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Ágrip 

 

Meðvitund um heilbrigt starfsumhverfi hefur aukist til muna síðastliðna áratugi en um 

helmingur launþega í Evrópu telur streitu vera algengt vandamál á sínum vinnustað. Rannsóknir 

hafa sýnt að sálfélagslegir þættir geta skipt sköpum er varða jákvæð áhrif á  vellíðan starfsfólks 

og er því mikilvægt að stjórnendur átti sig á hvaða þættir það eru. Þeir sem eru í forystunni geta 

haft bein áhrif á vellíðan starfsfólks með því að greiða fyrir þeim þáttum sem hafa jákvæð áhrif 

á vellíðan og rannsóknir hafa sýnt að þjónandi forysta tengist vellíðan starfsmanna. Álag í starfi 

kennara hefur aukist undanfarin ár og mikilvægt að auka þekkingu um árangursríkar leiðir til 

að styðja við vellíðan starfsfólks í skólum. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áherslur 

stjórnenda í skólum sem komið hafa vel út í könnum um líðan starfsmanna og draga fram 

reynslu þeirra af árangursríkum leiðum til að auka vellíðan starfsfólks. Einnig var kannað hvort 

þær áherslur væru í takt við hugmyndafræði þjónandi forystu. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð og tekin voru hálfopin viðtöl við níu stjórnendur sem starfa við grunnskóla 

sem áður höfðu mælst hátt í áreiðanlegum könnunum hvað varðar  vellíðan starfsfólks. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að þeir stjórnendur sem rætt var við voru meðvitaðir 

um þætti er varða vellíðan starfsfólks síns og leggja áherslu á að sinna þeim þáttum vel og telja 

það vera grunninn að árangursríku skólastarfi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við fyrri 

rannsóknir og þekkingu á sviðinu svo sem um gildi góðra samskipta, tækifæri til vaxtar, að hafa 

áhrif á eigið starf, að sýnin sé skýr sem og sameiginlegur tilgangur og markmið sem reynst hafa 

stjórnendum vel til að auka við vellíðan starfsfólks. Í ljós kom að þær áherslur sem stjórnendur 

leggja til við að auka vellíðan starfsfólks endurspegla nokkuð vel lykilatriði hugmyndafræði 

þjónandi forystu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru framlag til þróunar þekkingar um heilbrigt 

starfsumhverfi í skólum og má nýta á sviði stjórnunar í grunnskólum sem og annars staðar. 

 

Lykilorð: vellíðan í starfi, heilbrigt starfsumhverfi, efling, skýr sýn, þjónandi forysta.  
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Abstract 

 

Awareness of a healthy work environment has increased significantly in recent decades, but 

about half of European workers consider stress to be a common problem in their workplace. 

Research has shown that psychosocial factors can be crucial for a positive effect on the well-

being of employees, and it is therefore important that managers understand what these factors 

are. Leaders can directly influence the well-being of employees by facilitating the factors that 

have a positive effect on well-being, and research has shown that servant leadership is linked 

to the well-being of employees. The workload of teachers has increased in recent years and it 

is important to increase knowledge about effective ways to support the well-being of school 

staff. The aim of the study is to shed light on the emphases of school administrators who have 

done well in surveys on employee well-being and to highlight their experience of effective ways 

to increase staff well-being. It was also examined whether these emphases were in line with the 

ideological servant leadership. A qualitative research method was used and semi-structured 

interviews were conducted with nine administrators working at primary schools who had 

previously been measured highly in reliable surveys regarding staff well-being.The results of 

the study indicated that the managers interviewed were aware of aspects concerning the well-

being of their staff and emphasized that they performed those aspects well and considered this 

to be the basis for successful school work. The results of the study are in line with previous 

research and knowledge in the field, such as the value of good communication, opportunities 

for growth, influencing one's own work, that the vision is clear as well as a common purpose 

and goal that has proven good for managers to increase well-being. It turns out that the emphasis 

that managers place on increasing employee well-being reflects fairly well the key aspects of 

conceptual servant leadership. The results of the study are a contribution to the development of 

knowledge about a healthy working environment in schools and can be used in the field of 

management in primary schools as well as elsewhere. 

Keywords: well-being at work, healthy work environment, empowerment, vision, servant 

leadership   
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1 Inngangur 

Vitundarvakning og þekking um heilbrigt starfsumhverfi hefur aukist mikið á undanförnum 

áratugum en kulnun í starfi má samkvæmt rannsóknum rekja til þess að ekki sé hugað nægilega 

að þeim sálfélagslegu þáttum sem þurfa að vera til staðar til þess að starfsfólk finni fyrir vellíðan 

í starfi. Þættir á borð við stuðning og hvatningu, vald til að hafa áhrif á eigin störf og til að taka 

ábyrgð á eigin verkefnum, tækifæri til að vaxa í starfi og skýr sýn, tilgangur og markmið eru 

meðal annars þættir sem styðja við vellíðan starfsfólks og hvetur það áfram og til virkni (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2021).  

Nýlegar rannsóknir, hérlendis og erlendis, benda til þess að fólk sem starfar í 

umönnunarstörfum, þar á meðal starfsfólk grunnskóla sé líklegra til að lenda í kulnunarástandi 

en aðrar starfstéttir (Sif Einarsdóttir o.fl., 2019; Arvidsson o.fl., 2019). Rannsóknir undanfarin 

ár hafa varpað ljósi á að forystan í hverri skipulagsheild fyrir sig getur haft bein áhrif á vellíðan 

starfsfólk með því að greiða fyrir þáttum er stuðla að vellíðan og benda rannsóknir á að 

undirstaða þess séu góð samskipti og traust milli stjórnenda og starfsfólks (Hoy og Miskel, 

2012; Kouzes og Posner, 2011). Þannig hafa rannsóknir í skólum sýnt að stuðningur leiðtoga 

og valdefling starfsmanna tengist vellíðan þeirra (Cerit, 2009; Sigrún Gunnarsdóttir og Sandra 

Borg Gunnarsdóttir, 2018; Skaalvik og Skaalvik, 2018). Ný könnun í grunnskólum hér á landi 

sýnir að álag í skólum hefur aukist undanfarin ár, þreyta og einkenni kulnunar í starfi meðal 

kennara er vaxandi vandi og þau einkenni tengjast álagi og starfsumhverfi skólanna (Sif 

Einarsdóttir o.fl., 2019).  

Umræða um aðstæður og líðan kennara hefur aukist undanfarið og hefur Kennarasamband 

Íslands til dæmis aukið áherslu á fræðslu til kennara um forvarnir kulnunar í starfi (ki.is, e.d.). 

Fáar rannsóknir ef nokkrar, svo vitað sé, liggja fyrir sem snúa sérstaklega að áherslum í stjórnun 

og forystu um vellíðan í skólum sem hafa náð góðum árangri. Í ljósi þess að hér er um vaxandi 

vanda að ræða meðal starfsmanna í mikilvægri grunnstoð samfélagsins er mikilvægt að auka 

þekkingu um árangursríka þætti sem geta stutt við vellíðan starfsmanna og dregið úr líkum á 

vanlíðan þeirra eða kulnun í starfi.  

Þjónandi forysta er hugmyndafræði sem leggur upp með mannúðleg og siðferðisleg gildi 

og hefur það markmið að þjónusta einstaklingnum í átt að sínu besta ástandi, sér sjálfum og 

skipulagsheildinni til vænlegs árangurs (Eva o.fl, 2019) en fyrri rannsóknir sýna tengsl þjónandi 
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forystu við vellíðan í skólum (Cerit, 2009; Sigrún Gunnarsdóttir og Sandra Borg Gunnarsdóttir, 

2018). Vegna þessara áherslna og möguleika þjónandi forystu til að efla vellíðan starfsmanna 

liggur vel við að skoða þá hugmyndafræði í tengslum við þætti í starfsumhverfi grunnskóla sem 

stuðla að vellíðan starfsfólks í skólum, sem hafa náð góðum árangri í því sambandi. 

 Lýsing á viðfangsefni 

Hér verður skoðuð reynsla stjórnenda í grunnskólum á þeim áherslum sem þeir leggja til að 

stuðli að vellíðan starfsfólks síns sem og hvort þær áherslur endurspegli á einhvern hátt 

hugmyndafærði þjónandi forystu. Þeir stjórnendur sem rætt var við koma frá grunnskólum sem 

áður höfuð mælst hátt í könnunum er varða vellíðan starfsfólks á vinnustað. Rannsóknin er 

eigindleg viðtalsrannsókn sem gerð er í þeim tilgangi að reyna að draga fram mikilvæga reynslu 

stjórnenda og þannig fá tækifæri á dýpri innsýn í þær áherslur sem stjórnendur telja vera 

árangursríkar til að stuðla að vellíðan starfsfólks síns. 

 Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að draga fram þær áherslur sem stjórnendur í grunnskólum 

telja, út frá sinni reynslu, að stuðli að vellíðan í starfi starfsfólks grunnskóla. Einnig er markmið 

rannsóknarinnar að skoða hvort þær áherslur endurspegli hugmyndafræði þjónandi forystu og 

ef svo er á hvaða hátt? Þessum markmiðum verður reynt að ná fram með því að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hver er reynsla stjórnenda í grunnskólum af þáttum sem þeir leggja áherslu á til að 

stuðla að vellíðan starfsmanna sinna?  

Endurspegla þessar áherslur hugmyndafræði þjónandi forystu og þá á hvaða hátt? 

 Fræðileg nálgun 

Í þessu verkefni mun fræðileg nálgun ganga út frá þekkingu um heilbrigt starfsumhverfi með 

áherslu á þætti í starfsumhverfinu sem tengjast vellíðan starfsmanna (Maslach og Leiter, 2016 

og 1997; Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007). Fræðilega nálgunin 

miðast einnig við hugmyndafræði þjónandi forystu (e. servant leadership) en upphafmaður 

hennar var Robert K Greenleaf og hafa rannsóknir síðari ára varpað ljósi á tengsl hennar við 

vellíðan starfsmanna (Eva o.fl., 2019). Sérkenni þjónandi forystu er að hinn þjónandi leiðtogi 

er fyrst og fremst þjónn sem tekur síðar ákvörðun um að taka forystu. Þjónandi forysta byggist 

á jafningjabrag sem kemur fram í auðmýkt leiðtogans þar sem hann lítur á sig fremstan meðal 
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jafningja og er hún sett fram út frá tveimur jafnmikilvægum víddum,  þjónustuvídd og 

forystuvídd (Greenleaf, 2018). Þjónandi forysta byggist á mannúðlegum og siðferðislegum 

gildum þar sem leitast er við að þjónusta fylgjendur í átt að frekari vexti (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2011) Hinn þjónandi leiðtogi býr yfir mikill sjálfsþekkingu og sjálfsvitund, er auðmjúkur og á 

gott með að greina mikilvægi verkefna. Samfélag sem byggt er af þjónandi leiðtoga einkennist 

af hvatningu, stuðningi og valdeflingu með það að markmiði að efla innri styrk fylgjenda í átt 

að auknu sjálfstæði og hugrekki til að valda aukinni ábyrgð. Jafningjabragur er yfir og allt um 

kring og markmiðið er að allir innan samfélagsins verði þjónandi leiðtogar. Sá sem er fremstur 

meðal jafningja þarf að hafa skýra sýn, sjá fram í tímann og mynda sameiginleg gildi og 

markmið með sínu samstarfsfólki (Greenleaf, 2018). 

Til að ná því markmiði að svara rannsóknarspurningunum sem snúa að því að skoða reynslu 

stjórnanda í grunnskólum og áherslur þeirra sem stuðla að vellíðan starfsfólks og þá hvort sú 

reynsla endurspegli hugmyndafræði þjónandi forystu, verður rýnt í fyrri rannsóknir sem komið 

hafa fram um vellíðan í starfi almennt. Einnig verða skoðaðar rannsóknir sem lúta að 

samhenginu á milli þjónandi forystu og vellíðan í starfi. Sérstaklega verður vísað í erlendar og 

innlendar rannsóknir er varða menntastofnanir 

 Kynning á aðferðafræði 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn með viðtölum við stjórnendur grunnskóla sem höfðu 

samkvæmt áreiðanlegum könnunum mælst hátt er varðar þætti sem stuðla að vellíðan 

starfsfólks. Fjöldi viðmælenda var níu með nokkuð jöfnu hlutfalli kynja en rannsakandi upplifði 

að loknum viðtölunum að ákveðin mettun í svörum þeirra hafi verið náð. Viðtölin voru tekin 

með því markmiði að afla gagna sem innihélt reynslu stjórnenda á þeim áherslum sem þeir 

leggja til að stuðli að vellíðan starfsfólks síns. Notast var við viðtalsramma í hálfopnum 

viðtölum þar sem viðmælanda var leyft að flæða út fyrir efni með það að markmiði að ná fram 

sjónhornum sem annars hefðu ekki komið fram. Við greiningu voru viðtölin hljóðrituð og 

skrifuð upp og síðar þemagreind út frá mynstrum sem fram komu í reynslu þátttakenda.  

 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

Rannsakandi er mikil áhugamanneskja um almenna líðan einstaklingsins  sem og 

skólasamfélagsins í heild sinni. Fræðin um þjónandi forystu hitti rannsakanda beint í hjartastað 

við fyrstu kynni þar sem hún byggist á siðferðilegum sjónarhornum með áherslu á vellíðan 

einstaklingsins fyrst og fremst og fellur þar af leiðandi afar vel að skólasamfélaginu. Það var 
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því vel til fundið að sameina þessi áhugasvið við gerð rannsóknarinnar með það markmið að 

leggja eitthvað fram til frekari árangurs á þessum sviðum. 

Í stað þess að rannsaka og draga fram það sem betur má fara á ákveðnu sviði ákvað 

rannsakandi að láta reyna á það að draga fram reynslu stjórnenda sem starfa í skólum sem 

samkvæmt niðurstöðum áreiðanlegra kannanna höfðu sýnt að væru að gefa góðar niðurstöður 

er varðar vellíðan starfsfólks í grunnskólum. Áhugavert væri að kanna þessa reynslu og áherslur 

og skoða hvort samhljómur er með þeim og þjónandi forystu. 

