með tilliti til menntunar fyrir alla 

Þegar spurt var út í hvaða forystuhætti skólastjórarnir studdust mest við í 

sínu starfi, með tilliti til hugmyndarinnar um menntun fyrir alla, kom í ljós að 

rúmlega 70% þátttakenda töldu sig nota styðjandi forystu, rúmlega 

helmingur taldi sig beita dreifðri forystu og þjónandi forystuháttum. 

Fjórðungur taldi sig beita umbreytingaforystu, tæplega fjórðungur 

aðlögunarforystu og 6% þátttakenda gerðu sér ekki grein fyrir hvaða 

forystuháttum þeir beittu í störfum sínum með hugmyndina um menntun 

fyrir alla í huga. Þegar skólastjórarnir voru beðnir um að meta hversu vel eða 

illa þeir töldu sig vera í stakk búna til að innleiða hugmyndina um menntun 

fyrir alla í skólana sem þeir störfuðu við mátti sjá að 80% þeirra töldu sig 

mjög vel eða frekar vel í stakk búna til þess. Einungis einn skólastjóri taldi sig 

vera mjög illa í stakk búinn til þess og sjö þátttakendur töldu sig frekar illa í 

stakk búna til að innleiða hugmyndina í skólann sem þeir störfuðu við. Ekki 

var að finna marktæk tengsl milli forystuháttanna og þess hversu vel eða illa 

skólastjórarnir töldu sig í stakk búna til að innleiða hugmyndina um menntun 

fyrir alla í skólana. Forystuhættir skólastjóranna höfðu því ekkert með það 

að segja hversu vel þeir töldu sig í stakk búna til að innleiða hugmyndina. 

Ekki komu fram marktæk tengsl milli landshluta, sveitarfélaga, né stærðar 

skóla við það hversu vel eða illa skólastjórar töldu sig vera í stakk búna til að 

innleiða menntun fyrir alla í sínum skóla. Ekki komu fram marktæk tengsl 
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milli aldurs, kyns né menntunarstigs skólastjóranna, en tengslin milli 

starfaldurs og þess hversu vel þeir töldu sig í stakk búna til að innleiða 

hugmyndina um menntun fyrir alla í skólann sem þeir starfa við var á 

mörkum marktektar χ2 (1,N=103) = 25,65, p=0,059. Því eldri því betur í stakk 

búnir til að innleiða hugmyndina.  

Um 95% skólastjóra töldu sig hafa mjög mikinn eða frekar mikinn 

skilning á hugmyndinni menntun fyrir alla og 80% töldu sig vera í stakk búna 

til að innleiða hana við skólann sem þeir störfuðu við. Hér mátti finna 

marktæk tengsl milli skilnings skólastjóra á hugmyndinni um menntun fyrir 

alla og þess að vera í stakk búinn til að innleiða hana, eða, χ2 (1, N = 131) = 

112,65, p<0,001. Því betri skilningur á hugmyndinni því betur í stakk búnir til 

að innleiða hana í skólann.  

4.3.2 Fagleg fræðsla og ráðgjöf vegna breyttra 
kennsluhátta og með tilliti til menntunar fyrir alla 

Tæplega þriðjungur þátttakenda töldu mjög vel eða frekar vel staðið að 

faglegri fræðslu um hugmyndina menntun fyrir alla og rúmlega 40% hvorki 

vel né illa. Ekki voru marktæk tengsl milli starfsaldurs skólastjóra og 

upplifunar þeirra af faglegri fræðslu vegna hugmyndarinnar um menntun 

fyrir alla. Marktæk tengsl voru milli aldurs og þess hversu vel þátttakendur 

töldu sig hafa fengið faglega fræðslu vegna hugmyndarinnar um menntun 

fyrir alla χ2 (1,N=98) = 47,016, p=0,003. Skólastjórarnir í elsta 

aldursflokknum töldu sig hafa fengið faglega fræðslu í meira mæli en 

skólastjórar yngri aldursflokkanna. Mynd 12 sýnir hvernig svör 

skólastjóranna skiptust út frá aldursflokkum. 
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Mynd 12. Fagleg fræðsla vegna hugmyndarinnar um menntun fyrir alla 

Einnig voru marktæk tengsl milli kyns og faglegrar fræðslu vegna 

hugmyndarinnar um menntun fyrir alla χ2 (1,N=99) = 32,074, p=0,001. 

Tæplega helmingur karlkyns skólastjóra töldu sig hafa fengið mikla eða 

frekar mikla faglega fræðslu um menntun fyrir alla á móti um það bil 

fjórðungi kvenkyns skólastjóra. 

     Þegar litið var til landshlutanna varðandi upplifun skólastjóranna af 

faglegri fræðslu mátti sjá að marktæk tengsl voru ekki til staðar en þó nokkuð 

nálægt því χ2 (1,N=101) = 39,50, p=0,073. Um fjórðungur skólastjóra á 

Norðurlandi vestra og rúmlega 2% á höfuðborgarsvæðinu töldu að mjög vel 

hafi verið staðið að faglegri fræðslu varðandi hugmyndina um menntun fyrir 

alla. Í öðrum landshlutum var ekki að sjá að neinum hafi þótt mjög vel staðið 

að faglegri fræðslu. Sjá má á mynd 13 hvernig svör þátttakenda skiptust við 

spurningunni. 
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Mynd 13. Hversu vel eða illa var staðið að faglegri fræðslu til skólastjóra varðandi hugmyndina 
um menntun fyrir alla eftir landshlutum 

Þegar skoðuð voru svör þátttakenda varðandi þá faglegu ráðgjöf sem þeir 

töldu sig hafa fengið við að innleiða hugmyndina um menntun fyrir alla í 

skólann sem þeir störfuðu við, mátti sjá að um þriðjungur þátttakenda taldi 

að mjög vel eða frekar vel hafi verið staðið að henni og tæplega 45% hvorki 

vel né illa. Marktæk tengsl voru milli aldurs og þess hversu vel þátttakendur 

töldu sig hafa fengið faglega ráðgjöf vegna hugmyndarinnar um menntun 

fyrir alla χ2 (1,N=98) = 36,70, p=0,047. Þeir skólastjórar sem elstir voru, 61 

árs eða eldri, töldu í helmingi tilvika að frekar vel hafi verið staðið að faglegri 

ráðgjöf. Í aldurshópi 56 – 60 ára sögðu 40% að mjög eða frekar illa hafi verið 

staðið að faglegri ráðgjöf vegna menntunar fyrir alla. Í yngsta aldurshópnum, 

36 – 40 ára, mátti sjá að 80% þeirra töldu að þeim hafi hvorki vel né illa verið 

veitt fagleg ráðgjöf vegna hugmyndarinnar um menntun fyrir alla. Einungis 

2% þátttakenda töldu að mjög vel hafi verið staðið að faglegri ráðgjöf  

varðandi þennan þátt. Skiptinguna má sjá á mynd 14 hér fyrir neðan. 
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Mynd 14. Fagleg ráðgjöf vegna hugmyndarinnar um menntun fyrir alla eftir aldursflokkum 
skólastjóra 

Hvorki voru marktæk tengsl milli starfsaldurs, kyns, landshluta né 

sveitarfélaga og faglegrar ráðgjafar vegna hugmyndarinnar um menntun 

fyrir alla. 

     Þegar viðhorf skólastjóranna til hugmyndarinnar um menntun fyrir 

alla í tengslum við þá ráðgjöf og fræðslu sem þeir fengu við að innleiða hana 

í skólana var skoðað komu ekki fram nein marktæk tengsl þar á milli.  

4.4 Fræðsla og stuðningur við skólastjóra vegna 
breytinga í stefnumótun skólastarfs 

Tæplega þriðjungur þátttakenda taldi mjög eða frekar illa staðið að bæði 

fræðslu og stuðningi við þá og kennara skólans þegar kom að breytingum í 

stefnumótun skólastarfs. Tæplega helmingur mat það þannig að það væri 

hvorki stutt vel né illa við þá og tæplega fjórðungur skólastjóra sagði að mjög 

vel eða frekar vel væri staðið að fræðslu og stuðningi við þá og kennara 

skólans þegar kom að breytingum í stefnumótun skólastarfsins á vegum 

fræðsluyfirvalda. 
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Þátttakendur svöruðu þremur spurningum þar sem þeir voru beðnir um að 

meta „þegar á heildina væri litið“ hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru 

með þá fræðslu, ráðgjöf og þann stuðning sem þeir fengu varðandi nýja 

starfshætti þegar kom að breytingu skólastarfs vegna stefnumótunar. Sjá má 

að fimmtungur skólastjóranna var mjög eða frekar óánægður með þann 

stuðning sem þeir fengu vegna nýrra starfshátta á vegum fræðsluyfirvalda 

þegar kemur að breytingu skólastarfs vegna stefnumótunar og einungis 4% 

voru mjög eða frekar ánægðir með þann stuðning sem þeir fengu. Um 

þriðjungur skólastjóra voru mjög eða frekar ánægðir með þá ráðgjöf og 

fræðslu sem þeir fengu í því ferli. Á mynd 15 má sjá hvernig svör þátttakenda 

skiptust varðandi þessa þætti. 