Almenn umræða um heilbrigt starfsumhverfi og vellíðan starfsfólks hefur aukist til muna 

síðastliðna áratugi og virðast fræðimenn nokkuð sammála um hvaða þættir það eru sem stuðla 

að vellíðan í starfi. Þó virðist sem vöntun sé á innlendum rannsóknum á þessu sviði og enn færri 

þar sem skoðuð eru tengslin við þjónandi forystu.  

Rannsakandi vonar að rannsókn þessi verði fræðilegt og nytsamlegt innlegg inn í 

áframhaldandi umræðu og aðgerðir er stuðla að vellíðan starfsfólks í starfi. 

 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi: 

Í kafla 2 er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarefnisins og vísað í fyrri þekkingu. 

Fjallað verður um hugmyndfræði, kenningar og líkön sem fræðimenn hafa sett fram og það sett 

í samhengi við erlendar og innlendar rannsóknir á sviðinu og niðurstöður þeirra dregnar saman. 

Í kafla 3 er aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt. Gerð er grein fyrir rannsóknaraðferð, vali 

á þátttakendum, framkvæmd viðtala og öflunar gagna sem og farið yfir siðferðilega álitamál, 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

Í kafla 4 eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og þau þemu sem greind voru út frá 

mynstrum sem fram komu í reynslu viðmælenda.  

Í kafla 5 eru umræður settar fram þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman 

við fræðilegan bakgrunn rannsóknarefnisins. Reynt verður að svara rannsóknarspurningunum 

og rannsakandi reynir að koma fram sínum tillögum og hugmyndum um nýtingu niðurstaðna.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir stöðu þekkingar um áhrifaþætti sem fræðimenn og rannsóknir 

hafa dregið fram er varða vellíðan í starfi og þá einkum með áherslu á skóla. Í gegnum kaflann 

verður vitnað sérstaklega í rannsóknir er varða menntastofnanir og þá þætti er stuðla að vellíðan 

starfsmanna innan þeirra. Fyrst verður varpað ljósi á hvað það er sem einkennir og skilgreinir 

heilbrigt starfsumhverfi. Þar á eftir verður fjallað um hvað felst í góðum samskiptum og 

félaglagslegum stuðningi og hvað rannsóknir segja um mikilvægi þessara þátta inni á 

vinnustöðum. Þá kemur að því að rýna í innri starfshvöt, ábyrgð og þau áhrif sem starfsfólk 

hefur á eigin störf sem rannsóknir hafa varpað ljósi á að sé mikilvægt til að stuðla að vellíðan í 

starfi. Því næst verður farið yfir rannsóknir er beina sjónum sínum að leiðtogum og mikilvægi 

þess að leiðtogar hafi skýra sýn, sameiginleg markmið og tilgang. Að lokum verður farið yfir 

rannsóknir er varða forystu og stjórnun er stuðla að vellíðan í starfi og að síðustu umfjöllun um 

þjónandi forystu sem er hugmyndafræðileg nálgun þessa verkefnis.  

 Heilbrigt starfsumhverfi 

Á vef Vinnuverndarstofnunar Evrópu (EU-OSHA, e.d) má sjá að streita og sálfélagsleg áhætta 

er eitt erfiðasta vandamál hvað varðar vinnuvernd nú til dags. Fram kemur að um helmingur 

allra launþega í Evrópu telja streitu vera algengt vandamál á sínum vinnustað og veldur hún 

miklu vinnutapi á evrópskum vinnumarkaði. Líkön sem sett hafa verið fram af Alþjóða 

heilbrigðismálastofnuninni (WHO, 2010) og Alþjóða vinnumálastofnuninni (International 

Labour Organization) (ILO, 2016) um heilbrigt starfsumhverfi sýna hversu stórt hlutverk 

sálfélagslegir þættir á borð við skilvirk samskipti, gildi, stuðning frá stjórnendum og 

samstarfsfólki, áhrif á eigin störf og skipulag hafa áhrif á vellíðan í starfi. Framangreindir þættir 

hafa verið mikið í umræðunni sem streituvaldar á vinnustað (ILO, 2016; WHO, 2010).  

Fram hefur komið í rannsóknum að starfsaðstæður eins og skortur á úrræðum og 

óraunhæfar kröfur auki líkur á kulnun í starfi (Hakanen o.fl., 2008). Erlendar rannsóknir sem 

benda á þætti er tengjast einkennum kulnunar hjá kennurum gefa vísbendingar um að 

starfsumhverfið hefur áhrif á vellíðan þeirra í starfi. Þættir sem má nefna í því samhengi eru 

félagslegur stuðningur (Kahn, Schneider, Jenkins-Henkelman og Moyle, 2006) tækifæri til að 

vaxa í starfi og áhrif á eigið starf (Jackson og Rothmann, 2005).  

Maslach og Leiter (2016; 1997), sem hafa rannsakað kulnun til fjölda ára og gefið út margar 

ritrýndar greinar um efnið, benda á að þegar vinnuálag er hæfilegt og fólk hefur völd til að hafa 
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áhrif á starf sem felst í hinum ýmsu valkostum, getur samspil þessara þátta spornað við kulnun 

í starfi og þar af leiðandi aukið vellíðan. Fram kemur í rannsóknum þeirra að mikilvægt sé að 

starfsfólk njóti viðurkenningar og umbunar fyrir starfið sem og að það hafi tilfinningu fyrir því 

að starfið sé mikilvægt. Þá kemur fram í rannsóknum þeirra að starfsfólk þrífist best í samfélagi 

sem einkennist af sanngirni, virðingu og réttlæti. Rannsóknir Maslach og Leiter (2016; 1997) 

sýna að ef einn þessara þátta sé ekki til staðar geti það leitt til kulnunar í starfi. 

Niðurstöður íslenskra rannsókna eru í takt við þessar niðurstöður Maslach og Leiter. 

Rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007) sem var 

spurningalistakönnun og náði til grunnskólakennara í tveimur sveitarfélögum hafði það 

markmið að leita svara við því hvernig kennarar halda vinnugleði sinni og komast hjá kulnun 

og hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif á vinnugleðina. Fram komu vísbendingar um að til 

þess að vinna gegn kulnun í starfi kennara og til að viðhalda starfsþreki þeirra þurfi þeir að 

upplifa að vinnuálag sé viðráðanlegt. Enn fremur kom í ljós að aukning hegðunarvandamála 

nemenda veldur auknu álagi á kennara og að bjargráðin voru samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar þeirra ekki nægjanleg í því samhengi. Einnig voru vísbendingar um að sanngirni á 

vinnustaðnum og félagslegur stuðningur auk umbunar fyrir starfið væru þættir sem drógu úr 

áhættu á kulnun sem og vísbendingar um neikvæð tengsl við kulnun þegar persónuleg gilda 

kennarans fóru saman við gildi skólans. Rannsóknin var byggð á spurningalista Maslach, MBI-

ES (Maslach Burnout Inventory). Árið 2008 var gerð rannsókn einnig byggð á sama 

spurningalista en markmið hennar var að kanna hvort algengi kulnunar hjá 

grunnskólakennurum í kjölfar efnahagshrunsins 2008 hefði aukist og þá hvort kulnun tengdist 

á einhvern hátt starfsaðstæðum þeirra. Niðurstöður bentu til að kulnun væri sívaxandi vandamál 

innan þeirra stéttar og mátti sjá, eins og í niðurstöðum Önnu ÞóruBaldursdóttur og Valgerðar 

Magnúsdóttur (2007) að álag virtist vera helsta orsök tilfinningaþrots og örmögnunar. 

Vísbendingar voru um að tækifæri til vaxtar, stuðningur, tímapressa og áhrif kennara á eigin 

störf væru verndandi þættir í því samhengi ( Sif Einarsdóttir, Regína Bergdís Erlingsdóttir, 

Amalía Björnsdóttir og Ásta Snorradóttir, 2019).  

Rannsókn var gerð á meðal 68 kennara úr grunn – og framhaldsskólum víðsvegar um 

Finnland og var markmiðið að kanna þætti sem ógna vellíðan í starfi kennara og sambandið á 

milli þeirra og starfsumhverfis. Niðurstöður hennar bentu til að krefjandi samskipti við 

nemendur, aga- og hegðunarvandamál þeirra og áhugaleysi í námi gæti ýtt undir kulnun hjá 

kennurum en þar koma einnig inn samskipti við foreldra (Pyhältö o.fl., 2011). En þessar 
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niðurstöður eru í takt við þær sem komu fram hjá þeim Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerði 

Magnúsdóttur (2007). 

Þekking er snýr að þáttum í starfsumhverfi sem stuðla að vellíðan í starfi og sporna við 

auknu álagi og neikvæðum áhrifum í starfi hefur aukist síðastliðna áratugi (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2021). Í næsta kafla verða þau hugtök skoðuð sem rannsóknir hafa dregið fram 

í þessu samhengi. 

 Félagslegur stuðningur, góð samskipti og vellíðan í starfi 

Samkvæmt skilgreiningum á félagslegum stuðningi í starfi gengur hann út á samband og 

samskipti er færa einstaklingi umhyggjusöm tengsl við annan einstakling eða hóp (Hobfoll og 

Stokes, 1988) en umhyggjan getur verið í formi ráðgjafar, upplýsingagjafar eða leiðsagnar 

(Seiger og Wiese, 2009) Félagslegur stuðningur getur falið í sér tilfinningalegan stuðning, hrós, 

stuðning með aðgangi að upplýsingum og ýmis bjargráð, svo sem tíma og fjármagn (Kelly og 

Antonio, 2016). Í nýrri yfirlitsgrein Sigrúnar Gunnarsdóttur (2021) um stöðu þekkingar er 

viðkemur heilsueflandi forystu, heilbrigðu starfsumhverfi og vellíðan í starfi, kemur fram að 

félagslegur stuðningur og umhyggja í samskiptum  leiðir til þess að starfsmaðurinn upplifir að 

framlag hans til starfsins og líðan hans skipti máli. 

Í rannsókn Ingu Jónu Jónsdóttur (2014) um árangursríka stjórnun í opinberri 

þjónustustarfsemi sýna niðurstöður að góð og innihaldsrík samskipti byggjast fyrst og fremst á 

virkri hlustun sem einkennist af því að áheyrandinn veiti viðmælanda sínum óskipta athygli í 

áheyrn án þess að dæma. Áheyrandinn spyr spurninga til að fullvissa sig um að hann skilji 

hugmyndir og hugsanir viðmælanda síns og byggir þannig upp traust og virðingu sem 

mikilvægt er við tengslamyndun (Inga Jóna Jónsdóttir, 2014). Þetta er í takt við niðurstöður 

rannsóknar Dinibutun, Kuzey og Dinc (2020) en þar kom fram að góð samskipti sem leiða af 

sér nána samvinnu starfsmanna og stjórnenda og verður til þess að starfmenn öðlist vald til að 

hafa áhrif á eigið starf, svo sem með ákvörðunartöku, geta dregið úr kulnun í starfi. Athyglisvert 

er að sjá að niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var rúmum 20 árum áður gaf svipaðar 

niðurstöður en það má sjá í  rannsókn Ómars H. Kristmundssonar (1999) um líðan opinberra 

starfsmanna í starfi. Þar kom fram að sá sem á góð félagsleg tengsl við samstarfsfélaga, þannig 

að hann geti leitað til þeirra eftir stuðningi og aðstoð, upplifir meiri starfsánægju en sá sem ekki 

býr við slík tengsl. Gott samband við næsta yfirmann skiptir í þessu samhengi enn meira máli 

(Ómar H. Kristmundsson, 1999).  
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Rannsóknir um félagslegan stuðning og samskipti í skólum eru í takt við niðurstöður 

rannsóknanna hér að ofan. Til dæmis rannsóknir um félagslegan stuðning meðal breskra 

kennara (Kinman, Wray og Strange, 2011) og meðal grískra kennara (Pomaki og 

Anagnostopoulou, 2010) sem leiddu í ljós að félagslegur stuðningur í starfi minnkaði neikvæð 

áhrif álags í starfi kennara. Þá kom í ljós í rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur og Söndru Borg 

Gunnarsdóttur (2018) um tengsl þjónandi forystu og starfsánægju í framhaldsskólum að sá 

þáttur sem snéri að því að meta fólk þ.e. að treysta fólki, dæma ekki, setja hagsmuni annarra í 

forgang og vera móttækilegur hlustandi sýndi jákvæð tengsl við starfsánægju.  

Niðurstöður rannsóknar Shirley og samstarfsfólks (2020) er í samræmi við rannsóknirnar 

hér að framan en sú rannsókn snerist að velferð kennara og sjálfbæru umhverfi. Rannsóknin var 

gerð meðal kennara í 10 skólahverfum í Ontario í Kanada. Sjálfbært umhverfi í 

menntasamfélaginu var sett fram í sjö þáttum sem fengnir voru úr fyrri rannsóknum á því sviði. 

Þessir þættir eru 1) Dýpt - Sjálfbær framför vísar í þær endurbætur sem gerðar eru og hafa áhrif 

á siðferðileg og mannleg gildi sem stuðla að innihaldríkara námi og vellíðan á meðal kennara 

og nemenda. 2) Breidd – Sjálfbærar endurbætur ná út fyrir einstaklinginn, kennarann og skólann 

með því að nýta kraftinn sem býr í sameiginlegri skuldbindingu, stuðningi og samstöðu. 3) 

Lengd – Sjálfbærri framför er viðhaldið með stöðugum stuðningi þvert á leiðtoga. 4) Umhverfis 

áhrif – Sjálfbær framför snýst ekki um að gagnast bara sumum kennurum, nemendum eða 

skólum á kostnað annarra, heldur öllum. 5) Fjölbreytileiki – Sjálfbær framför er ekki staðlað 

form heldur nýtur hún góðs af margbreytileikanum í námi og sérþekkingu þar sem brugðist er 

við breyttum aðstæðum. 6) Aðhald og endurnýjun orku – Sjálfbærar endurbætur sporna við 

hraða og umfangi breytinga svo þær dragi ekki orku úr fólki eða ofbjóði því. Markmiðið er að 

endurnýja orku kennara með jákvæðri þátttöku, námi og þakklæti. 7) Friðun – Sjálfbærar 

endurbætur vísa fortíðinni ekki á bug heldur byggir á því besta úr fortíðinni til að skapa sterkari 

framtíð. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um að menntun snerist um 

siðferðishyggju þar sem líðan fólks væri í fyrirrúmi og að líðan kennara höfðu bein áhrif á 

árangur og líðan nemenda. Sjálfbært umhverfi í skólum ýtti undir jákvæða tilfinningu og ánægju 

á meðal kennara sem einkenndist meðal annars af sterkum siðferðilegum tilgangi sem þeir 

höfðu sameiginlega stjórn á. Eins kom ánægjan og vellíðanin fram undir kringumstæðum þar 

sem unnið var í þverfaglegum teymum þar sem styrkleikar hvers og eins voru nýttir til að takast 

á við verkefni og breytingar (Shirley o.fl., 2020).  

Roberts og Pruitt (2003) draga fram í bók sinni Schools as professional learning 

communities sem byggð er á fyrri rannsóknum og þeirra eigin um faglegt lærdómssamfélag að 
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teymisvinna sé nauðsynleg allri vinnu innan skóla en það er í takt við rannsókn Shirley og 

samstarfsfélaga hennar (2020). Þær draga fram að sérfræðiþekking þurfi að vera nægileg innan 

teyma sem og að teymin velji þær leiðir sem er vænlegastar til að ná settum markmiðum. Einnig 

kemur fram að mikilvægt sé að innan teymisins ríki samstaða og samvinna þar sem allir hafa 

rödd og hlustað sé á allar hugmyndir, verkskipting sé skýr og ákvarðanir eru teknar í 

sameiningu. Eins draga þær fram þætti sem þær telja mikilvæga svo að teymi verði árangursrík 

og eru það þættir á borð við áhuga þeirra sem starfa innan teymisins en það leiðir af sér að 

starfsfólk sé frekar tilbúið að leggja mikið á sig til að ná settum markmiðum (Robert og Pruitt, 

2003).  

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar 

Kaldalóns (2017) þar sem bornir voru saman bekkjarkennsluskólar og teymisskólar meðal 20 

grunnskóla kom í ljós að mun meiri áhersla var lögð á samvinnu og samstarf sem var nánara í 

teymisskólum. Kennarar nutu stuðnings hver frá öðrum og voru mun viljugri til að deila ábyrgð. 

Eins upplifðu þeir betri stuðning frá  skólastjóra sínum en þeir kennarar sem störfuðu í 

bekkjarskólum. Vísbendingar voru um að lýðræðislegra andrúmsloft ríkti þar sem raddir 

nemenda fengu rými og þeir upplifðu meiri áhuga, hvatningu og leiðsögn í námi. Eins sýndu 

niðurstöður að skólaþróun gengi betur og að kennarar í teymisskólum höfðu meira um það að 

segja þar sem þeir voru hafðir með í ráðum.  

Erlenda rannsóknir sýna að samvinna kennara er á jákvæðan hátt tengd starfsánægju 

kennara eins og fram kemur til dæmis í rannsókn Torres (2019) þar sem samvinnan hefur 

miðlunaráhrif á milli starfsánægju kennara og dreifðrar forystu (e. distributed leadership) innan 

skóla. Í rannsókn Liu og Watson (2020) kemur fram svipuð niðurstaða þar sem dreifð forysta  

innan skóla hefur jákvæð áhrif á samvinnu kennara sem aftur hefur góð áhrif á ánægju kennara 

og hollustu þeirra í starfi. Traust er mikilvægur þáttur í góðri teymisvinnu eins og fram kemur 

í rannsókn Hallam o.fl. (2015) sem varpar ljósi á mikilvægi trausts í teymisvinnu kennara og 

mikilvægt hlutverk forystunnar til að skapa traust í skólum. 

Rannsakandi varð þess var við leit að fyrri rannsóknum að lítið var um rannsóknir er varðar 

teymisvinnu í skólum í tengslum við vellíðan og /eða árangur innan skólanna.  

 Innri starfshvöt, ábyrgð og áhrif á eigin störf 

Fredrick Herzberg (1959; 1987) birti grundvallarrannsóknir um innri starfshvöt er varðar 

vellíðan í starfi. Samkvæmt honum vísar innri starfshvöt til þeirrar viðurkenningar er varðar 

starfið sjálft á meðan ytri starfhvatar vísa til viðurkenninga í formi efnis og aðstæðna. Þess 
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konar viðurkenningar auka ekki við starfsánægju en geta þó haft áhrif á óánægju í starfi á meðan 

innri hvatar hafa bein áhrif á starfsánægju. Vald til að hafa áhrif á eigin störf, ábyrgð á eigin 

verkefnum og störfum, tækifæri til að vaxa í starfi með því að nota sína eigin styrkleika og 

hæfileika og umbun fyrir starfið sjálft eru þættir innri starfshvatar. Starfsfólk er ánægðara í 

starfi og eflist til muna ef það áttar sig á tilgangi og gildi verkefna og ef það upplifir sig gera 

gagn og fær viðurkenningu fyrir framlag sitt í starfi (Fredrick Herzberg, 1959; 1987). Rannsókn 

De Sousa og van Dierendonck (2010) staðfesta niðurstöður Herzberg en þeir gerðu rannsókn 

þar sem tilgangurinn var meðal annars að skilja hvatningu þekkingarstarfsmanna í starfi. 

Niðurstöður gáfu til kynna að þekkingarstarfsmenn hafa mikla þörf á sjálfræði í starfi og vald 

til að hafa áhrif á eigin störf sem hafði jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra.  

Sjálfræðis- og kröfulíkan Karasek og Therorell (1990) sýnir hvernig kröfur í starfi og áhrif 

á eigin störf geta haft áhrif á vellíðan í starfi. Í líkani þeirra kemur fram að ef ekki er  samræmi 

á milli krafna og þeirra áhrifa sem starfsmaður hefur á störf sín getur myndast ójafnvægi sem 

leiðir af sér vanlíðan í starfi. Þrátt fyrir að kröfur séu miklar getur starfsmaður staðist þær og 

liðið vel í starfi ef hann býr yfir valdi til að stjórna því hvernig hann framkvæmir verkefnið. 

Rannsóknir  Karasek og Theorell (2000) sýna sterk einkenni streitu þeirra sem hafa lítið 

sjálfræði í starfi og þurfa jafnframt að standast miklar kröfur. Rannsóknir þeirra sýndu einnig 

að ef starfsmaður býr yfir sjálfræði í starfi þar á meðal hafi ákvörðunarrétt, þá verður hann 

einnig að hafa vald til þess að fylgja ákvörðunum eftir til þess að koma í veg fyrir streituvalda. 

Ef svo er ekki geta þær aðstæður valdið streitu.  

Rannsókn Gözükara og Çolakoğlu (2016) dregur fram svipaðar niðurstöður en þar var 

rannsakað, meðal 270 þátttakenda, sambandið á milli sjálfræðis í starfi og starfsánægju og komu 

þar í ljós  jákvæð tengsl. Rannsókn Naqvi, Ishtiaq, Kanwal og Ali (2013) sem framkvæmd var 

á meðal 107 starfsmanna skyndibitakeðju í Pakistan kannaði áhrif sjálfræðis í starfi á 

starfsánægju annars vegar og skuldbindingu starfsmanna við fyrirtækið hins vegar. Fram komu 

svipaðar niðurstöður og í fyrri rannsóknum um jákvæð tengsl á milli sjálfræðis í starfi og 

starfsánægju og að viðbættum niðurstöðum um að starfsmenn væru tilbúnari til að skuldbinda 

sig fyrirtækinu ef þeir bjuggu yfir sjálfræði í starfi. Tilfinning um að starfsmönnum væri treyst 

fyrir verkefnum sínum styrkti þann þátt að skuldbinda sig fyrirtækinu sem svo leiddi til þess að 

starfsmenn lögðu harðar að sér í vinnu og höfðu þannig tækifæri á að bæta sig og vaxa í starfi.  

Rannsóknir í skólum hafa sýnt sambærilegar niðurstöður og fram komu í rannsóknum sem 

lýst er hér að framan. Shah o.fl. (2012) lögðu fyrir spurningalistakönnun á meðal 294 

starfsmanna í opinberum menntastofnunum í Rawalpindi í Pakistan til að kanna áhrif umbunar 
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og viðurkenningar og áhrifa á eigin störf sem og til að greina innri hvöt og áhrif hennar á 

starfsánægju. Niðurstöður voru í takt við rannsókn Naqvi o.fl. (2013) og sýndu að kennarar 

voru hugrakkari og frekar tilbúnir til að skuldbinda sig stofnuninni ef þeir höfðu tækifæri til að 

taka þátt í ákvörðunum og fengu umbun fyrir frammistöðu. Eins sýndu niðurstöður að ef 

starfsmönnum var fengið verkefni sem sneri að þeirra sérþekkingu varð það til aukinnar ánægju 

og hvatningar. Rannsókn Jackson og Rothmann (2005) um sambandið á milli kulnunar í starfi, 

heilsu, vinnukröfur og úrræði meðal 266 kennara í suður Afríku gaf niðurstöður sem eru í takt 

við þær sem eru hér að ofan. Vísbendingar voru um að of miklar kröfur í starfi, skortur á 

úrræðum við úrvinnslu verkefna, lítil tækifæri til að vaxa í starfi og lítið sjálfræði hafi tengsl 

við auknar líkur á kulnun hjá þeim hópi og stemma þær niðurstöður við fyrri rannsóknir um 

efnið. 

Rannsóknir í skólum hafa leitt í ljós álíka niðurstöður, að kröfur í starfi og áhrif á eigin störf 

hafa sterk tengsl við líðan kennara eins og fram kom til dæmis í rannsókn Skaalvik og Skallvik 

(2018) um vellíðan kennarar í norskum skólum. Í rannsókn þeirra meðal 760 grunnskólakennara 

kom í ljós að kröfur í starfi, svo sem tímapressa og agavandamál, voru tengdar verri líðan 

kennaranna. Hins vegar kom í ljós að bjargráð í starfi, svo sem félagslegur stuðningur 

starfsmanna og stjórnenda og sameiginleg gildi, spáðu fyrir um betri líðan kennaranna. Sænsk 

spurningalistakönnun Arvidsson og samstarfsfólks (Arvidsson o.fl., 2016) sem gerð var á meðal 

490 kennara og hafði það að markmiði að kanna tengsl milli kulnunar og þriggja þátta er varðar 

einstaklinginn, þ.e.  aðstæður sem koma upp í starfi, frítími og hvort munur sé á milli kynja 

sýndi svipaðar niðurstöður. Kennarar sem höfðu lítið sjálfræði í starfi en jafnframt gerðar voru 

miklar kröfur til sýndu sterk tengsl við kulnun í starfi. Íslensk spurningalistakönnun var gerð 

meðal 515 grunnskólakennara til að kanna starfsaðstæður og kulnun hjá þeim hópi. Niðurstöður 

gáfu vísbendingar um að of miklar kröfur í starfi hafi sterk tengsl við tilfinningarþrot og 

örmögnun en að stuðningur og möguleikinn til að vaxa í starfi virki verndandi í því samhengi 

(Sif Einarsdóttir o.fl., 2019) 

Gestur Guðmundsson (2012) bendir á, í kennslubók sinni Félagsfræði menntunnar,  að 

nátengt frelsinu sem býr í sjálfræðinu sé ábyrgðin og ef ekki er borin virðing fyrir frelsinu með 

því að sýna ábyrgð í orðum, gjörðum og hugsunum getur farið svo að frelsið hafi neikvæð áhrif 

á einstaklinginn.  

Sigrún Gunnarsdóttir (2021) hefur sett fram líkan (mynd 1) er sýnir hvernig hinir ýmsu 

þættir spila saman og geta þannig stuðlað að vellíðan í starfi. Rammi ábyrgðarskyldunnar sem 

afmarkast af mörgum þáttum, eins og reglum og markmiðum, auk stuðnings í starfi leiðir af sér 
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frelsi til að hafa áhrif á eigin störf og búa við sjálfræði í starfi sem svo eykur vellíðan í starfi. 

 

Mynd 1. Skýringarlíkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2021) um hvernig vellíðan í starfi fylgir 

stuðningi í starfi með sjálfræði, frelsi og áhrifum innan marka ábyrgðarskyldu sem 

ákvarðast af ábyrgð og markmiðum starfs  

Árelía Eydís Guðmundsdóttir og Eydís Blöndal (2017) varpa ljósi á það í niðurstöðum 

rannsóknar sinnar sem framkvæmd var með eigindlegri aðferð með hálfopnum viðtölum við 

stjórnendur og þekkingarstarfsmenn að eðli starfa segir til um hversu mikið frelsi sé hægt að 

veita og hversu þröngur rammi ábyrgðarinnar þurfi að vera. Fram kom að til að ná fram bestum 

mögulegum árangri þarf ramminn að vera mjög skýr .  

Slemp o.fl. (2020) gerðu eigindlega rannsókn um vellíðan framhaldsskólakennara sem var 

byggð á sjálfsákvörðunarkenningunni (e.self-determination) sem þróuð var af Deci og Ryan 

(2000) sem og kenningum um áhugahvöt og vellíðan. Rætt var við 68 grunn- og 

framhaldsskólakennara og var markmið rannsóknarinnar að kanna hvaða þættir það væru sem 

kæmu í veg fyrir vellíðan í starfi kennara og leiddu til kulnunar út frá innri og ytri áhugahvöt 

(e.autonomous and controlled motivation). Niðurstöður bentu til þess að kennarar sem búa að 

innri áhugahvöt þ.e. að þeir finni fyrir hvatningu við athöfnina að vinna starfið sjálft sem er þá 

tengd beint þeirra eigin gildum og hugmyndum, sýndu sterk tengsl við meiri vellíðan og minni 

vanlíðan í starfi. Þessar niðurstöður styðja það sem áður hefur verið rannsakað í sambandi við 

heilsueflandi starfsumhverfi sem hlúir að sálfræðilegum þörfum kennara og sjálfstæði þeirra í 

starfi (Slemp ofl., 2020). 
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 Skýr sýn, sameiginleg markmið og tilgangur 

Kouzes og Posner (2011) benda á í samantektum fyrri rannsókna að til þess að stjórnendur 

öðlist virðingu og traust starfsfólks er mikilvægt að þeir leggi áherslu á að vellíðan þeirra, með 

því að koma á móts við þarfir þeirra og brýna fyrir þeim skýra framtíðarsýn. Ef starfsfólk sér 

að stjórnandinn sé hæfur starfi sínu, viti hvert hann er að fara og er með skýr markmið er 

starfsfólk viljugra til að vinna í átta að markmiðunum með honum. Sýnin þarf að vera svo skýr 

að allir átti sig á hvert ferðinni er heitið en það auðveldar starfsmönnum að þekkja markmiðin 

og auðveldar þeim að velja réttu úrlausnirnar í átt að þeim. Eins hafa rannsóknir sýnt að þegar 

unnið er í teymum er nauðsynlegt að allir innan þess hafi grunngildin og tilganginn á hreinu en 

skýrt og gott leiðarljós, skýr tilgangur og framtíðarsýn eru mikilvægir þættir í átt að settum 

markmiðum (Kim, 2002).  