 

Mynd 15. Þegar á heildina var litið hversu ánægðir eða óánægðir voru skólastjórarnir með þá 
fræðslu, ráðgjöf og stuðning sem þeir fengu varðandi nýja starfshætti þegar kemur að 
breytingu skólastarfs vegna stefnumótunar 

Skólastjórar voru í rúmlega þriðjungi tilfella frekar ósammála eða mjög 

ósammála því að þeir hafi fengið „nægilega mikla“ fræðslu varðandi 

starfshætti þegar kemur að breytingu í skólastarfi vegna stefnumótunar, 
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þegar á heildina var litið. Tæplega þriðjungur var þó mjög eða frekar 

sammála því að þeir hafi fengið nægilega fræðslu. Hvað varðar ráðgjöfina við 

að innleiða breytta starfshætti í skólana vegna stefnumótunar þá voru svör 

skólastjóra mjög áþekk hlutfalli svara þeirra um þá fræðslu sem þeir höfðu 

fengið. Á mynd 16 má sjá hvernig svör skólastjóranna skiptist milli ráðgjafar, 

fræðslu og stuðnings vegna nýrra starfshátta þegar kom að breytingu 

skólastarfs vegna stefnumótunar. Um fjórðungur skólastjóra taldi sig ekki 

hafa fengið nægilega mikinn stuðning í ferlinu.   

 

Mynd 16. Þegar á heildina var litið, hversu sammála eða ósammála voru skólastjórarnir því að 
þeir hafi fengið nægilega mikla fræðslu, ráðgjöf og stuðning varðandi nýja starfshætti þegar 
kemur að breytingu skólastarfs vegna stefnumótunar 
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5 Umræður 

Í þessum kafla er leitast við að svara rannsóknarspurningunum sem lagðar voru 

fram við gerð rannsóknarinnar. Rýnt verður nánar í niðurstöður rannsóknarinnar, 

ályktanir dregnar af þeim og þær ræddar í fræðilegu samhengi. Fjallað verður í 

megindráttum um þá þætti sem rannsakanda þótti áhuga- og markverðastir út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um hvernig staðið var að 

fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við skólastjóra í grunnskólum landsins þegar um 

breytingar á starfsháttum eða stefnumótun var að ræða í skólunum sem þeir 

störfuðu við. Áhersla var einkum lögð á faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir 

alla með faglega forystu skólastjóranna í huga.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf skólastjóra í grunnskólum 

landsins til hugmyndanna um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla. Litið 

var til þess hversu mikla eða litla fræðslu, ráðgjöf og stuðning þeir fengu við að 

innleiða hugmyndirnar í skólana sem þeir störfuðu við, hvaðan hún kom helst og 

yfir hve langan tíma hún náði. Kannað var hvort skilningur á hugmyndunum, 

menntunarstig, kyn, starfsaldur, forystuhættir og þátttaka í eigin starfsþróun hefði 

áhrif á hvort þeir töldu sig í stakk búna til að innleiða hugmyndirnar í skólana. 

Einnig var kannað hvort skólastjórar töldu sig starfa undir formerkjum þessara 

tveggja hugmynda.  

Umræðurnar skiptast í tvo kafla með undirköflum út frá 

rannsóknarspurningum. Í fyrsta kafla er fjallað um viðhorf skólastjóranna til 

hugmyndanna um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla, rýnt er í hvort 

og hvernig þeir fái fræðslu, ráðgjöf og stuðning við að innleiða hugmyndirnar í 

skólana sem þeir starfa við. Í öðrum kafla er fjallað um hvaða þættir það eru sem 
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áhrif geta haft á það hvort skólastjórar telji sig í stakk búna til að innleiða 

hugmyndirnar um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla í skólana.  

5.1 Viðhorf skólastjóra til hugmyndanna um faglegt 
lærdómssamfélag og menntun fyrir alla 

Fyrri rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara er: Hver eru viðhorf 

skólastjóra í grunnskólum til hugmynda um faglegt lærdómssamfélag og menntun 

fyrir alla með tilliti til faglegrar forystu þeirra, fræðslu, ráðgjafar og stuðnings við 

að innleiða þær í skólann? 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mikill meirihluti þátttakenda 

hafði mjög eða frekar jákvætt viðhorf til hugmyndarinnar um faglegt 

lærdómssamfélag eða 98%. Viðhorf til menntunar fyrir alla var einnig mjög eða 

frekar jákvætt eða 86%. Hlutfall þeirra sem voru með mjög eða frekar jákvætt 

viðhorf til hugmyndarinnar um menntun fyrir alla var mun hærra en sjá mátti í 

könnun sem Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara (2012, 

bls. 12) létu gera. Í þeirri rannsókn var hlutfall þeirra sem höfðu mjög eða frekar 

jákvætt viðhorf til hugmyndarinnar um menntun fyrir alla helmingi lægra eða 

rúmlega 42% svarenda. Þess ber að geta að þátttakendur könnunarinnar voru 

kennarar, ekki skólastjórar, sem getur útskýrt þennan mikla mun á viðhorfum 

gagnvart hugmyndinni. Sambærilegar niðurstöður mátti sjá í rannsókn sem gerð 

var á starfsháttum í grunnskólum við upphaf 21. aldar (2014, bls. 324) en þar kom 

fram að aðeins rúmlega helmingur fagmenntaðra starfsmanna taldi mikilvægt að 

öll börn óháð heilsufari, fötlun eða íslenskukunnáttu, sæktu nám í heimaskóla og 

aðeins 17% þeirra sem valdir voru af handahófi til þátttöku í rannsókninni, töldu 

að hugmyndin um skóla fyrir alla hefði bætt skólastarf í för með sér. Í rannsókn 

Friðriks Arnarssonar (2017, bls. 55) sýndu niðurstöður að 50,3% þátttakenda 

höfðu jákvætt eða mjög jákvætt viðhorf til hugmyndarinnar. Þátttakendur þeirrar 
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rannsóknar var blandaður hópur starfsmanna í grunnskólum á Norðurlandi. Fram 

kom að skólastjórar voru líklegri en aðrir til að hafa jákvætt viðhorf til 

hugmyndarinnar um menntun fyrir alla sem styður við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu aðeins jákvæðara viðhorf til 

hugmyndarinnar um faglegt lærdómssamfélags en til menntunar fyrir alla. 

Ástæðan fyrir jákvæðara viðhorfi til faglegs lærdómssamfélags gæti falist í því að 

sú hugmynd hafi verið betur kynnt og rýmri tími og meira svigrúm gefið til þess að  

innleiða hana á meðan hugmyndinni um menntun fyrir alla var meira „skellt“ á 

með hraði svo gott sem án nokkurrar faglegrar innleiðingar. Auk þess gerir 

hugmyndin um menntun fyrir alla ríkari kröfur um breytta starfshætti og felst 

forysta skólastjóranna meðal annars í því að gefa starfsfólki tíma og svigrúm til 

þess að vinna með hugmyndirnar. Mögulega hefur nám í stjórnun 

menntastofnana eitthvað með viðhorf til faglegs lærdómssamfélags að segja þar 

sem skýr áhersla hefur verið lögð á hugmyndina undanfarin ár. Rannsakandi veltir 

því fyrir sér hvort umræðan í samfélaginu og innan fagstéttar skólastjórnenda hafi 

gert það að verkum að viðhorf þeirra og þekking á hugmyndinni um faglegt 

lærdómssamfélag hafi verið meiri og jákvæðari. Ekki má heldur gleyma því að um 

tvær ólíkar hugmyndir er að ræða en snúa þær þó báðar að því að koma betur til 

móts við alla nemendur með áherslu á bættan árangur.  

Mikilvægt er að huga vel að því hvernig staðið er að því að innleiða nýja 

starfshætti, meðal annars með aukinni fræðslu um hugmyndafræðina sem um 

ræðir hverju sinni. Talið er að þar sem fræðsla er viðeigandi og stuðningur til 

staðar þá sé viðhorf jákvæðara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019-a, 

bls. 10). 
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5.1.1 Faglegt lærdómssamfélag og stuðningur 

Í grunnskólum landsins er unnið að því í sameiningu að innleiða faglegt 

lærdómssamfélag, í því felst mikil vinna þar sem taka þarf tillit til margra þátta. 

Skólastjórar þurfa að vera hvetjandi og styðjandi í því ferli, valdefla kennara, dreifa 

forystunni og vera leiðandi, þeir eru lykilpersónur í að skapa skólamenningu (Rósa 

Eggertsdóttir, 2013, bls. 178;  Sterret o.fl., 2018, bls. 5).  

Mismunandi var hversu mikinn stuðning skólastjórar sögðust hafa fengið við 

að innleiða hugmyndina um faglegt lærdómssamfélag í skólana sem þeir störfuðu 

við. Þegar talað er um stuðning þá felur hann meðal annars í sér fræðslu varðandi 

hvað hugmyndin gengur út á og ráðgjöf hvernig hún er kynnt samstarfsfólki og 

skólasamfélaginu öllu með hugmyndum um hvernig innleiða eigi hana í skólann. Í 

ljós kom að þrátt fyrir að fræðsla, ráðgjöf og stuðningur væri frekar eða mjög lítill 

hafði það ekki áhrif á viðhorf þátttakenda til hugmyndarinnar.  

Stuðningur við skólastjóra í umbótaferli skóla er mikilvægur  en skólastjórarnir 

sem þátt tóku í rannsókninni töldu sig í um helmingi tilfella ekki hafa notið mikils 

stuðnings fræðsluyfirvalda sveitarfélaga við að innleiða faglegt lærdómssamfélag. 