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að allir skulu fá menntun, sem gerir þeim kleift að 

búa í lýðræðisþjóðfélagi sem sífellt er í þróun. Sergiovanni (2009) vill meina að fara þurfi fram 

samstarf allra sem að skólunum koma þ.e. stjórnenda, kennara, nemenda, foreldra og annarra 

sem tengjast skólunum á einhvern hátt þar sem skólasamfélagið er í miklu ábyrgðarhlutverki 

gagnvart samfélaginu öllu.  Það er því mikilvægt að skólarnir leggi áherslu á sameiginleg gildi, 

viðmið, markmið og tilgang sem unnið eru út frá, því það er það sem myndar skólasamfélagið 

ásamt fólkinu sem í því er. Fullan (2016) bendir á í bók sinni The new meaning of educational 

change að til þess að skólaþróun verði árangursrík er mikilvægt að stjórnendur innan skólanna 

stuðli að dreifðri ábyrgð og dreifðu valdi. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Skaalvik og Skaalvik (2017)  þar sem fram kom að vellíðan kennara eykst ef þeir finna fyrir 

þeirri tilfinningu að þeir tilheyri innan samfélagsins. Að finna fyrir vellíðan  virkar hvetjandi á 

kennara til að leggja sig fram við starfið og því er mikilvægt að skólastjórnendur myndi 

umhverfi og menningu þar sem sameiginleg markmið og gildi eru til staðar.  

Í yfirlitsgrein Sigrúnar Gunnarsdóttur (2021) má sjá að forystan í hverri skipulagsheild fyrir 

sig er lykilþáttur hvað varðar vellíðan í starfi þar sem stjórnandinn hefur áhrif á alla þá þætti 

sem greint hefur verið frá hér að framan. Hann hefur bein áhrif á það hvort starfsmaður njóti 

sjálfræðis í starfi, fái að taka ábyrgð á sínum störfum og þátt í mikilvægum ákvörðunum. Það 

er hlutverk stjórnandans að byggja upp starfsumhverfi sem einkennist af auðmýkt, samkennd 

og samvinnu, stuðningi og hvatningu.  
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Í næsta kafla verður farið yfir hvað fyrri rannsóknir draga fram um hlutverk forystunnar og 

stjórnunar hvað varðar vellíðan starfsfólks á vinnustað en eins og máltækið segir „Eftir höfðinu 

dansa limirnir“. 

 Forysta og stjórnun sem eflir vellíðan starfsmanna 

Áhugi og vakning um heilsueflandi forystu hefur aukist mikið á síðastliðnum árum og sú vitund 

að tengsl milli leiðtogastíla annars vegar og vellíðan starfsfólks hins vegar hefur leitt til frekari 

umræðu um þessi tengsl. Í bókarkafla Sigrúnar Gunnarsdóttur (2021) um heilsueflandi forystu, 

heilbrigt starfsumhverfi og vellíðan í starfi fer hún yfir stöðu þekkingar í þessum efnum. Þar 

bendir hún á það sem rannsóknir hafa sýnt að forysta sem veitir starfsfólki  sjálfræði í starfi, 

félagslegan stuðning, umbun í starfi, aðgang að bjargráðum í tengslum við ábyrgð og völd til 

að hafa áhrif á eigið starf geti verið verndandi gegn vanlíðan í starfi. Þetta er í takt við það sem 

kemur fram í bók Hoy og Miskel (2012) Educational Administration, en þar draga þau fram 

helstu kenningar og rannsóknir í gegnum tíðina um forystu í menntastofnunum. Samkvæmt 

þeim einkennist forystan af þeim eiginleikum sem sá sem er í forystunni býr yfir þ.e. reynslu, 

getu og sýn þeirra. Niðurstöður rannsókna sem vitnað er í bókinni sýna að ákveðin hæfni 

stjórnenda þarf að vera til staðar og eru mannlega samskipti þar ofarlega á lista. Mikilvægt er 

að stjórnendur búi yfir sjálfsþekkingu og persónulegum þroska og að þeir séu meðvitaðir um 

stjórnunarhegðun sína og forystu. Lykilatriði stjórnenda til að tryggja góðan árangur er 

stuðningur við starfsfólk sitt í þeim verkefnum sem þeir eiga við hverju sinni og á sama hátt 

þurfa þeir að veita starfsfólki sínu rými til að þróa sínar eigin leiðir í starfi (Hoy og Miskel, 

2012).  

Í bók Kouzes og Posner (2011) um trúverðugleika sem byggð er á fjöldamörgum 

rannsóknum kemur fram að starfsfólk upplifir meiri vellíðan ef það starfar með stjórnanda sem 

það treystir. Til að byggja upp persónuleg samskipti og traust þarf stjórnandi að byrja á því að 

hlusta. Hann þarf að  hlusta á hugmyndir starfsfólks síns, geta sett í sig í þeirra spor og þá öðlast 

raunverulegan skilning og sýnt einlægan áhuga á þörfum þeirra og líðan. Með því að hlusta, 

vera sýnilegur og aðgengilegur, veita upplýsingar og deila sínum hugmyndum og upplifunum 

verða til kynni er einkennast af trausti. Ef raunverulegt traust ríkir verður starfsfólk viljugra til 

að leggja sig enn frekar fram við störf sín, óhræddara við að leita nýrra leiða við úrlausn 

verkefna sem og að taka á sig aukna ábyrgð og þátttöku í ákvörðunum (Kouzes og Posner, 

2011). 
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Zwingmann og samstarfsfólk hennar (Zwingmann o.fl., 2014) gerðu yfirlitsrannsókn með 

þeim tilgangi að kanna hvort umbreytingaforysta hefði heilsueflandi eða hamlandi áhrif á 

starfsfólk. Rannsóknin náði til 16 landa og var unnin upp úr gagnagrunni sem samanstóð af 

93.576 starfsmönnum í 11.177 teymum úr stóru alþjóðlegu fyrirtæki. Meginniðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til að það að hafa sameiginlega sýn, skýr markmið og skýra 

hlutverkaskiptingu ásamt því að starfsmenn hljóti umbun fyrir störf sín væru mikilvægir þættir 

til að stuðla að heilsu og vellíðan starfsmanna. Þetta er í takt við það sem fram kom í 

niðurstöðum rannsóknar Jiménez og samstarfsfólks (Jiménez o.fl., 2017) en þau skoðuðu 

tengslin á milli heilsueflandi forystu og úrræða starfsfólk gegn streitu og kulnun. Rannsóknin 

náði til 228 austurrískra starfsmanna og kom í ljós að þeir stjórnendur sem tileinka sér 

heilsueflandi forystu hafa tök á því að hafa áhrif á heilsu fólks með því að breyta 

vinnuskilyrðum og vinnuumhverfi. Með því að vera opinn fyrir hinum ýmsu úrræðum sem 

styðja við heilsueflingu á vinnustað getur leiðtoginn jafnvel komið í veg fyrir neikvæðar 

afleiðingar vinnuskilyrða og umhverfis (Jiménez o.fl., 2017). Þessar niðurstöður eru í takt við 

viðamikil langtímarannsókn van Dierendonck, Aston, Haynes og Stride (2004) sem gerð var 

fjórum sinnum á 14 mánuðum meðal 562 starfsmanna. Hún dró fram niðurstöður sem sýndu 

meðal annars að sá leiðtogastíll sem einkennist af því að veita starfsmönnum sínum lítið 

svigrúm til sjálfræðis, lítil áhrif á vinnuumhverfi og veita litla endurgjöf eða sýna ósanngirni 

veldur miklu álagi og vanlíðan starfsfólks (Dierendonck o.fl., 2004).  

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt sambærilegar niðurstöður og kynntar voru hér að framan til 

dæmis í rannsókn sem dregur fram áherslur stjórnenda hjá íslenskum árangursríkum 

fyrirtækjum (Sigurbjörg Hjálmarsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2018). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að lykilatriði stjórnenda til að ná því besta fram hjá starfsmönnum 

sínum og leiðir til aukinnar vellíðanar, sé að veita sjálfstæði í starfi og frelsi til athafna undir 

tryggri leiðsögn. Einnig kom fram að traust og stuðningur til vaxtar í starfi voru þættir sem 

studdu við vellíðan og árangur. Enn fremur leiddi rannsóknin í ljós að áherslur stjórnenda hjá 

þessum fyrirtækjum einkenndust af áherslum þjónandi forystu, þ.e. þeir sýndu auðmýkt, höfðu 

skýra framtíðarsýn og lögðu sig fram við að mynda starfsumhverfi sem einkenndist af 

jafningjabrag (Sigurbjörg Hjálmarsdóttir og Sigrún Gunnarsdóttir, 2018).  

Ef við skoðum forystu í menntastofnunum í gegnum glugga fræðanna má sjá nokkurn 

veginn sömu áherslur og farið hefur verið yfir hér að framan sem skapa árangur og vellíðan 

starfsmanna. Sergiovanni (2009) hefur verið einn af þeim fremstu í rannsóknum á þessu sviði. 

Samkvæmt honum eru fimm forystusvið sem skólastjóri þarf að hafa í forgrunni til að ná árangri 
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og þurfa þau öll að vera til staðar, ef einn þeirra vantar getur það hamlað árangri. Þessi svið 

koma fram í þeim hlutverkum sem skólastjórinn þarf að ganga inn í og eru; stjórnandi, 

menntafrömuður, starfsmannastjóri, fyrirmynd menningargilda og sameiningartákn. Einnig 

leggur Sergiovanni áherslu á siðferðilega sýn á skólastarfið og segir að traust sé grundvöllurinn 

að samskiptum til að hægt sé að veita starfsfólki frelsi til að vinna á sinn hátt í samræmi við 

skýra sýn á tilgang starfsins og þeirri sterku menningu sem skólastjórinn leggur upp með. 

Einnig varpar hann ljósi á að skólastjórnendur fara ekki einir með forystuna heldur er henni 

dreift á marga í formi teymisvinnu í kringum verkefni og breytingar (Sergiovanni, 2009). 

Hér á landi hafa rannsóknir um stjórnun og forystu í skólum varpað ljósi á gildi 

sambærilegra þátta og koma fram hjá Sergiovanni (2009) eins og til dæmis í rannsókn sem 

Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen (2014) framkvæmdu til að kanna gildi og áherslur 

skólastjóra í Reykjavík. Niðurstöður bentu til þess að hægt væri að nýta gildi til að valdefla 

kennara og aðra starfsmenn. Umhyggja með áherslu á líðan starfsfólks og nemenda ásamt 

stuðningi og hvatningu voru ríkjandi áherslur þessara skólastjóra. Sambærilegir þættir komu 

fram í niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Gunnarsdóttur og Söndru Borg Gunnarsdóttur (2018) 

meðal starfsmanna framhaldsskóla hér á landi þar sem áherslur þjónandi forystu í skólunum 

höfðu jákvæð og marktæk tengsl við ánægju starfsmanna. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars 

að skýr sýn á verkefnin, stuðningur við starfsmenn og valdeflingu þeirra voru mikilvægir þættir 

til að efla ánægju starfsmanna í skólunum.  

Í áðurnefndu yfirliti Sigrúnar Gunnarsdóttur (2021) kemur fram hvernig rannsóknir sýna 

að forysta og stjórnun sem eflir vellíðan starfsmanna tengist þáttum sem sérstaklega einkenna 

þjónandi forystu. Litið er á þjónandi forystu sem  hugmyndafræði frekar en kenningu þar sem 

leiðtoginn getur notast við marga leiðtogastíla og velur þann sem hentar best aðstæðum hverju 

sinni (Prosser, 2010). Þjónandi leiðtogi leitast við að efla og styðja starfsfólk sitt til vaxtar, 

einstaklingum og skipulagsheildinni til árangurs. Leiðarvísir þjónandi leiðtoga eru prófsteinar 

hugmyndafræðinnar en þannig spyr leiðtoginn sig hvort fylgjendur hans séu að vaxa, hvort þeir 

verði vitrari, heilbrigðari og sjálfstæðari undir hans forystu og hvort þeir verði sjálfir líklegir til 

að verða þjónandi leiðtogar (Greenleaf, 2018). Rannsóknir víða að undirstrika að þjónandi 

forysta getur eflt vellíðan í starfi (Eva, o.fl, 2019), jafnvel umfram það sem tengist öðrum 

tengdum áherslum leiðtoga (Hoch o.fl., 2019; van Dierendonck o.fl., 2014). Meðal rannsókna 

sem hér um ræðir eru rannsóknir sem snúa að tengslum þjónandi forystu við vellíðan 

starfsmanna í skólum (Cerit, 2009; Tasker-Mitchell og Attoh, 2019). Í næsta kafla verður rýnt 
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í hugmyndafærðin þjónandi forystu og fjallað um rannsóknir sem varpa ljósi á hvernig hún 

getur stutt við vellíðan starfsmanna í skólum. 

 Hugmyndafræði þjónandi forystu 

Hér verður fjallað um hugmyndafræði þjónandi forystu og hún skoðuð út frá 

hugmyndasmiðnum Robert K. Greenleaf (2018) og einnig miðað við  túlkun og líkön annarra 

fræðimanna einkum þeirra, Larry C. Spears (2010), Dirk van Dierendonck (2011), Jim Laub 

(2018) og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011). Í því framhaldi verður farið yfir rannsóknir er 

tengjast þjónandi forystu og vellíðan í starfi með áherslu á menntastofnanir. 

Þjónandi forysta sem á rætur sínar að rekja til upphafsmannsins Robert K. Greenleaf (2018) 

grundvallast af hinum þjónandi leiðtogi sem hefur eðlislæga þörf fyrir að þjóna öðrum fyrst og 

fremst. Síðar tekur hann meðvitaða ákvörðun um að taka forystu. Í yfirlitsgrein Sigrúnar 

Gunnarsdóttur um hugmyndafræðina (2011) kemur fram að þjónandi forysta byggist á 

mannúðlegum og siðferðislegum gildum sem koma helst fram í þeim jafningjabrag sem ríkir. 

Leiðtoginn horfir á sig fremstan meðal jafningja í stað þess að vera yfir aðra hafinn en það 

einkennist af sameiginlegri ábyrgðarskyldu sem hann deilir með fylgjendum sínum. Viðhorf til 

valds innan þjónandi forystu er að leiðtoginn fer með vald fyrir aðra en ekki yfir öðrum en 

Greenleaf (2018; 1978) leit á sannfæringavaldið sem eina valdið sem væri réttlætanlegt með 

tilliti til sjálfstæðis og ákvörðunarrétts einstaklinga. Sannfæringavaldið gengur út á að allir fái 

rými til að koma fram með sína skoðanir og hugmyndir og byggir það á gagnkvæmri virðingu 

og trausti. Samskiptin byggjast þannig á samræðum þar sem höfðað er til innsæis einstaklinga 

og þeir þannig hvattir til að hugleiða eða fallast á þá skoðun sem lögð er fram. Markmið 

forystunnar er að allir innan skipulagsheildarinnar hafi tækifæri til að verða þjónandi leiðtogar 

(Greenleaf, 2018, 1978). 

Greenleaf setur þjónandi forystu fram  út frá tveimur jafnmikilvægum víddum þ.e. annars 

vegar þjónustuvíddinni og hins vegar forystuvíddinni sem fléttast saman í daglegum störfum 

leiðtogans (Blanchard, 2018; Sigrún Gunnarsdóttir og Sandra Gunnarsdóttir, 2018). Í 

þjónustuvíddinni er hlutverk leiðtogans að huga að hagsmunum starfsfólks en það gerir hann 

með því að hlusta á hverjar raunverulega þarfir þess eru og mæta þeim með tilliti til 

sameiginlegra markmiða og gilda. Einlægur áhugi  leiðtogans á starfsfólki sínu auk daglegra og 

opinna samskipta veita leiðtoganum tækifæri á að kynnast styrkleikum starfsfólks síns en 

þannig getur hann valdeflt það og greitt leiðina að vexti og þróun í starfi. Leiðtoginn hjálpar 

starfsmanninum að sjá tilgang starfsins, skýra sýnina fyrir honum, veita honum rými til 
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sjálfræðis í starfi og vald til að hafa áhrif á sín störf (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Hins vegar 

er það forystuvíddin sem snýr að stefnu, framsýni og tilgangi þar sem hlutverk leiðtogans er að 

stíga fram til forystu og móta stefnu (Blanchard, 2018; Sigrún Gunnarsdóttir og Sandra 

Gunnarsdóttir, 2018). Samkvæmt Greenleaf (2018) er það siðferðileg skylda leiðtogans að beita 

framsýni, þar sem hann beitir sér fyrir því að rýna í hvað framtíðin ber í skauti sér og bregðast 

við því óvænta. Hann hefur skýra sýn þannig að hann veit alltaf hvert hann stefnir, skýran 

tilgang sem hann brýnir fyrir starfsfólki sínu, í daglegum samtölum og hefur góða yfirsýn með 

verkefnum og velferð starfsfólks síns. Eins myndar hann sameiginleg markmið, gildi og 

skipulag með starfsfólki sínu til að greiða leiðina að settu marki (Greenleaf, 2018). 

Greenleaf (2018) bendir á að þjónandi leiðtogi leitast við að búa yfir sjálfsþekkingu og 

sjálfsvitund sem hann öðlast með þekkingarleit og ígrundun. Hann er auðmjúkur og kemur fram 

á þann hátt að leiðtoginn skilur stóru myndina, sýnir hógværð, er alltaf tilbúinn til að læra nýja 

hluti, sýnir styrkleika sína sem og veikleika, veitir rými fyrir mistök og leggur sig fram við að 

hjálpa öðrum að vaxa (Greenleaf, 2018). Þjónandi leiðtogi er fyrirmynd þeirra sem hann starfar 

með og er hegðun hans og framkoma smitandi. Með því að sýna hegðun og framkomu sem 

einkenna starfshætti þjónandi forystu má leiðtoginn vænta þess með tímanum að starfsmenn 

hans feti í hans spor 

Greenleaf (2018) talar um að þjónandi leiðtogi búi yfir vakandi vitund (núvitund á 

nútímamáli) sem snýst um að gera einstaklingnum kleift að meðtaka meira en gengur og gerist 

þar sem sambandið við aðstæður er opnara. Þetta skapar tækifæri til að horfa á hlutina úr 

fjarlægð og meta sjálfan sig út frá eigin reynslu þrátt fyrir ógnvekjandi aðstæður, sem gefur 

einstaklingum dýpra innsæi í framtíðina. Greenleaf talar einnig um að vakandi vitund móti og 

skýri gildi sem veiti hugarró og hafi því verndandi áhrif á streitu sem annars láti bera á sér þegar 

óvissa og álag ræður ríkjum (Greenleaf, 2018). Niðurstöður rannsóknar Armin Pircher 

Verdorfer (2016)  sýndu fram á mikilvægi núvitundar í þjónandi forystu en þar komu fram 

jákvæð tengsl leiðtoga sem tileinkuðu sér núvitund og þjónandi forystu, sérstaklega hvað varðar 

þættina auðmýkt, að halda sig til hlés og áreiðanleika.   

Greenleaf (2018) bendir einnig á að hvatning og stuðningur allra innan samfélagsins er hluti 

af valdeflingu en þeir þættir efla innri styrk og hugrekki fylgjenda í átt að frekara sjálfstæði og 

aukinni ábyrgð. Hugmyndafræði þjónandi forystu leggur áherslu á að þjóna einstaklingnum 

þannig að hann blómstri í starfi og nýti eigin hæfileika og styrkleika, þannig er hann skilvirkari 

og skilar bestu útkomu sem völ er á, miðað við hans takmarkanir, fyrir sjálfan sig og 

skipulagsheildina (Greenleaf, 2018; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 
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2.6.1 Þjónandi forysta og túlkun annarra fræðimanna 

Larry C. Spears (Spears, 2010) greindi tíu lykilþætti úr ritum Greenleaf sem einkenna 

þjónandi leiðtoga en mörg af þeim mælitækjum sem þróuð hafa verið og notuð í rannsóknum á 

þjónandi forystu byggja á þeim þáttum (Van Dierendonck, 2011). Þessir þættir eru; 1) Hlustun 

(e.listening) 2) Auðsýnd samhygð (e.empathy) 3) Heilandi nálgun (e.healing) 4) Meðvitund 

(e.awarness) 5) Sannfæringakraftur (e.persuasion) 6) Hugmyndauðgi (e.conceptualizaton) 7) 

Framtíðarsýn (e.foresight) 8) Ráðsmennska (e.stewardship) 9) Vilji til að hjálpa fólki að vaxa 

(e.commitment to the growth of people) 10) Færni til að mynda samfélag (e.building of 

communities). 

Dirk van Dierendonck (2011) setti fram greiningu á þjónandi forystu sem í grunninn er 

byggð á ritum Greenleaf. Hann bendir á að grunnforsendur hugmyndafræðinnar er viljinn til að 

þjóna og hvatinn til að taka forystu, heildinni og þeirra sem tilheyra henni til árangurs. 

Samkvæmt van Dierendonck eru einkenni þjónandi leiðtoga sex þættir; 1) Efling 

(e.empowerment) 2) Auðmýkt og hógværð (e.humility) 3) Trúverðugleiki (e.authenticity) 4) 

Gagnkvæm viðurkenning (e.interpersonal acceptance) 5) Samfélagsleg ábyrgð/ráðsmennska 

(e.stewardship) 6) Skýr stefna (e.providing direction). 

van Dierendonck og Nuijten ( 2011) rannsökuðu einkenni þjónandi forystu og drógu fram 

átta meginþætti sem er undirstaða mælitækis þeirra Servant Leadership Survey (SLS). 

Mælitækið mælir vægi einkenna þjónandi forystu næsta yfirmanns út frá upplifun starfsfólks. 

Þættirnir átta eiga margt sameiginlegt með skilgreiningu van Dierendonck á einkennum 

þjónandi leiðtoga: 

 1) Efling (e.empowerment) sem snýst um að styrkja starfsfólk með því að hlusta af alúð, 

ýta undir frumkvæði og nýbreytni, hvetja fólk og gefa því tækifæri á að taka ákvarðanir er varða 

þeirra eigið starf, virða getu og þroska einstaklinga, veita upplýsingar og hvetja fólks til að gera 

slíkt hið sama. 

2) Forgangsröðun í þágu annarra (e.standing back) snýst um að leiðtoginn haldi sig til hlés 

þegar við á og leggur sig fram við að lyfta öðrum í stað þess að hugsa um eigin hagmuni fyrst 

3) Ábyrgðarskylda (e.accountability) snýst um leiðtoginn kalli starfsfólk sitt til ábyrgðar á 

verkefnum við hæfi hvers og eins. Leiðtoginn þarf að hafa skýra sýn þannig að starfsfólk átti 

sig á hvers er ætlast til af þeim. Á þennan hátt sýnir leiðtoginn að hann treysti starfsfólki sínu 

til að taka ábyrgð. 
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4)  Fyrirgefning (e.forgivness) snýst um að leiðtoginn skapi andrúmsloft sem einkennist af 

hlýju og trausti með því markmiði að fólk geti gert ráð fyrir því að því sé tekið á eigin forsendum 

án þess að vera dæmt fyrir mistök sín. Leiðtoginn á auðvelt með að setja sig í spor annarra, 

skilið tilfinningar og skoðanir annarra og forðast langrækni. Hann fyrirgefur auðveldlega og á 

auðvelt með að læra af sínum eigin mistökum og þeirri gagnrýni sem hann fær.  

5) Hugrekki (e.courage) snýst um að þora að taka áhættu og að leiðtoginn hugsi í lausnum. 

Hann er óhræddur við að ögra sjálfum sér og öðrum.  

6) Falsleysi (e.authenticity) kemur fram í falsleysi þar sem leiðtoginn heldur sig við 

siðferðileg sjónarmið, tjáir sig í samræmi við skoðanir sínar og hugsanir og stendur við orð sín. 

Hann er sýnilegur innan vinnustaðarins, er heiðarlegur og leyfir sér að verða snortinn af 

umhverfi sínu.  

7) Auðmýkt og hógværð (e.humility).Leiðtoginn sýnir hógværð, lætur lítið fyrir sér fara og 

byggir upp traust með auðmjúkri framkomu sem felur í sér falsleysi. Hann áttar sig á 

styrkleikum sínum jafnt sem veikleikum og sér afrek sín í réttu ljósi. Leiðtoginn hjálpar fólki 

að vaxa og veitir stuðning með því að setja hagsmuni annarra framar sínum eigin og viðurkennir 

að hann geti notið góðs af sérfræðiþekkingu annarra.  

8) Samfélagsleg ábyrgð/ráðsmennska (e.stewardship) snýst um að vera öðrum fyrirmynd í 

því að vilja þjóna frekar en að stjórna til að sinna sínum eigin hagsmunum og til að bera ábyrgð 

og tryggð gagnvart skipulagsheildinni í heild.  

Sjá má á fyrrnefndum undirþáttum SLS mælitækisins að það tekur á þeim þáttum sem 

Greenleaf lagði upp með að einkenndi þjónandi forystu. Áherslan er á að leiðtoginn sé fyrst og 

fremst þjónn sem hugar að starfsfólki sínu í áttina að frekari vexti, sjálfstæði og heilbrigði ásamt 

því að taka forystuna af hugrekki, ráðsmennsku og ábyrgðarskyldu (Greenleaf, 2018). 

Jim Laub (2018) greindi grunnstef þjónandi forystu og setti fram í kjölfarið líkan er nefnist 

OLA (e.Organizational Leadership Assessment) en tilgangurinn með því er að útskýra þjónandi 

hugarfar sem er ríkjandi í þjónandi forystu. Líkanið er samsett af sex þáttum þ.e. að meta fólk 

(e.value people) sem leiðtoginn sýnir með því að treysta og hafa trú á fólki, uppfylla þarfir 

þeirra á undan sínum eigin og dæma ekki heldur hlusta og vera móttækilegur fyrir hugmyndum 

annarra. Þroska fólk (e.develop people) með því að veita fólki tækifæri til vaxa og dafna, byggja 

fólk upp með hvatningu og staðfestingu og með því að vera fyrirmynd um hegðun. Byggja upp 

liðsheild (e.build community) með því að byggja upp sterk persónulega tengsl, meta 
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fjölbreytileika og vinna í samvinnu við aðra. Eiga í samskiptum sem eru falslaus (e.displays 

authenticity) með því að vera ábyrgur og opinn gagnvart öðrum, vilja læra af örðum og með 

því að viðhalda heilindum og trausti. Veita forystu (e.provide leadership) með því að taka 

frumkvæði, skýra markmið og sjá fyrir sér framtíðina. Deila forystu (e.shared leadership) þar 

sem leiðtoginn greiðir fyrir sameiginlegri sýn, gefur eftir stjórn og deilir valdi og stöðu og eflir 

aðra.  

Laub talar um að tilgangur forystu sé að hreyfa við heiminum og að hver sem er geti verið 

leiðtogi. Forystan skal ávallt vera vel skilgreind en hugarfar hennar skiptir öllu máli og því 

mikilvægt að forystunni sé beitt út frá þjónandi hugarfari þar sem hagsmunir annarra séu settir 

framar en hagmunir leiðtogans. Völd eru fyrir alla en þau skulu nota til að ná árangri í 

forystunni. Ítarleg samantekt rannsókna (Laub, 2018) sem gerðar voru yfir átján ára tímabil 

staðfesta tengsl þjónandi forystu við vellíðan í starfi og góðan árangur leiðtogans og 

skipulagsheilda. 