Hér á landi liggur ábyrgðin þó hjá sveitarfélögunum hvað varðar að skapa 

grunnskólum skilyrði til þess að efla skólastarf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í lögunum 

kemur fram að sveitarfélögum ber að veita stuðning við skóla og skólastarf og 

þróun þess, styðja skólaþróun, umbótastarf og nýbreytni og gefa starfsfólki kost á 

símenntun og starfsþróun. Skólar eiga að hafa kost á faglegri ráðgjöf og stuðningi 

á vegum sveitarfélags samkvæmt Skólamálastefnu Sambands íslenskra 

sveitarfélaga (2008, bls. 2). Honing (2012, bls. 734-735) tekur í sama streng og 

telur að stuðningurinn við skólastjórana eigi að koma frá fræðsluyfirvöldum og 

sveitarfélögum og að hann sé lykilatriði þegar kemur að skólaþróun. 
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Stuðningurinn á að vera með reglubundnum og formlegum hætti og hann getur 

hæglega leitt til umbóta í skólastarfi og stjórnunarháttum, sem og bætt gæði 

kennslunnar. Í svörum þátttakenda rannsóknarinnar mátti sjá að í tæplega 

þriðjungi tilfella kom stuðningur við skólastjórana frá stjórnendateymi skólans og 

í rúmlega þriðjungi frá skólaskrifstofu sveitarfélaga. Skólastjórarnir töldu að 

stuðningurinn ætti að vera meiri frá skólaskrifstofu sveitarfélaganna og minni frá 

stjórnendateymi skólans. Skólastjórar fengu einnig stuðning frá skólastjórum 

annarra skóla og frá fagaðilum innan skólanna. Samkvæmt Honig (2012, bls. 734-

735) þá ætti formlegur stuðningur að koma frá fræðsluyfirvöldum en ekki frá 

öðrum skólastjórum eða samstarfsfélögum sem hafa allir meira en nóg á sinni 

könnu. 

Mismunandi var milli landshluta og sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins 

hversu mikinn stuðning skólastjórar fengu frá fræðsluyfirvöldum og sýna 

niðurstöður svo ekki er um villst að gera þarf verulega bót á þessum þætti. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar við Háskólann á Akureyri á 

skólaþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla þar sem fram kom að misjafnt 

væri hvernig ráðgjöf og stuðningi við skólastjóra væri háttað. Viðmælendur voru 

þó sammála að vissulega væri það hlutverk skólaþjónustunnar að sinna ráðgjöf til 

skólastjórnenda. Stuðningurinn sneri oftar en ekki að fjármálum frekar en skóla- 

og starfsþróun skólastjóranna (2020, bls. 11-12). Mjög lítið virðist vera gert í því 

að veita skólastjórum stuðning við að innleiða stefnur sem fræðsluyfirvöld krefjast 

eins og raun ber vitni en sjá má í niðurstöðum þessarar rannsóknar að 

fræðsluyfirvöld á Norðurlandi eystra virðast koma best út úr þessum þætti. Að 

auki mátti sjá að þeir skólastjórar sem fengið höfðu stuðning með formlegum 

hætti töldu sig vera betur í stakk búna við að innleiða faglegt lærdómssamfélag í 

skólann sem þeir störfuðu við. Þetta styður við þá staðreynd að stuðningur við 

skólastjóra í umbótastarfi getur skipt máli ef vel á að takast til.  
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Mikill meirihluti skólastjóra taldi skólann starfa undir formerkjum faglegs 

lærdómssamfélags og um helmingur þeirra segir að hugmyndin hafi verið að fullu 

innleidd eða eru að nálgast það að ná þeim markmiðum. Þessi niðurstaða er á 

skjön við niðurstöður rannsóknar Berglindar Gísladóttur o.fl. (2019), þar sem fram 

kemur að fáum skólum hafi tekist að innleiða faglegt lærdómssamfélag nema upp 

að vissu marki (bls. 14). Mögulega telja skólastjórar að þróun í átt að faglegu 

lærdómssamfélagi sé komin lengra heldur en raunin er. Þetta styður við það sem 

Cranston (2009, bls. 16-19) og margir fleiri hafa haldið fram að innleiðing á faglegu 

lærdómssamfélagi nái eingöngu til yfirborðsins en ekki inn í daglegt starf.  

5.1.2 Menntun fyrir alla og stuðningur 

Menntun fyrir alla er ekki nálgun sem er ný af nálinni, umræðan um skóla án 

aðgreiningar hefur verið til staðar í nokkra áratugi. Mikið hefur verið ritað og rætt 

um þessa stefnumótun þar sem ólík sjónarmið hafa litið dagsins ljós. 

Stuðningur í starfi skólastjóra felur meðal annars í sér fræðslu og ráðgjöf 

varðandi hugmyndir sem koma skal á við skólana tengt breytingum á starfs- og 

kennsluháttum vegna stefnumótunar. Áhugavert var að sjá í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að tæplega helmingur karlkyns skólastjóra taldi sig hafa fengið 

mikla eða frekar mikla faglega fræðslu um hugmyndina menntun fyrir alla á móti 

um það bil fjórðungi kvenkyns skólastjóra. Hvað liggur að baki þessum mismun er 

erfitt að henda reiður á en engu að síður er hér um töluverðan mun að ræða á 

upplifun kynjanna varðandi þá faglegu fræðslu sem þau fengu um hugmyndina. 

Einnig mátti sjá að karlkyns skólastjórar voru ánægðari með þann stuðning sem 

þeir fengu vegna breytinga í kjölfar stefnumótunar í skólastarfi almennt en konur, 

þó svo að munurinn hafi ekki verið marktækur. Niðurstöður rannsóknar á 

kynjamun skólastjóra í Bandaríkjunum varðandi eigin faglega þróunarþörf sýndu 

að kvenkyns skólastjórar, byrjendur og reyndir, lýstu meiri þörf en karlkyns 
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starfsbræður þeirra fyrir stuðning við að viðhalda persónulegri hvatningu 

(Duncan, 2013, bls. 293). Rannsakandi veltir fyrir sér hvort muninn á upplifun 

skólastjóranna megi finna í stjórnunarháttum þeirra út frá kyni. Talið er að 

forystuhættir kvenna einkennist af valdeflingu starfsfólks, að þeir séu 

námskrármiðaðir, leiðbeinandi, byggi á samböndum, sameiginlegri ákvarðanatöku 

og skjótri ítarlegri endurgjöf. Einnig að forystuhættir kvenna séu jafnir, það er að 

segja síður sveiflukenndir, áhersla og einbeiting er lögð á að hlúa að og sýna 

umhyggju. Í stjórnunarháttum karlkyns skólastjóra má aftur á móti sjá að þeir beita 

sér sem yfirmenn, sýna sjálfstæði og áræðni, þeir leggja áherslu á skipulag og 

forðast átök og forðast að sýna tilfinningar við erfiðar aðstæður á meðan kvenkyns 

skólastjórar skynja að það getur verið gagnlegt að sýna tilfinningar til að leysa 

ágreining (Duncan, 2013, bls. 299). Það væri áhugavert að skoða frekar þessa hlið 

á málinu en það verður látið bíða betri tíma enn um sinn. 

Faglegri fræðslu um hugmyndina menntun fyrir alla var greinilega misvel sinnt 

milli landshluta samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar mátti sjá að 

meirihluti skólastjóra (75%) á Norðurlandi vestra töldu að mjög eða frekar vel hafi 

verið staðið að faglegri fræðslu um menntun fyrir alla á meðan tæplega 60% 

skólastjóra á Suðurnesjum töldu mjög eða frekar illa hafa verið staðið að faglegri 

fræðslu um hugmyndina til þeirra. Skólastjórar á Austurlandi upplifðu í 40% tilvika 

að mjög illa hafi verið staðið að faglegri fræðslu og um þriðjungur skólastjóra á 

Vesturlandi að frekar illa hafi verið staðið að henni. Á höfuðborgarsvæðinu töldu 

skólastjórar að faglegri fræðslu hafa verið frekar eða mjög vel sinnt í rúmlega 40% 

tilvika. Hvernig stendur á þessum mun milli landshluta er ekki gott að segja en 

rannsakandi veltir fyrir sér hvort staða skólaþjónustunnar á landsbyggðinni og 

sameining sveitarfélaga geti verið hluti af orsökinni. Nýleg rannsókn (Birna María 

Svanbjörnsdóttir o.fl., 2020, bls. 5)  um starfshætti skólaþjónustunnar 

(spurningakönnun til leikskólastjóra, grunnskólastjóra og forsvarsaðila 
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skólaþjónustu) hefur varpað svipuðu ljósi á stöðu skólaþjónustunnar en 

samkvæmt rannsókninni mátti sjá að innan við helmingur höfðu yfir að ráða eigin 

skólaþjónustu með föstum starfsmönnum. Hinir höfðu ýmist aðgang að 

skólaþjónustu vegna samstarfsverkefnis í formi byggðasamlags, voru með 

skólaþjónustu við annað sveitarfélag, aðkeypta þjónustu í bland við 

þjónustusamning við skólaþjónustu í öðru sveitarfélagi, eingöngu aðkeypta 

þjónustu af verktökum eða enga formlega skólaþjónustu. Fram kom að skipulagðir 

fræðslufundir/starfsþróun á vegum skólaþjónustunnar var í um helmingi tilfella 

fremur og mjög lítil eða engin (bls. 43). Enn fremur mátti sjá að ráðgjöf við 

skólastjórnendur á vettvangi var í um það bil helmingi tilfella fremur lítil, mjög lítil  

eða engin (bls. 47). Hvað varðaði að skólaþjónustan hefði frumkvæði að ráðgjöf 

við starf skólastjórnenda kom í ljós að í um þriðjungi tilfella var það mjög sjaldan 

eða aldrei og í rúmlega þriðjungi tilfella frekar sjaldan (bls. 60). 

Flestir og nær allir skólastjórarnir sem þátt tóku í rannsókninni töldu skólann 

sem þeir starfa við, starfa undir formerkjum um menntun fyrir alla. Eins og fram 

hefur komið þá getur skilningur á hugmyndinni um menntun fyrir alla verið 

mismunandi. Starfsfólk skóla leggur ekki alltaf sama skilning í hugmyndina og það 

skortir skýrari sýn á hvernig henni er ætlað að móta skólastarfið og hana ber að 

styrkja (Birna María o.fl., 2020, bls. 23; European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education, 2017, bls. 52-53). Túlkun hugmyndarinnar er ekki alltaf sú 

sama og getur því verið varhugavert að fullyrða að starfað sé undir formerkjum 

hennar. Bent hefur verið á mikilvægi þess að koma á sameiginlegum skilningi á 

hugmyndinni og leiðrétta þarf þær ranghugmyndir sem margir hafa varðandi fyrir 

hvað menntun fyrir alla stendur og felur í sér. Í nýlegri grein Eddu Óskarsdóttur 

o.fl. (2021, bls. 1), kemur fram að íslenskt skólakerfi byggi í meginþáttum á 

stefnunni um menntun fyrir alla. Þrátt fyrir að stefnan sé skýr þá hefur 

skólasamfélagið hvorki nægilega skýra mynd á henni né skilning á því hvernig 



 

83 
 

skólastarf þarf að vera uppbyggt til að starfa á þeim grundvelli. Leggja þarf vinnu í 

að fá fram sameiginlegan skilning á hugmyndinni um menntun fyrir alla og ein 

mikilvægasta forsendan fyrir jákvæðni í garð hennar er breytt viðhorf allra í 

skólasamfélaginu, atvinnulífinu og hjá stjórnvöldum. Hér þarf að koma til sterk og 

markviss samvinna allra hagsmunaaðila og aðkoma skólaþjónustu þarf að vera til 

staðar (bls. 9). Í svörum þátttakenda rannsóknarinnar varðandi fjölgun stöðugilda 

fagmenntaðra aðila í skólunum vegna stefnunnar um menntun fyrir alla kom fram 

að ekki hafi verið nægilega vel hugað að þeim þætti. Þetta er í samræmi við svör 

grunnskólastjóra í spurningakönnun um skólaþjónustu sveitarfélaga, en þar mátti 

sjá að þeir töldu helstu áskoranirnar við að mæta kröfum um menntun fyrir alla 

vera skortur á sérfræðiþekkingu og færni til að takast á við áskoranir sem 

hugmyndin byggir á en einnig á þeim stuðningi sem skólaþjónustan veitir. 

Skólastjórar grunnskólanna nefna að þeir vilji að skólaþjónustan sé öflugri og geti 

veitt sérhæfðari stuðning inn í skólana, veitt fleiri úrræði og stutt betur við 

starfsþróun kennara (Birna María o.fl., 2020, bls. 23). 

Skólastjórum á lögum samkvæmt að standa til boða formlegur stuðningur 

með markvissum og skipulögðum hætti (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Talið er 

að skólayfirvöld ættu að vera sá aðili sem veitti mestan stuðning til skólastjóra og 

að hann eigi að vera markviss og ná yfir ákveðinn tíma með eftirfylgni (Sigríður 

Margrét Sigurðardóttir, 2018, bls. 4). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

meirihluti þeirra skólastjóra sem fengið höfðu markvissan formlegan stuðning af 

hálfu fræðsluyfirvalda vegna nýrra starfshátta eða stefna töldu að hann ætti að 

vara í 10 mánuði eða lengur, en allur gangur var á því yfir hve langan tíma hann 

náði. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að lengi framan af hafi stuðningur við 

skólastjóra sem eru í breytingar- og þróunarferli skóla meira einkennst af því að 

viðhalda þeirri þróun sem hefur átt sér stað fremur en að koma til aðstoðar í 

ferlinu við að innleiða hana (Stoll o.fl., 2006, bls. 241). Rannsakandi veltir fyrir sér 
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hvort ekki sé til staðar hjá fræðsluyfirvöldum sameiginleg stefna eða vinnuregla 

varðandi lágmarks tíma stuðnings við skólastjóra grunnskóla þegar þau setja fram 

kröfur um breytingar í skólastarfi. Misvel virðist vera haldið utan um skólastjóra í 

breytingarferli og má sjá mikinn mun milli landshluta hvað það varðar, þetta þykir 

rannsakanda miður að sjá í niðurstöðum þar sem fyrst og fremst þarf að gæta 

jafnræðis með hagsmuni og árangur nemenda að leiðarljósi.  

Fram kom í svörum þátttakenda rannsóknarinnar að taka þyrfti mið af 

umfangi verkefnisins sem unnið væri með  hverju sinni, starfsmannaveltu og 

endurnýjun í starfi skólastjóra við skólana. Ljóst er að það þarf að vanda til verka 

við að innleiða nýja  starfshætti við skólana og taka þarf tillit til ótal þátta eins og 

fram kemur hér að framan. Þá reynir á að viðhalda því sem þegar hefur verið 

innleitt og rifja reglulega upp það sem verið er að vinna að í þeim tilgangi að allir 

komi með á vagninn. 

5.2 Forysta, áhrifavaldar og stefnumótun  

Seinni spurning rannsóknarinnar var: Hefur skilningur á hugmyndunum, 

menntunarstig, kyn, starfsaldur, forystuhættir og þátttaka í eigin starfsþróun 

skólastjóra í grunnskólum, áhrif á hvort þeir telji sig í stakk búna til að innleiða 

hugmyndirnar um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla? 

Hversu vel skólastjórar töldu sig í stakk búna til að innleiða hugmyndir um 

faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla fór meðal annars eftir því hversu 

góðan skilning þeir töldu sig hafa á hugmyndunum, hversu góður sameiginlegur 

skilningur starfsfólks var, þeirri menntun sem skólastjórar höfðu lokið, 

staðsetningu skólanna á landinu og hversu oft skólastjórarnir höfðu sótt 

endurmenntun á síðastliðnu ári. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að þeir skólastjórar sem lokið 

höfðu námi í stjórnun menntastofnana töldu sig betur í stakk búna til að innleiða 
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faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla í skólana sem þeir störfuðu við en 

þeir sem lokið höfðu annarri menntun. Þetta gæti bent til þess að nám í stjórnun 

menntastofnana nýtist skólastjórum vel í störfum þeirra þegar kemur að 

umbótastarfi í grunnskólum landsins. Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur og 

Sigríðar Margrétar Sigurðardóttur á reynslu skólastjóra af meistaranámi í stjórnun 

skólastofnana (2016, bls. 1) kom meðal annars fram að nemendum sem námið 

sóttu töldu það hafa haft mikið gildi og eflt þá í starfi skólastjóra. Þeir töldu að 

námið hefði einnig aukið faglegt sjálfstraust þeirra, virkni, fræðilega þekkingu og 

ígrundun. Að auki töldu viðmælendur rannsóknarinnar að leiðtogafærni þeirra 

hefði eflst og að námið hefði leitt til breytinga á stjórnunarháttum. Enn fremur 

töldu þeir sig nýta mannauð skólanna betur og að þeir legðu meiri áherslu á 

kennslufræðilega forystu. Síðast en ekki síst töldu þeir námið hafa styrkt þá við að 

vinna betur að þróun og verkefnum og að byggja upp sýn og stefnu. Rannsakandi 

veltir fyrir sér áherslum og uppbyggingu námsins í stjórnun menntastofnana en 

miklu máli skiptir að vera með puttann á púlsinum, skoða þörfina, breyta og bæta 

eftir því hvernig skólasamfélagið þróast hverju sinni. Í náminu bæði við HÍ og HA 

er komið inn á báðar þessar hugmyndir, menntun fyrir alla og faglegt 

lærdómssamfélag, út frá hinum ýmsu sjónarmiðum, tengingu við fræðin, stuðst 

við innlendar sem erlendar rannsóknir og innihaldið ígrundað á dýptina með 

nemendum sem námið sækja (Háskólinn á Akureyri e.d.-b; Háskóli Íslands e.d.-c).  