Sigrún Gunnarsdóttir (2011) hefur sett fram líkan þar sem hún dregur saman þætti þjónandi 

forystu í þrjá stoðþætti. Líkanið er byggt á hugmyndum Greenleaf og er í takt við meginþætti 

þjónandi forystu hjá van Dierendonck og Nuijten (2011).  Sigrún Gunnarsdóttir (2011) dró 

meginþættina saman í þrjá þætti þ.e einlægur áhugi á hugmyndum og hagsmunum annarra, innri 

styrkur og framtíðarsýn. Sá fyrsti varðar fylgjendur leiðtogans, þeirra velferð og innri 

starfshvöt. Lögð er áhersla á að starfsfólk vaxi í starfi með því að nýta og efla styrkleika þeirra 

en leiðtoginn lærir að þekkja þá með því að sýna einlægan áhuga á einstaklingnum, hugmyndum 

hans og hagsmunum. Annar þátturinn varðar leiðtogann sjálfan, sjálfsþekkingu, sjálfsvitund og 

innri styrk hans sem hann hefur öðlast í þekkingaleit sinni og ígrundun. Það er mikilvægt fyrir 

leiðtogan að draga sig í hlé og gefa sér rými til ígrundunar til að hafa möguleikann á að 

skipuleggja og sinna þeim verkefnum sem hann þarf að takast á við. Með ígrund öðlast hann 

yfirvegun, auðmýkt og hugrekki til að efla vitund sína og innsæi og er þannig betur í stakk 

búinn. Þessir fyrstu tveir þættir varða þjónustuhluta hugmyndafræðinnar en sá þriðji varðar 

forystuhlutann. Sá þáttur snýr að framsýninni, tilganginum og ábyrgðarskyldunni. Það er 

mikilvægt leiðtoganum að hafa þekkingu á fortíðinni til að draga af henni lærdóm, tilfinningu 

fyrir nútíðinni og hæfileika til að sjá fyrir það óvænta í framtíðinni eins og ný tækifæri. 

Leiðtoginn leiðir fylgjendur sína með sannfæringarvaldi í átt að sameiginlegum markmiðum 

með því að brýna fyrir tilgangi starfsins, deila ábyrgð og halda augunum á skýrri sameiginlegri 

framtíðarsýn hans og fylgjenda sinn. Þessu nær hann með því að hafa góða yfirsýn yfir 

verkefnum og starfsfólki (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011).   



 

31 

 

Skoðum þetta aftur, hér fyrir neðan (mynd 2) má sjá hvernig allir þrír þættirnir fléttast 

saman á myndrænu formi. Þríhyrningurinn snýr öfugt til að leggja áherslu á að ekki sé einhver 

einn yfir aðra hafinn og að hagsmunir fylgjenda séu mikils metnir. Hringurinn merkir að allir 

séu jafnir þó svo að leiðtoginn sé fremstur meðal jafningja. Leiðtogi sem staldrar við og nýtir 

reynslu sína til lærdóms öðlast betri sjálfsþekkingu, sjálfvitund og sjálfsöryggi. Innri styrkur 

hans og hugrekki eflist og gefur honum tækifæri á að dvelja í auðmýktinni. Auðmjúkur leiðtogi 

á auðvelt með að þjóna öðrum, sýna öðrum einlægan áhuga og halda sig til hlé með það 

markmið að leyfa öðrum að vaxa og eflast. Hann hefur styrk til að eiga falslaus og innihaldsrík 

samskipti og tekur á móti hugmyndum og hugsjónum sinna fylgjanda með opnum huga. 

Leiðtoginn nýtir sinn innri styrk til að standa, fremstur meðal jafningja, í forystunni þar sem 

hann hefur skýra framtíðarsýn og tilgang sem hann hefur myndað sameiginlega með öllum 

innan heildarinnar (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

 

Vilji til að þjóna 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Mynd 2 Þriggja þátta líkan Dr. Sigrúnar Gunnarsdóttur um þjónandi forystu (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013).  

Einlægur áhugi á 

hugmyndum og 

hagsmunum annarra 

Sjálfsþekking 

Sjálfsvitund 

Innri styrkur 

Framsýni  

Tilgangur  

Ábyrgðarskylda 



 

32 

 

2.6.2 Rannsóknir á þjónandi forystu og vellíðan í starfi 

Það má sjá eftir samantektina hér að framan um áhrifaþætti er auka vellíðan í starfi og svo 

hugmyndafræði þjónandi forystu að sú forysta fellur vel að þeim þáttum sem þurfa að vera til 

staðar í heilbrigðu starfsumhverfi, svo starfsfólk upplifi vellíðan í starfi. Hér á eftir verður 

fjallað um rannsóknir um þjónandi forystu sem snúa að líðan starfsmanna og sérstök áhersla 

lögð á rannsóknir í skólum í því sambandi. 

Samkvæmt yfirlitsgrein van Dierendonck (2011) einkennist samfélag sem leitt er af 

þjónandi forystu af góðum og falslausum samskiptum og skoðanaskiptum, valdeflingu og skýrri 

sýn. Þar ríkir traust, auðmýkt, hvatning og leiðsögn og veitt er viðurkenning fyrir framlag til 

starfsins. Gætt er að sanngirni sem og að fólk nýtur leiðsagnar. Yfirlitgrein Parris og Peachsy 

(2013) þar sem skoðaðar voru 39  rannsóknir sýnir að þjónandi forysta hjálpar við gerð 

skipulags og bætir líðan fylgjenda. Þetta er í samræmi við yfirlitsrannsókn Coetzer, Bussin og 

Geldenhuys (2017) þar sem vísbendingar bentu til neikvæðra tengsla á milli þjónandi forystu 

og  kulnun sem og jákvæð áhrif þjónandi forystu á skuldbindingu við starfið, sköpunargáfu, 

nýsköpun og sjálfstæði. Rannsókn var gerð meðal 87 finnskra skipulagsheilda þar sem könnuð 

voru tengslin á milli starfsleiða, þjónandi forystu og endurhönnun starfa þar sem vísað er í að 

hafa áhrif á eigin störf með því að læra nýja hluti og þróa starfið sjálft. Niðurstöðurnar sýndu 

nokkuð svipaðar niðurstöður og má sjá hér fyrir ofan.  Fram kom að þjónandi forysta, þegar 

hún er notuð innan teyma getur stutt við og eflt starfsfólk til að hafa áhrif á störf sín og 

endurhannað þau. Einnig kom fram að meira gætti af starfsleiða ef þessa þætti vantaði sem og 

hvatningu samstarfsfólks og áhuga og virkni starfsmanns (Harju, Hakanen og Schaufeli, 2014).  

Eigindleg rannsókn Sigurðar Ragnarssonar, Erlu Kristjánsdóttur og Sigrúnar Gunnarsdóttur 

(2018) þar sem þau tóku ítarleg viðtöl við starfsfólk fyrirtækja sem hafa gefið sig út fyrir að 

starfa eftir hugmyndafræði þjónandi forystu til fjölda ára sýndu meginþemu niðurstaðna að 

ábyrgðarskylda væri leiðarstef í þjónandi forystu. Áberandi var í niðurstöðum að  til staðar væri 

hugrekki til að taka erfiðar ákvarðanir sem voru þó ekki teknar nema vel ígrundaðar og með 

skýrum tilgangi. Krafa var gerð til starfsfólks um að halda áfram að læra og vaxa í starfi sem 

ýtt var undir með sjálfræði í starfi og frelsi til að taka ákvarðanir. Eins sýndu niðurstöður að 

hjálpsemi og umhyggja samstarfsfólks var ríkjandi og að gagnkvæmur stuðningur væri byggður 

á opnum samskiptum og falsleysi. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk upplifi tilfinninguna um tilgang lífsins sem 

nauðsynlega en þess vegna er það mikilvægt að starfsmenn geti samsamað hann við sín störf. 
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Stjórnendur hafa því mikilvægu hlutverki að gegna við að hjálpa starfsfólki sínu að sjá skýran 

tilgang með starfinu (van Dierendonck og Sousa, 2010). Rannsókn sem gerð var til að skoða 

tengsl þjónandi forystu, tilgang lífsins og tilgangsríks lífs leiddi þær niðurstöður í ljós að þá 

daga sem starfsmenn upplifðu þjónandi forystu jókst tilfinningin fyrir tilgangi lífsins og 

starfskraftur jókst. Þessir þættir stuðluðu að meiri vellíðan og sjálfsaga sem leiddi svo til betri 

árangurs í starfi (Rodríguez-Carvajal o.fl., 2019) Í grein Shuck og Rose (2013) þar sem 

fræðimenn velta fyrir sér sambandinu á milli tilgangs starfs, ástríðu og áhuga sem rannsóknir 

benda á að auki við vellíðan í starfi kemur fram að tilgangur starfs sé grunnurinn að áhuga og 

virkni starfsfólks (Herzberg, 1987; Shuck & Rose, 2013).Rannsókn Carter og Baghurst (2014) 

sem gerð var á veitingastað sem rekin er samkvæmt hugmyndafræði þjónandi forystu leiddi í 

ljós að slík forysta tengist áhuga og virkni (e.engagements) starfsfólks sem og skuldbindingu 

og þátttöku starfsfólks til að ná markmiðum fyrirtækisins. Þarna má sjá tengingu niðurstaðna í 

grein Shuck og Rose og rannsókn Carter og Baghurst en samkvæmt Greenleaf (2018) er það 

hlutverk leiðtogans að brýna sífellt fyrir starfsfólki sínu hver tilgangur starfa þeirra er, sem 

samkvæmt Shuck og Rose er grunnurinn að áhuga og virkni starfsfólks, sem svo leiðir af sér 

betri árangur samkvæmt Carter og Baghurst (Shuck og Rose, 2013; Carter og Baghurst, 2014; 

Greenleaf, 2018).  

Í yfirlitsgrein Sigrúnar Gunnarsdóttur og Birnu Jónsdóttur (2013) þar sem þær könnuðu 

vægi þjónandi forystu á mismunandi vinnustöðum hér á landi, meðal annars í grunnskólum, og 

tengsl hennar við starfsánægju kom í ljós að starfsfólk áleit vægi hennar nokkuð hátt. Þættirnir 

um eflingu og ábyrgð voru þeir þættir sem fengu hæst vægi þegar um var að ræða samskipti við 

næsta yfirmann. Niðurstöður rannsóknar Yusuf Cerit (Cerit, 2009) er í takt við þessar 

niðurstöður hvað varðar eflingu starfsfólks. Rannsóknin var gerð meðal 595 kennara í 29 

grunnskólum í Düzce í Tyrklandi og leiddi í ljós að skólastjórar sem mældust með hátt vægi 

einkenna þjónandi leiðtoga höfðu sterk jákvæð tengsl við starfsánægju kennara. Þættir sem 

komu fram í fari skólastjóra sem sýndu hegðun þjónandi leiðtoga voru meðal annars að sýna 

starfsmönnum virðingu, einlægni og  að veittu þeim tækifæri til þróunar og vaxtar. Þessar 

niðurstöður eru í takt við niðurstöður rannsóknar Attoh og Tasker-Michell (2020) sem gerð var 

meðal 124 kennara í grunnskólum í Maryland. Niðurstöðurnar vörpuðu ljósi á að skólastjórar 

sem sýndu einkenni þjónandi leiðtoga væru líklegri til að skapa heilbrigt starfsumhverfi og 

menningu sem ýtir undir að kennarar fá tilfinningu fyrir árangri og eru tilbúnari til að 

skuldbinda sig nemendum og samstarfsfólki. Enn fremur benda niðurstöður til þess að þessir 

skólastjórar setj þarfir annara framar sínum eigin og meta og þróa starfsfólk. Þessar niðurstöður 
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eru í takt við niðurstöður úr rannsókn Bin Ibrahim og Bin Don (2014) sem gerð var meðal 342 

framhaldsskólakennara í Malasíu og hafði það markmið að mæla hvort þjónandi forysta hefði 

áhrif á árangur breytingastjórnunar í skólum. Niðurstöðurnar sýndu fram á að þeir þættir sem 

áhersla er lögð á innan þjónandi forystu þ.e. að velja rétta starfsmenn í réttar stöður, siðferðileg 

sjónarmið, stuðningur, valdefling starfsfólks og myndun samfélags gegna þar mikilvægu 

hlutverki. Sjá má samhljóm með þessum niðurstöðum og þeim er komu fram í rannsókn Clark 

(2011) um áhrif leiðtogahátta skólastóra á starfsanda í skólum í Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar 

vörpuðu ljósi á marktæka fylgni á milli þjónandi leiðtogahátta og góðs starfsanda. Þeir þættir 

sem mældust með mest vægi í fari skólastjóra voru auðmýkt, þjónustulund og heiðarleiki og 

þar á eftir efling, umhyggja og samvinna. Zhang o.fl. (2012) gerðu rannsókn meðal 107 

skólastjóra og 417 kennara í Singapore þar sem verið var að kanna hvers konar leiðtogastíll 

væri ákjósanlegastur. Niðurstöður sýndu vísbendingar um að þjónandi forysta var metin sem 

ákjósanlegur leiðtogastíll þar sem þættir eins og skilningur, heiðarleiki, virðing, traust og 

samkennd komu sterkt fram en það er í takt við niðurstöður Clark (2011). 

Rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur og Söndru Borg Gunnarsdóttur (2018) sem gerða var 

meðal 219 starfsmanna sjö framhaldsskóla og byggir á OLA mælitækinu í íslenskri þýðingu 

hafði það að markamiði að mæla vægi þjónandi forystu í tengslum við starfsánægju í 

framhaldsskólum. Niðurstöður leiddu í ljós að sterk jákvæð tengsl mældust milli þjónandi 

forystu og starfsánægju meðal starfsmanna í framhaldskólum. Sömu niðurstöður komu fram í 

rannsókn McKenzie (2012) sem mæld var með OLA mælitæki Laub (2018) en þar var verið a 

mæla skynjun kennara á vægi þjónandi forystu hjá stjórnendum og áhrif hennar á starfsánægju. 

Fram kom jákvæð fylgni á milli þessara þátt sem og að kennarar voru ánægðari í starfi ef þeir 

störfuðu undir stjórnanda sem sýndi umhyggju, væri hvetjandi og sýndi þjónustulund. Svipað 

kom fram í niðurstöðum Alonderiene og Majauskaite (2016) en þeir könnuðu forystuþætti í 

menntastofnunum. Þær deildir þar sem þjónandi forysta mældist voru tengsl við starfsánægju 

sterkust. Sama má segja um niðurstöður Zang, Lee og Wong (2016) en þeir könnuðu sömu 

tengsl, vægi þjónandi forystu og starfsánægju meðal 2000 kennara í Hong Kong. Niðurstöður 

þeirra voru þær sömu og við höfum séð hér fyrir framan að hátt vægi þjónandi forystu ýtti undir 

frekari starfsánægju. 

Mikil vitundarvakning hefur orðið á síðustu árum um heilbrigt starfsumhverfi og mikilvægi 

þess á vellíðan í starfi og hefur þekking aukist nokkuð síðastliðna áratugi. Fræðimenn virðast 

vera nokkuð sammála um hvaða þættir það eru sem almennt stuðla á vellíðan í starfi og tengsl 

hennar við forystuhætti almennt. Hér má nefna þætti eins og að starfsfólk hafi vald til að hafa  
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áhrif á eigin störf, stuðning og hvatningu, tækifæri til að vaxa í starfi og skýra sýn og tilgang. 

Áhrifaþættir á vellíðan starfsfólks í grunnskólum hafa nokkuð verið rannsakaðir á erlendir 

grundu og þá helst út frá ástæðum þess að fólk fari í kulnunarástand. Höfundur varð þess vís 

við leit sína að heimildum að lítið er um íslenskar rannsóknir er varða þá áhrifaþætti sem ýta 

undir vellíðan í starfi starfsfólks grunnskóla sem og tengslum vellíðanar og forystuhátta. 

Rannsóknir á þjónandi forystu í tengslum við vellíðan í starfi hafa aukist til muna undanfarin 

ár en mikið virðist vanta upp á rannsóknir er tengjast starfsfólki grunnskóla í því samhengi. Það 

er því þörf á frekari rannsóknum hvað þetta varðar en höfundur leitast eftir með þessari 

rannsókn að draga fram þá áhrifaþætti sem skólastjórar leggja áherslu á og hafa reynslu af er 

ýta undir vellíðan starfsfólks. 

3 Aðferð rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og henni lýst. Fjallað verður um 

eigindlega aðferðafræði og áherslur hennar sem nýttar voru í rannsókninni. Fjallað verður um 

á hvaða hátt gagna var aflað, val á viðmælendum, framkvæmd viðtala, greiningu gagna og 

siðfræðileg álitamál. 

 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er gerð með það að markmiði að varpa ljósi á þá þætti sem stjórnendur í 

grunnskólum leggja áherslu á og stuðla að vellíðan starfsmann til að svara 

rannsóknarspurningunum tveimur:  

Hver er reynsla stjórnenda í grunnskólum af þáttum sem þeir leggja áherslu á til að 

stuðla að vellíðan starfsmanna sinna?  

Endurspegla þessar áherslur hugmyndafræði þjónandi forystu og þá á hvaða hátt? 

Til að kanna hver reynsla og upplifun þátttakenda er hentar eigindleg rannsóknaraðferð en 

með slíkri aðferð er reynt að útskýra og skilja veruleikann út frá túlkun einstaklings á eigin 

veruleika. Þannig er möguleiki á að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu þar sem rannsakanda 

gefst kostur á að fá upplýsingar beint frá viðmælanda. Með eigindlegri aðferð er ekki hægt að 

alhæfa niðurstöður yfir á stærri hópa þar sem rannsakandi túlkar upplýsingar út frá upplifun, 

aðstæðum og umhverfi hvers og eins viðmælanda (Merriam og Tisdell, 2015). Í eigindlegum 

rannsóknum er notast við hálfopin viðtöl þar sem rannsakandi hefur sér við hlið viðtalsramma 

sem inniheldur spurningar er viðkoma efninu en er eingöngu notaður til viðmiðunar. Sérhvert 



 

36 

 

viðtal hefur því sinn blæ þar sem rannsakandi reynir að hafa sem  minnst áhrif á það sem 

viðmælandinn dregur fram í sambandi við viðfangsefnið. Þannig er reynt að mynda sem 

eðlilegastar aðstæður til samræðna og viðtalinu leyft að fara í flug án nokkurra hafta til að ná 

fram hugleiðingum og upplifunum viðmælanda. Með þeirri aðferð er möguleiki á að ná fram 

óvæntri og nýrri sýn á viðfangsefnið (Bryman, 2012; Merriam og Tisdell, 2015). 

 Val á þátttakendum 

Notast var við úrtak án líkinda sem vísar til þess að viðmælendur eru valdir út frá stöðu, reynslu 

eða öðrum einstökum þáttum. Úrtakið er markmiðsúrtak sem þýðir að val á þátttakendum er á 

grundvelli rannsóknaspurninga (Bryman, 2012). Viðmælendur í rannsókninni eru allir í hópi 

stjórnenda sem starfa við þá grunnskóla sem skoruðu hátt hvað varðar vellíðan starfsmanna í 

niðurstöðum nýlegra og áreiðanlegra kannanna í viðkomandi skólum. Í þeim  voru mældir 

þættir, sem samkvæmt fyrri þekkingu um efnið, stuðla að vellíðan í starfi starfsmanna 

grunnskóla. Vegna trúnaðar við þátttakendur og til að koma í veg fyrir rekjanleika eru ekki 

gefnar upp nákvæmari upplýsingar um þessar  kannanir. Leitað var til sjálfboðaliða um þátttöku 

í röðum einstaklinga í þessum hópi og tekin viðtöl við níu stjórnendur úr fjórum grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu sem telja um það bil 600 – 1200 nemendur hver og skiptust þannig; þrír 

skólastjórar, þrír aðstoðarskólastjórar, tveir umsjónarmenn skólaliða og einn forstöðumaður 

frístundar. Starfsreynsla viðmælenda sem stjórnendur í grunnskólum er frá sex árum upp í 15 

ár. Viðmælendur samanstanda af fimm konum og fjórum körlum frá fertugsaldri til 

sjötugsaldurs.  

 Viðtöl og öflun gagna 

Við undirbúning rannsóknarinnar var gerður viðtalsrammi (sjá viðauka 8.1) sem byggður er á 

stöðu þekkingar um þá þætti sem tengjast rannsóknarspurningunum og stuðla að vellíðan í 

starfi. Við gerð viðtalsramma þessarar rannsóknar, með það að markmiði að svara 

rannsóknarspurningum, og ná fram lýsingu á áherslum og reynslu stjórnenda af þáttum sem 

stuðla að vellíðan í starfi tók höfundur sérstaklega mið af hugmyndafræði Greenleaf (2018), 

SLS líkani Dierendonck (2011) og þriggja þátta líkani Dr. Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011).  

Leitast var við að hafa spurningar sem minnst leiðandi og að draga úr áhrifum frá rannsakanda 

á lýsingar viðmælenda (Onwuegbuzie og Leech, 2007). Dæmi um spurningar í 

viðtalsrammanum eru:  Hvernig myndir þú lýsa starfsandanum á ykkar vinnustað? Getur þú 

lýst því fyrir mér hvað þið gerið innan ykkar vinnustaðar til að auka við vellíðan starfsfólks? 
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Áður er viðtalið hófst fengu þátttakendur upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar, 

ábyrgðaraðila og um trúnað varðandi persónleg atriði og rekjanleika.  

Viðtölin voru hálfopin og tekin á tímabilinu 19.maí – 2.júní 2021 og tóku þau um 40- 65 

mínútur hvert. Viðtölin voru tekin í gegnum samskiptaforritið Teams þar sem rannsakandi var 

staðsettur á heimili sínu og viðmælendur á vinnustað sínum. Ástæða þess að viðtölin voru ekki 

tekin augliti til auglitis voru sóttvarnaraðgerðir vegna heimsfaraldursins er veldur Covid-19 

sjúkdómnum. Viðtölin voru tekin upp á Teams sem og á síma rannsakanda. Loforð um trúnað 

og eyðingu gagna að vinnslu lokinni er vel gætt en gögn eru geymd í læstum tækjum 

rannsakanda. Til þess að auka gæði viðtalanna lagði rannsakandi áherslu á að skapa traust við 

viðmælendur með einbeittri hlustun og yfirvegun. Rannsakandi lagði áherslu á að aðeins væri 

verið að leitað eftir reynslu viðmælenda og að engin væri í því sæti að dæma, það væru því 

engin rétt eða röng svör. 

 Greining gagna 

Við greiningu gagna var notuð almenn þemagreining til að greina mynstur í reynslu þátttakenda 

og setja fram þemu sem lýsa reynslu þeirra miðað við rannsóknarspurningarnar (Braun og 

Clarke, 2012). Hvert viðtal var ritað orðrétt upp úr hljóðritun þess og í framhaldinu fór fram 

frekari greining á göngunum. Eftir að textinn hafði verið lesinn tvisvar sinnum yfir var notast 

við kóðun sem felur í sér að átta sig á mikilvægum þáttum eða fyrirbærum og finna það 

sameiginlega eða það ólíka sem fram kemur í gögnunum. Þannig er hægt að draga gögnin saman 

í þemu og undirþemu sem lýsa upplifun og reynslu viðmælanda (Bryman, 2012). Í þessari 

rannsókn var kóðunin gerð með því að flokka textann með litum eftir efni þeirra og hverjum 

þeirra gefið nafn. Leitað var eftir mynstrum og atriðum sem hægt væri að samþætta í hugtökum. 

Þannig komu fram þemu sem lýsa reynslu þátttakenda og megin niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Rannsakandi leitaðist eftir að túlka gögnin út frá reynslu viðmælenda án þess að láta eigin 

skoðanir hafa áhrif á niðurstöður (Onwuegbuzie og Leech, 2007). Út frá gögnunum urðu til þrjú 

aðalþemu og átta undirþemu sem dregin voru saman út frá kóðuninni.  

 Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar 

Sökum nálægðar við viðmælanda og eðli eigindlegra rannsókna sem fram fara í gegnum viðtöl 

þar sem reynt er að ná fram reynslu og upplifun sem oft geta verið viðkvæmar er mikilvægt að 

rannsakandi gæti vel að siðferðilegum álitamálum og trúnaði (Bryman, 2012). Fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar var öllum viðmælendum sent kynningarbréf þar sem rannsóknin 

var kynnt, fjallað um markmið hennar og tilgang, ásamt upplýsingum um rannsakanda og 
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ábyrgðarmann hennar. Þar var óskað eftir þátttöku viðmælenda og þeim gert grein fyrir trúnaði 

er varðar nöfn og rekjanleika. Eins var þeim kunngjört að þeir gætu dregið sig út úr rannsókninni 

á hvaða tímapunkti sem er og/eða neitað að svara einstökum spurningum í viðtalinu. Í upphafi 

viðtals fór rannsakandi aftur yfir fyrrgreind atriði til að ítreka það traust sem mikilvægt er að 

ríki milli viðmælanda og rannsakanda.  

Samkvæmt Bryman (2012) er hlutverk rannsakanda háð túlkun hans sem telja má til 

takmörkunar á rannsókninni en alltaf er hætta á að niðurstöður litist á einhvern hátt af skoðunum 

hans og fyrri reynslu. Það er því mikilvægt í eigindlegum rannsóknum að rannsakandi reyni 

eftir fremsta megni að vera hlutlaus. Í þessari rannsókn var rannsakandi meðvitaður um þessa 

áhættu og reyndi eftir fremsta megni að leyfa viðmælendum sínum að tala sínu máli án þess að 

trufla eða koma með leiðandi hugtök eða athugasemdir sem gætu haft áhrif á orð viðmælenda. 

 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Réttmæti í eiginlegum rannsóknum vísar helst til þess trúverðugleika sem rannsóknin býr yfir. 

Trúverðugleikinn kemur fram í gegnum alla framkvæmd rannsóknarinnar þ.e nákvæmni við 

afmörkunar efnis hennar, gerð rannsóknarspurninga, öflun gagna, skráningu þeirra og greiningu 

sem og vandaðri framsetningu sem er í takt við fræðilega nálgun almennt (Kvale, 1996). Til 

þess að gæta að réttmæti þessarar rannsóknar leitaðist rannsakandi við að fá fjölbreyttan hóp 

viðmælenda hvað varðar lífsaldur, starfsaldur, vinnustaði og reynslu. Eins reyndi rannsakandi 

eftir fremsta megni að vanda viðtölin með því að leyfa viðmælendum sínum að tala sínu máli 

án þess að trufla eða láta sínar eigin skoðanir hafa áhrif. Hann spurði spurninga með því 

markmiði að ná fram og skilja raunveruleika viðmælandans óháð sínum eigin hugmyndum. Við 

greiningu gagna var jafnframt gætt að því að reynsla viðmælenda kæmi skýrt fram og gögnin 

greind í því ljósi.  

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr viðtölum og leitast verður eftir að svara 

rannsóknarspurningunum tveimur:  

Hver er reynsla stjórnenda í grunnskólum af þáttum sem þeir leggja áherslu á til að 

stuðla að vellíðan starfsmanna sinna?  

Endurspegla þessar áherslur hugmyndafræði þjónandi forystu og þá á hvaða hátt?  
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Við greiningu gagna, sem byggja á viðtölum við níu stjórnendur í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu komu í ljós þrjú meginþemu og átta undirþemu sem varpa ljósi á reynslu 

viðmælenda á þeim þáttum sem þeir leggja áherslu á til að auka við vellíðan starfsfólks. 

Meginþemun eru 1) Skólinn er náttúrlega lifandi heild; 2) Við erum öll að gera þetta saman og 

3) Við erum hér fyrir börnin fyrst og fremst. Meginþemum og undirþemum þeirra er lýst í töflu 

1.  

Tafla 1 Þemu greind úr niðurstöðum og undirþemu fyrir hvert þema 

Þema 1 Þema 2 Þema 3 

Skólinn er náttúrulega 

lifandi heild 

Við erum öll að gera þetta 

saman 

Við erum hér fyrir börnin 

fyrst og fremst 

   
Svo erum við náttúrulega 

alltaf að breyta, eins og 

lífið er 

Við erum alltaf til staðar 

stjórnendur, alltaf! 

Þetta er svona í 

háræðunum á fólki 
 

Það er svona ákveðinn 

rammi og uppskrift sem 

við verðum að fylgja eftir 

Þið skiptið öll máli 
Nú þarf ég að taka 

leiðinlega ákvörðun 

Já geggjað það mun henta 

börnunum vel 
  

 

Umbunin er ekki í formi 

einhverra stórra gjafa 

    

   
Fjallað verður um niðurstöður í þeirri röð sem þemun segja til um og vísað verður beint og 

óbeint í orð viðmælenda. Þátttakendur verða ekki nefndir sínum eigin nöfnum heldur gefin 

handhófskennd gervinöfn til að tryggja trúnað og nafnleynd. Eins er skólum og 

samstarfsfélögum viðmælenda gefin gervinöfn af sömu ástæðu. 