Oftar en ekki hafa þeir sem stunda nám í stjórnun menntastofnana margra 

ára reynslu í grunnskólum landsins fyrst sem kennarar og síðar stjórnendur. Þeirra 

sýn á hlutina nýtist í umræðurnar um efni námskeiðanna sem kennd eru, fléttast 

inn í og nýir vinklar líta dagsins ljós. Það að skólastjórar sem lokið hafa námi á 

þessu sviði telji sig betur í stakk búna til að takast á við breytta kennslu- og 

starfshætti vegna stefnumótunar í skólastarfi er jákvætt fyrir háskólana tvo sem 

kenna stjórnun menntastofnana á Íslandi. 
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Skilningur á hugmyndunum hefur áhrif á hversu vel skólastjórarnir töldu sig í 

stakk búna til að innleiða hugmyndirnar í skólana. Hér skipti bæði máli þeirra eigin 

skilningur sem og sameiginlegur skilningur allra starfsmanna skólanna. Segja má 

að forsenda þess að vel takist til við að innleiða hugmyndirnar í skólana sé einmitt 

sú að sameiginlegur skilningur allra á því fyrir hvað þær standa og fela í sér sé til 

staðar. Hvernig hugmyndunum reiðir af og hvernig þær birtast í starfsemi 

skólanna fer að öllum líkindum eftir þeim skilningi sem í þær er lagður. 

Skólastjórinn er í forystu í hverjum skóla fyrir sig og því mikilvægt að hann hafi 

góðan skilning á hugmyndunum þar sem hann er leiðandi í ferlinu við innleiðingu 

hugmyndanna í skólann. Rannsóknir benda þó á að ekki sé til staðar sameiginlegur 

skilningur á hugmyndinni um menntun fyrir alla í skólasamfélaginu (Edda 

Óskarsdóttir o.fl., 2021, bls. 1) og veltir rannsakandi í því samhengi fyrir sér hvort 

ástæðan fyrir því geti ekki einmitt legið í þeirri fræðslu, ráðgjöf og stuðningi sem 

skólastjórum var veittur við kynningu hugmyndanna til þeirra í upphafi  frá 

fræðsluyfirvöldum. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að ráðgjöf, 

fræðslu og stuðningi hefur ekki verið sinnt nægilega vel þegar um breytta og/eða 

nýja kennslu- og starfshætti er að ræða vegna stefnumótunar í grunnskólum 

landsins. Mismunandi er staðið að þessum mikilvægu þáttum milli landshluta og 

sveitarfélaga á landinu hvert sem litið er. Í niðurstöðum rannsóknarinnar mátti sjá 

að formlegri fræðslu og ráðgjöf heilt yfir var ábótavant og sá tími sem gefinn var 

til stuðnings var oftar en ekki allt of stuttur. Í ljósi þessa veltir rannsakandi einnig 

fyrir sér hvort kynning á hugmyndunum sé þá sömuleiðis með mismunandi sniði 

þar sem ekki virðist vera um samræmda nálgun fræðsluyfirvalda um land allt að 

ræða varðandi aðkomu þeirra. Skólastjórar í grunnskólum landsins hafa lengi 

kallað eftir markvissari og víðtækari stuðning við að innleiða breytta starfs- og 

kennsluhætti vegna stefnumótunar og þá aðallega frá fræðsluyfirvöldum 

(Sigurbjörg Róbertsdóttir o.fl., 2019, bls. 1-4). 
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Niðurstöður sýndu að skólastjórar voru misvel í stakk búnir til að innleiða 

hugmyndirnar um menntun fyrir alla og faglegt lærdómssamfélag eftir því hvar á 

landinu þeir störfuðu. Mismunandi var milli landshluta hvernig staðið var að 

fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við þá. Greina mátti mun í svörum þeirra hversu vel 

þeir töldu sig í stakk búna til að innleiða hugmyndirnar eftir landshlutum sem og 

milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þeir sem ekki höfðu fengið mikla 

fræðslu, ráðgjöf eða stuðning við að innleiða hugmyndirnar í skólana sem þeir 

störfuðu við töldu sig ekki eins færa í þetta verkefni og þeir skólastjórar sem fengið 

höfðu mjög eða frekar mikla fræðslu, ráðgjöf og stuðning. Þessi niðurstaða kemur 

ekki á óvart enda skiptir stuðningur í ferli sem þessu miklu máli eins og Honig 

(2012, bls. 734-735) kemur inn á en hann bendir á mikilvægi fræðsluyfirvalda 

þegar kemur að stuðningi í starfi við skólastjórnendur. Hann telur að stuðningur 

þeirra geti leitt til umbóta í skólastarfi og stjórnunarháttum auk þess að bæta gæði 

kennslunnar. Formlegur og markviss stuðningur ætti að koma frá 

fræðsluyfirvöldum eða sveitarfélögum með reglubundnum og formlegum hætti.    

Í niðurstöðum rannsóknarinnar mátti sjá að það skipti máli hversu oft 

skólastjórar tóku þátt í eigin starfsþróun þegar litið var til þess hversu vel þeir töldu 

sig í stakk búna til að innleiða hugmyndina um faglegt lærdómssamfélag í skólann. 

Þessi niðurstaða gefur sterka vísbendingu um að áhersla á hugmyndina um faglegt 

lærdómssamfélag sé nokkuð mikil þegar litið er til þeirrar endurmenntunar sem í 

boði er fyrir skólastjóra. Samkvæmt niðurstöðum TALIS (Menntamálastofnun, 

2019, bls. 34) þá er þátttaka skólastjóra í grunnskólum á Íslandi mjög mikil þegar 

litið er til endurmenntunar, en þeir sóttu námskeið, ráðstefnu um menntamál eða 

fóru í vettvangsheimsóknir í mun meira mæli en starfsfélagar þeirra í TALIS-

löndunum. Skapa skal skólastjórum aðstæður til náms samhliða starfi eða utan 

þess og formlegt nám í kennslufræðilegri forystu og í skólastjórnun skal ávallt vera 

aðgengilegt bæði fyrir verðandi og starfandi skólastjóra. Tryggja skal skólastjórum 
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möguleika og aðstæður til starfsþróunar utan og í starfi og til að veita 

kennslufræðilega forystu á starfsvettvangi þeirra (Sigurjón Mýrdal o.fl., 2016, bls. 

21). Ekki virðist þó vera til nein áætlun um endurmenntun fyrir skólastjóra á Íslandi 

þó svo að tillögur þess efnis hafi margoft komið fram. Í niðurstöðum rannsóknar 

Sigríðar Margrétar Sigurðardóttur á stuðningi við skólastjóra í námi og starfi (2018, 

bls. 6) kom fram að ekki væri að finna skipulagða endurmenntun fyrir skólastjóra 

af hálfu fræðsluyfirvalda nema í stærsta sveitarfélaginu sem rannsóknin náði til, 

en sveitarfélögin voru öll á landsbyggðinni allt frá mjög fámennum til yfir í all 

fjölmenn. Einnig kom fram að skólastjórar töldu að fjármál væri einn liðurinn í því 

sem stæði í vegi fyrir að þeir gætu sótt endurmenntun eða brugðist við kröfum 

um innleiðingu nýrra starfshátta (bls. 9).  

Skólastjórar eru faglegir leiðtogar skólanna og forystuhættir þeirra geta verið 

með ólíku sniði. Þeir forystuhættir sem skólastjórar sögðust beita í störfum sínum 

þegar kom að hugmyndunum um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla 

voru einna helst styðjandi forysta, dreifð forysta og þjónandi forysta. Einkenni 

styðjandi forystu er að stjórnandi leggur megin áherslu á tilfinningar, líðan og 

mikilvægi einstaklinga í hópnum, hann hlustar og hvetur fremur en að beita 

áhrifum og valdi til að ná fram settum markmiðum. Í styðjandi forystu er einnig 

litið svo á að allir taki þátt og ákvarðanataka sé sameiginleg í starfsmannahópnum, 

dreifist á fleiri en færri og er ekki einungis á höndum skólastjóra (Hord, 2008, bls. 

12). Þeir skólastjórar sem beittu forystuhættinum þjónandi forysta töldu sig betur 

í stakk búna við að innleiða hugmyndina um faglegt lærdómssamfélag en þeir sem 

beittu öðrum forystuháttum. Þjónandi forysta er talin vera góður grunnur fyrir 

uppbyggileg samskipti milli leiðtoga og starfsfólks (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna 

Gerður Jónsdóttir, 2013, bls. 435). Sá sem beitir þjónandi forystu leitast við að efla 

fólk í starfi með auðmýkt, gagnkvæmri virðingu og áreiðanleika sem helstu 

áherslur ásamt því að hafa skýra stefnu (Van Dierendonck og Nuijten, 2011, bls. 
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264-265). Hvað varðar uppbyggingu faglegs lærdómssamfélags í skólum virðist 

sem dreifð forysta spili þar mikilvægt hlutverk. Rannsóknir draga þá ályktun að 

framlenging forystuábyrgðar skólastjóra skipti máli þegar þróa á árangursríkt 

faglegt lærdómssamfélag í skólum. Fjöldi  rannsókna benda einnig á jákvætt 

samband milli skipulagsbreytinga og dreifðra forma leiðtogastarfa (Day og 

Sammons, 2016, bls. 52). Dreifð forysta gefur kost á því að leggja ákvarðanatöku 

og ábyrgð í hendur fleiri en tíðkast hefur til þessa vegna breytinga sem orðið hafa 

í skólakerfinu þar sem verkefnum hefur fjölgað og þau orðið þyngri og flóknari í 

sniðum (Harris, 2013, bls. 549-552).  

Eins og sjá má þá er margt sameiginlegt með þeim forystuháttum sem 

skólastjórar segjast beita og skarast þeir allir að einhverju leyti. Segja má að þeir 

komi og fari rétt eins og tískustraumar og því enginn einn endilega sá eini rétti. Val 

á forystuháttum getur farið eftir ýmsu, m.a. skólamenningunni sem ríkir í 

skólanum, kennsluháttum sem eru viðhafðir, samsetningu starfsmanna- og 

nemendahóps en einnig smekk manna og því hvað er efst á baugi hverju sinni. 

Styrkleikar rannsóknarinnar felast einna helst í því að hún náði til allra 

starfandi skólastjóra í grunnskólum á Íslandi og svarhlutfall var hátt, eða 89,5%. 

Takmarkanir hennar má einna helst rekja til þess að spurningar varðandi 

forystuhætti skólastjóra voru ekki tæmandi og þeir ekki útskýrðir þannig að óljóst 

er hvort þátttakendur þekktu nægilega vel fyrir hvað svarmöguleikarnir stóðu. 
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6 Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um faglega forystu skólastjóra, 

hvernig staðið er að fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við þá þegar um breytingar á 

starfsháttum í skólastarfi er að ræða af hálfu fræðsluyfirvalda, með áherslu á 

faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla. Leitað var svara við því hver 

viðhorf skólastjóranna eru gagnvart hugmyndunum og hversu vel þeir telja sig í 

stakk búna til að innleiða þær í skólana sem þeir starfa við. Auk þess var kannað 

hvaðan skólastjórar fengu mestan stuðning, með hvaða hætti hann var og yfir hve 

langan tíma hann náði. Sjá má í niðurstöðum rannsóknarinnar að skólastjórar fá 

ekki nægilega mikla fræðslu, ráðgjöf né stuðning frá fræðsluyfirvöldum. Aðkoma 

fræðsluyfirvalda er oftar en ekki tengd öðrum þáttum en þeim er snúa að 

breyttum starfsháttum og umbótum í skólastarfi. Helsta stuðninginn fá 

skólastjórar frá stjórnendateymi skólans og skólastjórum annarra skóla. Sumir 

skólastjórar fengu þó stuðning með formlegum hætti frá fræðsluyfirvöldum í sínu 

sveitarfélagi og náði hann oftar en ekki yfir of stuttan tíma að mati þeirra. Fleiri en 

færri skólastjórar voru sammála því að ekki hafi verið hugað nægilega vel að því 

að fjölga stöðugildum fagmenntaðra aðila út frá sértækri þekkingu í takt við 

mögulega flóknari þarfir og fjölgun nemenda þegar hugmyndin um menntun fyrir 

alla var innleidd. Ekki voru þó allir á sömu línu varðandi þennan þátt og um getur 

að verið að ræða mismunandi skilning á því hvað hugmyndin felur í sér, hvort 

virkileg þörf sé á svo mikilli sérþekkingu.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að mismunandi er milli landshluta 

hversu mikla fræðslu, ráðgjöf og stuðning skólastjórar fá frá fræðsluyfirvöldum við 

að innleiða hugmyndirnar um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla. Þeir 

landshlutar sem komu hvað verst út í rannsókn þessari varðandi þá faglegu ráðgjöf 

og fræðslu sem var veitt af fræðsluyfirvöldum eru Suðurnesin og Austurland. Hvað 
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þessu veldur væri fróðlegt að skoða nánar en mögulega getur ástæðan legið í því 

hversu dreifðir skólarnir eru á Austurlandi sem falla undir skólaþjónustu á því 

svæði og því erfiðara að koma að hverjum og einum með markvissum hætti. Milli 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu má einnig sjá mun hvað varðar formlegan 

stuðning við að innleiða faglegt lærdómssamfélag í skólana. Fróðlegt er að sjá að 

þeir skólastjórar sem elstir eru og hafa lengstan starfsaldur telja sig hafa fengið 

meiri faglegri fræðslu vegna hugmyndarinnar um menntun fyrir alla en þeir sem 

yngri eru. Hér getur ástæðan legið í því að eftir því sem lengri tími líður frá því að 

ákveðið var af hálfu fræðsluyfirvalda að allir skólar ættu að starfa samkvæmt 

hugmyndinni um menntun fyrir alla því minni eftirfylgni, ef einhver. 

Viðhorf skólastjóranna til hugmyndanna um menntun fyrir alla og faglegt 

lærdómssamfélag er mjög jákvætt og langflestir telja sig mjög vel eða frekar vel í 

stakk búna til að innleiða hugmyndirnar í skólana sem þeir starfa við þrátt fyrir að 

ráðgjöf, fræðslu og stuðningi sé ábótavant. Meirihluti skólastjóranna telur 

starfsfólk sitt einnig mjög hæft til að innleiða hugmyndirnar í skólana í samstarfi 

við þá. Hér spilar að auki inn í sá skilningur sem skólastjórar og samstarfsfólk þeirra 

hafa á hugmyndunum. Þeir skólastjórar sem hafa lokið meistaranámi í stjórnun 

menntastofnana eru samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar betur til þess 

fallnir að innleiða nýja starfshætti vegna stefnumótunar og umbóta í skólastarfi en 

þeir sem ekki hafa lokið því námi. Þetta gefur sterklega til kynna að það nám sem 

boðið er upp á í þessum fræðum hér á landi nýtist  skólastjórum vel í starfi þeirra 

innan grunnskólanna þegar kemur að breyttum starfsháttum og umbótum í 

skólastarfi. Einnig kemur fram að þeir skólastjórar sem mest hafa sótt sér 

endurmenntun telja sig betur í stakk búna til að innleiða breytta starfshætti en 

þeir sem lítið eða ekkert hafa sótt sér endurmenntun. Þessi niðurstaða gæti bent 

til þess að sú endurmenntun sem í boði er fyrir skólastjóra nýtist þeim við að þróa 

og bæta skólastarfið.  
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Mikill meirihluti skólastjóranna telur skólann sem þeir starfa við starfa 

samkvæmt hugmyndinni um menntun fyrir alla og vel yfir helmingur þeirra eru 

sammála því að þeir starfi undir formerkjum faglegs lærdómssamfélags. Þeir 

forystuhættir sem skólastjórar beita með tilliti til beggja hugmynda, samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar, er styðjandi forysta, dreifð forysta og þjónandi 

forysta.  

Lærdómur þessarar rannsóknar fyrir skólasamfélagið, fræðsluyfirvöld og 

menntamál almennt er að betur má ef duga skal þegar kemur að 

stefnumótunarvinnu í grunnskólum landsins. Huga þarf að sameiginlegri 

heildarsýn á þá hugmyndafræði sem ríkja á í skólum landsins og efla þarf starfsemi 

fræðsluyfirvalda hvað varðar fræðslu, ráðgjöf og stuðning við skólastjóra og 

starfsfólk skóla. Huga þarf að faglegri forystu skólastjóranna með það fyrir sjónum 

að það er í þeirra höndum að innleiða nýjungar í samstarfi við annað starfsfólk 

skóla þar sem þeir eru í forsvari og því mikilvægt að þeir séu hafðir meira með í 

ferlinu öllu frá upphafi. Setja þarf fram skýra stefnu um málefni grunnskólanna 

sem allir skilja á sama hátt og auðvelt er að fylgja skref fyrir skref með markvissri 

eftirfylgni og endurmati á stöðu mála í hverjum skóla fyrir sig, sveitarfélagi og heilt 

yfir. Þjónustuna við grunnskólana í landinu þarf að efla og sjá til þess að allir njóti 

þeirra réttinda sem lögin ná til varðandi hana burtséð frá því hvar á landinu 

skólarnir eru staðsettir.  

Í grunnskólum landsins starfa öflugir skólastjórar og starfsfólk sem brennur  

fyrir því að öllum nemendum líði vel, fái nám við hæfi og nái árangri. Styrkja þarf 

stoðirnar og byggja þarf á traustum grunni til þess að ásættanlegur árangur náist 

ávallt með nemendur í huga. Ekki má því slá slöku við og telja sér trú um að 

hlutirnir gerist af sjálfu sér eftir því sem lengra líður frá innleiðingu 

hugmyndafræðanna sem unnið er eftir, stuðningur við skólastjóra er því 

mikilvægur alltaf. 
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Viðauki 1 - Kynningarbréf 

Kópavogur 12. apríl 2021 

Kæri skólastjóri,                                           
Ég undirrituð, Hjördís Bára Gestsdóttir, er meistaranemi í stjórnun og forysta í 
lærdómssamfélagi við Háskólann á Akureyri. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu 
sem byggir á megindlegri rannsókn. Meginviðfangsefni lokaverkefnisins er að 
kanna viðhorf og þekkingu skólastjóra á hugmyndafræðinni um faglegt 
lærdómssamfélag og menntun fyrir alla með starfsþróun, faglega forystu, fræðslu, 
ráðgjöf og stuðning í huga við að koma hugmyndunum á og starfa eftir þeim við 
skólann. Ég tel mikilvægt að afla upplýsinga um þessi málefni og markmiðið er að 
niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst starfsstéttinni og yfirvöldum menntamála 
til umbóta. Leiðbeinendur mínir eru Hermína Gunnþórsdóttir prófessor við 
Háskólann á Akureyri og Berglind Gísladóttir, lektor við Háskóla Íslands. 
 
Meðfylgjandi er tengill á spurningalistann sem sendur er út af undirritaðri á 
netföng allra skólastjóra í grunnskólum landsins. Netfangalistinn var unnin út frá 
gögnum Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. 
 
Spurningakönnunin er nafnlaus og tryggt verður að ekki verði hægt að rekja svör 
til einstaklinga. Með því að svara spurningum könnunarinnar, gefur þú upplýst 
samþykki þitt til þátttöku. Það tekur um 15 mínútur að svara spurningalistanum 
og ekki er skylt að taka þátt í rannsókninni né að svara öllum spurningum hennar. 
Þess ber þó að geta að þátttaka þín er afar mikilvæg til að niðurstöður 
könnunarinnar verði sem marktækastar. 
 
Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað hjá ábyrgðarmanni 
rannsóknarinnar á meðan á rannsóknarverkefninu stendur. Að lokinni rannsókn 
verður öllum gögnum eytt. 
 
Hægt er að hafa samband við undirritaða ef óskað er frekari upplýsinga. 
Tengill á könnunina: https://www.surveymonkey.com/r/CZ3YL8Y  
 
Bestu kveðjur og innilegar þakkir fyrir þátttökuna, 
Hjördís Bára Gestsdóttir meistaranemi 
Netfang: ha180719@unak.is 
s. 6922235 
 

https://www.surveymonkey.com/r/CZ3YL8Y
mailto:ha180719@unak.is
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Viðauki 2 – Spurningakönnun  

Spurningakönnun þessi er lögð fyrir alla skólastjóra í grunnskólum á Íslandi. 
Meginmarkmið hennar er að kanna viðhorf og þekkingu skólastjóra á 
hugmyndafræðinni um faglegt lærdómssamfélag og menntun fyrir alla með 
starfsþróun, faglega forystu, fræðslu, ráðgjöf og stuðning í huga við að koma 
hugmyndunum á og starfa eftir þeim við skólann. Þátttaka þín er afar mikilvæg til 
að niðurstöður könnunarinnar verði sem marktækastar. 
Með því að svara spurningum í þessari könnun, gefur þú upplýst samþykki til 
þátttöku. Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. Ekki verður unnt að rekja 
svör til þátttakenda og er könnunin nafnlaus. 
Vonast ég til að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst starfsstéttinni og 
yfirvöldum menntamála til umbóta.  
 

I – Grunnspurningar um skólann 

1. Í hvaða landshluta er skólinn sem þú starfar við? (kort) 

Ο Suðurnes 

Ο Höfuðborgarsvæðið  

Ο Vesturland 

Ο Vestfirðir 

Ο Norðurland vestra 

Ο Norðurland eystra  

Ο Austurland 

Ο Suðurland 

 

2. Ef þú starfar sem skólastjóri í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, í hvaða 
sveitarfélagi er hann? 

Ο Reykjavík 

Ο Seltjarnarnes 

Ο Mosfellsbær 

Ο Hafnarfjörður 

https://www.samband.is/sveitarfelogin/
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Ο Garðabær 

Ο Kópavogur 

 

3. Hver er nemendafjöldi við skólann sem þú starfar við? 

Ο Undir 100 

Ο 100 – 200 

Ο 201 – 300 

Ο 301 – 400 

Ο 401 – 500 

Ο 501 – 600 

Ο 601 – 700 

Ο Yfir 701 

 

4. Við hvaða kennsluhætti er helst stuðst í skólanum sem þú starfar við? 

Ο Teymiskennslu 

Ο Bekkjarkennslu 

Ο Blanda af teymis- og bekkjarkennslu 

Ο Annað?  

 

5. Hver er heildarfjöldi starfsmanna í skólanum sem þú starfar við? 

Ο 50 eða færri 

Ο 51 - 75 

Ο 76 - 100 

Ο 101 – 125 

Ο 126 - 150 

Ο 151 eða fleiri 
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II – Faglegt lærdómssamfélag 

Einkenni faglegs lærdómssamfélags í skólum byggist á fagmennsku, teymisvinnu, 
ígrundun í námi og starfi og árangursríkri starfsþróun. Starfsfólk skóla lærir hvert 
af öðru og hvert með öðru til að bæta nám allra nemenda skólans. 

6. Er viðhorf þitt til hugmyndafræðinnar að baki faglegs lærdómssamfélags 
jákvætt eða neikvætt? 

Ο Mjög jákvætt 

Ο Frekar jákvætt 

Ο Hvorki jákvætt né neikvætt 

Ο Frekar neikvætt 

Ο Mjög neikvætt 

 

7. Hefur eða er verið að innleiða hugmyndafræðina um „faglegt 
lærdómssamfélag“ í skólann sem þú starfar við? 

Ο Já, hún hefur verið innleidd 

Ο Já, það er verið að innleiða hana 

Ο Nei, en vinnan við innleiðingu hennar er að hefjast 

Ο Nei, en verið er að huga að innleiðingu hennar 

Ο Nei, hún hefur ekki verið innleidd 

 

8. Ef hugmyndafræðin um „faglegt lærdómssamfélag“ hefur verið innleidd eða 
verið er að innleiða hana við skólann sem þú starfar við, hvar telur þú ykkur vera 
stödd í því ferli? 

Ο Fullri innleiðingu náð 

Ο Á lokastigi  

Ο Nálgumst lokin 

Ο Á góðri leið (hálfnuð) 

Ο Á frumstigi  
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9. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að skólinn sem þú starfar við 
framfylgi hugmyndafræði „faglegs lærdómssamfélags“? 

Ο Mjög sammála 

Ο Frekar sammála 

Ο Hvorki sammála né ósammála 

Ο Frekar ósammála 

Ο Mjög ósammála 

 

10. Telur þú þig hafa mikinn eða lítinn skilning á því hvað felst í hugmyndafræðinni 
„faglegt lærdómssamfélag“? 

Ο Mjög mikinn 

Ο Frekar mikinn 

Ο Hvorki mikinn né lítinn 

Ο Frekar lítinn 

Ο Mjög lítinn 

 

11. Telur þú að vel eða illa hafi tekist til við að koma á sameiginlegum skilningi 
stjórnenda, kennara og starfsfólks við skólann á hugmyndafræðinni um „faglegt 
lærdómssamfélag“? 

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

12. Telur þú þig hafa verið vel eða illa í stakk búinn til að innleiðahugmyndafræðina 
um „faglegt lærdómssamfélag“ í þinn skóla? 

Ο Mjög vel 
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Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

13. Telur þú starfsfólk þíns skóla hafa verið vel eða illa í stakk búið til að innleiða 
hugmyndafræðina „faglegt lærdómssamfélag“? 

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

 

III. Menntun fyrir alla eða „skóli án aðgreiningar“. 

Með „menntun fyrir alla“ er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 
nemenda þar sem komið er til móts við félagslegar og námslegar þarfir nemenda 
í almennu skólastarfi með manngildi, félagslegt réttlæti og lýðræði að leiðarljósi. 

14. Er viðhorf þitt til hugmyndafræðinnar á bak við menntun fyrir alla (skóla án 
aðgreiningar) jákvætt eða neikvætt? 

Ο Mjög jákvætt 

Ο Frekar jákvætt 

Ο Hvorki jákvætt né neikvætt 

Ο Frekar neikvætt 

Ο Mjög neikvætt 

 

15. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að skólinn sem þú starfar við    
starfi undir formerkjum hugmyndafræðinnar „menntun fyrir alla“ (skóli án 
aðgreiningar)? 
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Ο Mjög sammála 

Ο Frekar sammála 

Ο Hvorki sammála né ósammála 

Ο Frekar ósammála 

Ο Mjög ósammála 

 

16. Telur þú þig hafa mikinn eða lítinn skilning á því hvað felst í hugmyndafræðinni 
„menntun fyrir alla“? 

Ο Mjög mikinn 

Ο Frekar mikinn 

Ο Hvorki mikinn né lítinn 

Ο Frekar lítinn 

Ο Mjög lítinn 

 

17. Telur þú að vel eða illa hafi tekist til við að koma á sameiginlegum skilningi 
stjórnenda, kennara og starfsfólks við skólann á hugmyndafræðinni um „menntun 
fyrir alla“? 

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

18. Telur þú þig hafa verið vel eða illa í stakk búinn til að innleiða 
hugmyndafræðina „menntun fyrir alla“ (skóli án aðgreiningar) í skólann sem þú 
starfar við? 

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 
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Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

19. Telur þú starfsfólk þíns skóla hafa verið vel eða illa í stakk búið til að innleiða  
hugmyndafræðina „menntun fyrir alla“ (skóli án aðgreiningar)? 

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

20. Telur þú að vel eða illa hafi verið staðið að því að innleiða hugmyndafræðina 
menntun fyrir alla (skóli án aðgreiningar) af hálfu sveitarfélags/skólaþjónustu? 

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

 

IV – Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við skólastjóra vegna 
breyttra starfshátta og umbóta í skólastarfi. 

 

21. Hversu mikla eða litla fræðslu hefur þú fengið sem stjórnandi á hugmyndum 
um „faglegt lærdómssamfélag“? 

Ο Mjög mikla 

Ο Frekar mikla 

Ο Hvorki mikla né litla 

Ο Frekar litla 
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Ο Mjög litla 

 

22. Hversu mikinn eða lítinn formlegan stuðning hefur þú fengið  við að innleiða  
„faglegt lærdómssamfélag“ í skólann? 

Ο Mjög mikinn stuðning 

Ο Frekar mikið stuðning 

Ο Hvorki mikinn né lítinn stuðning 

Ο Frekar lítinn stuðning 

Ο Mjög lítinn stuðning 

 

23. Ef um formlegan stuðning var að ræða við að innleiða hugmyndina um faglegt 
lærdómssamfélag í skólann, hversu lengi stóð hann yfir? 

Ο Innan við mánuð 

Ο 1 – 3 mánuði 

Ο 4 – 6  mánuði 

Ο 7 – 9 mánuði 

Ο 10 – 12 mánuði 

Ο Eitt ár eða lengur 

 

24. Ef þú fékkst formlegan stuðning við að innleiða faglegt lærdómssamfélag í 
skólann, hvaðan kom sá stuðningur helst?  

Ο Skólaskrifstofu sveitafélags 

Ο Skólastjórafélagi Íslands 

Ο Skólastjórum annarra skóla 

Ο Stjórnendateymi skólans  

Ο Aðrir fagaðilar innan skólans 

Ο Annað?  
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25. Frá hvaða aðilum þykir þér að mestur stuðningur eigi að koma þegar um nýja 
og/eða breytta stefnumótun í skólastarfi er að ræða? 

Ο Skólaskrifstofu sveitafélags 

Ο Skólastjórafélagi Íslands 

Ο Skólastjórum annarra skóla 

Ο Stjórnendateymi skólans  

Ο Aðrir fagaðilar innan skólans 

Ο Annað?  

 

26. Fannst þér vel eða illa stutt við þig í starfi þegar hugmyndafræðin um faglegt 
lærdómssamfélag var innleidd við skólann? 

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

27. Fannst þér vel eða illa staðið að faglegri fræðslu þegar hugmyndafræðin um 
„menntunar fyrir alla“ var innleidd í skólann? 

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

28. Fannst þér vel eða illa staðið að faglegri ráðgjöf þegar hugmyndafræðin 
„menntun fyrir alla“ var innleidd í skólann? 

Ο Mjög vel 
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Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

29. Var vel eða illa hugað að þáttum á borð við fjölgun stöðugilda fagmenntaðra 
aðila út frá sértækri þekkingu í takt við ólíkar og mögulega flóknari þarfir og fjölgun 
nemenda, þegar hugmyndafræðin menntunfyrir alla var innleidd? 

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

30. Telur þú að vel eða illa sé staðið að því að fræða stjórnendur og kennara þegar 
kemur að breytingum í stefnumótun skólastarfs?  

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 

Ο Mjög illa 

 

31. Telur þú að vel eða illa sé staðið að því að styðja við stjórnendur og kennara 
þegar kemur að breytingum í stefnumótun skólastarfs?  

Ο Mjög vel 

Ο Frekar vel 

Ο Hvorki vel né illa 

Ο Frekar illa 
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Ο Mjög illa 

 

32. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú varðandi þá 
fræðslu sem þú hefur fengið varðandi nýja starfshætti þegar kemur að breytingu 
skólastarfs vegna stefnumótunar? 

Ο Mjög ánægð(ur) 

Ο Frekar ánægð(ur) 

Ο Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

Ο Frekar óánægð(ur) 

Ο Mjög óánægð(ur) 

 

33. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú varðandi þá 
ráðgjöf sem þú hefur fengið varðandi nýja starfshætti þegar kemur að breytingu 
skólastarfs vegna stefnumótunar? 

Ο Mjög ánægð(ur) 

Ο Frekar ánægð(ur) 

Ο Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

Ο Frekar óánægð(ur) 

Ο Mjög óánægð(ur) 

 

34. Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú varðandi 
þann stuðning sem þú hefur fengið varðandi nýja starfshætti þegar kemur að 
breytingu skólastarfs vegna stefnumótunar? 

Ο Mjög ánægð(ur) 

Ο Frekar ánægð(ur) 

Ο Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

Ο Frekar óánægð(ur) 

Ο Mjög óánægð(ur) 
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35. Þegar á heildina er litið, hversu sammála eða ósammála ert þú því að þú fáir 
nægilega mikla fræðslu, varðandi nýja starfshætti þegar kemur að breytingu 
skólastarfs vegna stefnumótunar?  

Ο Mjög sammála 

Ο Frekar sammála 

Ο Hvorki sammála né ósammála 

Ο Frekar ósammála 

Ο Mjög ósammála 

 

36. Þegar á heildina er litið, hversu sammála eða ósammála ert þú því að þú fáir 
nægilega mikla ráðgjöf, varðandi nýja starfshætti þegar kemur að breytingu 
skólastarfs vegna stefnumótunar?  

Ο Mjög sammála 

Ο Frekar sammála 

Ο Hvorki sammála né ósammála 

Ο Frekar ósammála 

Ο Mjög ósammála 

 

37. Þegar á heildina er litið, hversu sammála eða ósammála ert þú því að þú fáir 
nægilega mikinn stuðning varðandi nýja starfshætti þegar kemur að breytingu 
skólastarfs vegna stefnumótunar?  

Ο Mjög sammála 

Ο Frekar sammála 

Ο Hvorki sammála né ósammála 

Ο Frekar ósammála 

Ο Mjög ósammála 

 

38. Hver væri lágmarkstími stuðnings fræðsluyfirvalda við skólastjóra vegna 
innleiðingar nýrra starfshátta/stefna í skólaþróun að þínu mati? 

Ο 3 mánuðir 
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Ο 3-6 mánuðir 

Ο 6-9 mánuðir 

Ο 9-12 mánuðir 

Ο 12-18 mánuðir 

Ο Annað?  

 

 

IV – Starfsþróun og forystuhættir skólastjóra 

 

39.  Hversu sammála eða ósammála ert þú því að svigrúm er gefið til starfsþróunar 
markvisst á ári hverju fyrir þig sem stjórnanda? 

Ο Mjög sammála 

Ο Frekar sammála 

Ο Hvorki sammála né ósammála 

Ο Frekar ósammála 

Ο Mjög ósammála 

 

40. Hversu ósammála eða sammála ertu því að í boði séu fjölbreytt tækifæri til 
starfsþróunar tengt störfum skólastjórnenda? 

Ο Mjög sammála 

Ο Frekar sammála 

Ο Hvorki sammála né ósammála 

Ο Frekar ósammála 

Ο Mjög ósammála 

 

41. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að þú sért virk/ur að sækja þá 
starfsþróun sem í boði er (s.s. námskeið, ráðstefnur o.s.frv.)? 

Ο Mjög sammála 
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Ο Frekar sammála 

Ο Hvorki sammála né ósammála 

Ο Frekar ósammála 

Ο Mjög ósammála 

 

42. Hversu oft á síðast liðnu ári sóttir þú þér endurmenntun til starfsþróunar? 

Ο Aldrei 

Ο Einu sinni 

Ο 2 – 3 svar 

Ο 4 – 5 sinnum 

Ο 6 sinnum eða oftar 

 

43. Hvaða forystuhætti hefur þú valið að viðhafa í störfum þínum sem skólastjóri? 
(Merktu við það sem við á). 

Ο Umbreytinga forystu 

Ο Styðjandi forystu 

Ο Aðlögunar forystu 

Ο Dreifða forystu 

Ο Þjónandi forystu 

Ο Veit það ekki 

Ο Annað?   

 

44. Hvaða forystuhætti telur þú mikilvægt að viðhafa í starfi skólastjóra með tilliti 
til faglegs lærdómssamfélags? (Merktu við það sem við á). 

Ο Umbreytinga forystu 

Ο Styðjandi forystu 

Ο Aðlögunar forystu 

Ο Dreifða forystu 
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Ο Þjónandi forystu 

Ο Veit það ekki 

Ο Annað?  

 

45. Hvaða forystuhætti telur þú mikilvægt að viðhafa í starfi skólastjóra með tilliti 
til menntunar fyrir alla? 

Ο Umbreytinga forystu 

Ο Styðjandi forystu 

Ο Aðlögunar forystu 

Ο Dreifða forystu 

Ο Þjónandi forystu 

Ο Veit það ekki 

Ο Annað?  

 

 

VI - Bakgrunnsspurningar 

46. Hver er aldur þinn?  

Ο  30 – 35 ára 

Ο  36 – 40 ára 

Ο  41  - 45 ára 

Ο  46 – 50 ára 

Ο  51 – 55 ára 

Ο  56 – 60 ára 

Ο  61 eða eldri 

Ο Vil ekki svara. 
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47. Hvert er kyn þitt? 

Ο  Karl 

Ο  Kona 

Ο Annað kyn 

Ο Vil ekki svara. 

 

48. Hve lengi hefur þú starfað sem skólastjóri?  

Ο  0 – 3 ár 

Ο  4 – 7 ár 

Ο  8 – 11 ár 

Ο  12 ár eða lengur 

 

49. Hver er hæsta menntun sem þú hefur lokið? 

Ο Doktorspróf 

Ο M.Ed. próf í stjórnun menntastofnana 

Ο M.A./M.Ed. próf í öðru en stjórnun menntastofnana 

Ο Diplóma framhaldsnáms í stjórnun menntastofnana 

Ο Diplóma framhaldsnáms í öðru en stjórnun menntastofnana 

Ο B.Ed. próf í menntunarfæðum (grunnskólakennari) 

Ο Annað?  

 

 

50. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri sem ekki hefur verið spurt um? 

 
Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

 

 