 „Skólinn er náttúrulega lifandi heild“ 

Fyrsta meginþemað snýr að því hvernig megi viðhalda áhuga og virkni starfsmanna til þróunar 

og vaxtar í starfi. Stjórnendur lýsa reynslu sinni á því hvaða aðferðir þeir hafa nýtt sér og sýna 

góðan árangur er varðar þessa þætti. Fjögur undirþemu voru greind. Í því fyrsta: 1 „Svo erum 

við náttúrulega alltaf að breyta, eins og lífið er“ lýsa stjórnendur hvaða leiðir þeir hafa farið til 

þess að stuðla að þróun starfsmann sinna í starfi. Í öðru undirþemanu: „Það er svona ákveðinn 

rammi og uppskrift sem við verðum að fylgja eftir“ ræða stjórnendur sjálfræði í starfi og það 



 

40 

 

frelsi starfsmanna sem þeir hafa til að taka ábyrgð og hafa áhrif á störfin sín og líðan í starfi. Í 

því þriðja undirþemanu: „Já geggjað það mun henta börnunum vel“ ræða stjórnendur um 

nýtingu styrkleika starfsmanna sinna og hvernig það getur eflt vellíðan starfsmannanna. Að 

lokum í fjórða undirþemanu: „Umbunin er ekki í formi einhverra stórra gjafa“ er rætt um umbun 

og hvernig hún geti ýtt undir þróun og vöxt í starfi. Allt eru þetta þættir sem stjórnendurnir telja 

mikilvæga þætti er varða vellíðan starfsmanna sinna og lýsa reynslu sinni um hvernig þessir 

þættir hafa góð áhrif á líðan starfsmannanna. 

4.1.1  „Svo erum við náttúrulega alltaf að breyta, eins og lífið er.“  

Í fyrsta undirþemanu ræddu stjórnendur um reynslu sína hvað varðar þau atriði sem þeir telja 

mikilvæga að leggja áherslu á til að stuðla að þróun og vexti starfsmanna. Þættir sem þeir ræddu 

um og þeir höfðu góða reynslu af voru meðal annars að hlusta eftir því hvert starfsfólkið vilji 

fara, opna fyrir og veita tækifæri til þróunar og vera óhrædd við að gera alls kyns tilraunir. 

Þegar stjórnendur ræddu um þróun og vöxt starfsmanna sinna kom í ljós að upplifun þeirra 

er sú að skólasamfélagið geri kröfur um sífellda þróun og telja þeir að í raun sé starfið þess eðlis 

að erfitt sé að staðna í því. Gústi skýrir frá því að samkvæmt hans reynslu sé skólastarfið alltaf 

í þróun og að starfsfólk þurfi þess vegna alltaf að vera tilbúið í miklar breytingar ef það vill 

dafna í starfi innan hans skóla. Þetta sé þáttur sem hann ræðir mjög vel við nýja starfsmenn því 

ef fólk er ekki tilbúið til þess að vera ávallt að leita sér að nýrri þekkingu er viðkemur 

skólaþróun, þá eigi viðkomandi starfsmaður ekki heima inni í þeirri menningu sem ríkir í 

skólanum hjá honum. Dísa talar á sömu nótum og lýsir hér hringrás sem verður til þegar verið 

er að prófa sig áfram í átt að þróun nýrra verkefna. Hún ítrekar að það að gera tilraunir sé 

mikilvægt hvort sem þær takast eða ekki því eftir situr reynsla og þekking sem annars hefði 

ekki komið fram: 

Þannig er fólk ráðið  inn í skólann, að við séum skólaþróunarsamfélag, og við gerum 

tilraunir, við prófum okkur áfram og leggjum fram hugmyndir. Ekki bara til að gera 

eitthvað heldur leggjum fram hugmyndir með eitthvað plan einhver rök og ef við sjáum 

að það er ekki að ganga þá setjumst við niður og förum yfir… segjum bara að það sé 

verið að fara af stað í eitthvað verkefni og það er bara ekki að virka. Þá bara hættum við, 

tökum u-beygju og gerum endurskipulag (Dísa). 

 

Klara og María tala um þessi mál á svipaðan hátt og lýsa sínum hugleiðingum um hvert 

hlutverk stjórnandans er þegar kemur að vexti og þróun starfsfólks. Þær vilja meina að 
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mikilvægt sé að fylgjast með hvort fólk sé rétt staðsett og fái nægilega örvun en það að hlusta, 

veita tækifæri og ögra sé góð leið til að halda starfsfólki á tánum: 

Það skiptir gífurlegu máli að vera alltaf að þróast. Þetta er svona vinna sem þú þarft 

aldrei að verða leiður á, þú getur alltaf verið að finna upp nýja hluti. Þannig að ég held 

að það skipti mestu máli að vera að hlusta á hvort þeim líði vel í teyminu sínu á staðnum 

í húsinu og hvort þau eru að læra eitthvað nýtt og þróa eitthvað nýtt… Það er að hlusta 

og veita tækifæri… ég sé það fyrir mér þannig að ef þú ert ekki alltaf að setja eitthvað á 

öngulinn og halda þeim uppteknum og ögra þeim, áfram, áfram, áfram, áfram, að þá 

verður þessi pirringur og leiði (Klara). 

Ja alla vega er mín upplifun að það sé alltaf einhver sem er að aðeins að pikka og pota í 

þig af og til. Þú getur alveg verið í þínum þægindaramma en stundum þarf að pikka og 

ögra fólki líka sko. En ekki þannig að því fari að líða eitthvað illa … (María). 

 

Halla tekur undir þessa umræðu og ræðir hér um mikilvægi þess að hlusta eftir því hvernig 

starfsfólkið sjálft vill vaxa og þróast í starfi og reyna eftir bestu getu að ýta undir áhuga 

einstaklinganna og hjálpa þeim í átt að sínum persónulegu markmiðum: 

Já, það eru dæmi hér um fólk sem verður hér stuðningsfulltrúar eða í frístundastarfi að 

þeir fari að læra sambærileg störf, frístundafræðina eða kennaranámið. Þannig að við 

smitum alveg út frá okkur hérna, það er alveg þekkt hérna sko… ef það er áhugi þá ýtum 

við undir það og hjálpum ef við getum …við ráðum alveg 50% ef það hentar með 

skóla… (Halla). 

 

Örn er þessu sammála og segir frá því að hann hefur markvisst notað samtalið til að efla 

starfsfólk sitt með það að markmiði að það finni hugrekki til að viðra sínar hugmyndir við hann 

meðal annars í sambandi við hvernig þau sjá fyrir sér að eflast og þróast í starfi: 

Svo eru þau rosalega dugleg að láta vita „ég er orðin þreytt á þessu“ eða „ég væri til í 

að prófa þetta“ eða „ég held að ég sé tilbúin að verða stuðningsfulltrúi eða sjá um 

listann“ eða „taka á móti foreldum eða fara í sundrútuna“ (Örn). 

 

Í þessu samhengi vilja María, Sandra og Gústi vekja athygli á þeirri skoðun sinni að 

starfsmenn þurfi einnig sjálfir að taka ábyrgð á að ögra sér í starfi, að sækja sér nýja þekkingu 

og  þannig viðhalda gleðinni sem fylgir starfinu, að ábyrgðin geti ekki einungis legið hjá 

stjórnendum: 

…það er enginn vandi að malla í sama farinu alla daga og in the long run er það 

óskaplega leiðinlegt og engin sköpun. Þannig að það er já… eins og ég sagði líka áðan 

hérna einhvern veginn að þetta viðhorf að það er enginn að fara að gera neitt fyrir þig í 
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vinnu þú verður að finna gleðina sjálf. Ef þér fer að leiðast að þá verður þú að gera 

eitthvað. Það er enginn að fara að koma og vera með einhver skemmtiatriði fyrir þig… 

eða alla vega þetta er mitt viðhorf, ég nota þetta á sjálfan mig þegar mér er farið að 

leiðast þá hugsa ég „ ok hvað ætlar þú að fara að gera núna?“ (Gústi) 

Þessu er Klara sammála og bætir við að hægt sé að hjálpa fólki að elska starfið sitt með því 

að trúa því að þau hafi ástríðu fyrir starfinu og tala alltaf við þau á þann hátt og byggja upp 

væntingar sem ýta undir sköpunarkraftinn. Hún leggur sig fram við að tala á þennan hátt til að 

hjálpa fólki að átta sig á hvort það sé raunverulega á réttum stað í starfi: 

En sko maður nær því fram með því að hjálpa þeim að elska starfið sitt… ég hef alltaf 

talað þannig við þau og ég trúi því að þau hafi passion á starfinu og svona í gegnum árin 

þá hafa köldu fiskarnir fundið sér bara annað starf. Eru kannski hér í nokkur ár en þeim 

líður ekkert vel í þessum umræðum… ég bý til væntingar… þá hef ég þær væntingar til 

þín að ef þú ert hjá mér og þú ert að kenna eitthvað að þá elskir þú það. Og ég tala alltaf 

þannig við þig, þó ég viti að þú kannski grípur bara bókina og kennir þannig að þá tala 

ég aldrei sko um að það sé eitthvað í lagi heldur ég er alltaf að spyrja „hvað ertu að gera 

til að gera þetta frábært?“ …  ég náttúrulega geri það óþægilegt… En ef þú hefur engan 

metnað þá myndi ég aldrei segja við þig „heyrðu þú hefur engan metnað“ ég myndi bara, 

þú veist, ég myndi bara spyrja þig aftur og aftur „ertu örugglega á réttum stað? getur 

verið að þér líði ekki vel að kenna samfélagsfræði?“ (Klara) 

 

Allir stjórnendur eru sammála því að skólastarf sé í eðli sínu síbreytilegt og sem starfsmaður 

í skóla þurfi fólk að vera tilbúið að vera á sífelldri hreyfingu og þróun. Halla  lýsir hvernig hún 

notar einkunnarorð, í hversdagsleikanum, til að minna starfsfólkið sitt á að skólasamfélagið er 

lifandi og síbreytilegt og að vinnan þeirra snúist að hluta til um að taka þátt í þeirri þróun. 

Við notum hérna „lifandi stofnun“, ég nota það oft ef við þurfum að breyta, þú veist segi 

„lifandi stofnun“ og þau vita „já ég veit lifandi stofnun“. Það er ekkert eitthvað svona 

við „við gerum alltaf svona“ … svo við náttúrulega erum alltaf að breyta eins og lífið er 

(Halla). 

 

María talar á svipuðum nótum en tengir hér við þá fagmennsku sem skólastarfið þarf að 

búa yfir og er í sífelldri þróun. Að fagmennska sé í fyrirrúmi og hana þurfi að hafa að leiðarljósi: 

Það er þessi fagmennska að halda uppi þessari fagmennsku. Þú ert ekki bara útskrifaður 

kennari, punktur basta. Við erum að tileinka okkar nýja starfshætti og við erum að 

innleiða þú veist breytingu í kennslunni hjá okkur og það endurnýjar svolítið  líka í starfi 

þó að menn geti orðið þreyttir og sagt sko „hvenær ætlum við að hætta að tala um þetta 

námsmat“. Námsmat er ekki eitthvað sem við setjum bara punkt á sko, það er sumt sem 

við setjum ekki punkt á sko. (María) 
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Gústi undirstrikar að viðhorfið um að skólinn sé lifandi heild sé mikilvægt til að viðhalda 

þróun í kennsluháttum og námsmati en með því að prófa sig áfram og vera óhrædd við að gera 

tilraunir verður það að lokum til þess að ný þekking verður til. Hann ítrekar sífellt við starfsfólk 

sitt að mistök séu alltaf leyfð því : 

Það er svona þetta viðhorf sem ég held að sé mikilvægt því skólinn er náttúrulega lifandi 

heild og þá auðvitað eða þá á allt að vera hægt skilurðu …og prófa alls konar gera alls 

konar og þó við lendum í tómri vitleysu þá er enginn skaði skeður … og þá er það bara 

full reynt og þá förum bara reynslunni ríkari í næsta (Gústi). 

 

Gústi ræðir einnig um hraðann sem á sér stað í skólasamfélaginu og viðurkennir að allt eigi 

sér hóf í tilraunum og innleiðingum nýjunga og hann eigi það til að taka of mikið inn á sama 

tíma og þá verði starfsfólkið þreytt og gefur honum áminningu. Sama má segja um Maríu en 

hún hefur upplifað og séð í gegnum starfsánægjukannanir að stundum er farið yfir strikið í 

þróunarvinnunni og að tími sé kominn til að slaka aðeins á kröfunum er það varðar en eins og: 

Við erum alltaf að tileinka okkur eitthvað nýtt. Það er áskorun þannig að við erum alltaf 

að skoða starfshættina okkar. Ég veit stundum, eitt árið, það var þrjú ár sem ég tók 

svolítið syrpu og þá voru farin að blikka svolítið, við vorum græn í öllu sko en 

álagsþátturinn var farinn að vera svolítið rauður og ég man að mannauðsstjórinn sagði 

við mig, sem var að kynna þetta, að það væri kominn kannski aðeins tími til að slaka 

aðeins á (María). 

 

Klara ræðir á sömu nótum um það að stilla til hófs en hraðinn í skólaþróun sé mikill og 

metnaður starfsfólks að sama skapi mikill og geti þetta því snúist upp í andhverfu sína. Hún 

upplifir það að starfsfólk hennar detti í þær gryfjur metnaðarins að það fer að ýta í hvert annað 

og þannig verði til metingur sem henni þyki ekki ákjósanlegur innan sinna veggja. Hún 

viðurkennir að þetta sé mál sem hún hefur ekki náð tökum á en reyni eftir bestu getu með hjálp 

mannauðsstjóra. Hún vilji þó ekki beita aðgerðum sem bitna á metnaði starfsfólks: 

Þau eru svo metnaðarfull að þau eru ekki alveg nógu góð hvert við annað…þetta er 

vegna þess að ég og þú erum kannski teymi og erum að gera eitthvað rosalega fínt í 

upplýsingatækni og teymið við hliðina á okkur er ekki að gera eins gott í 

upplýsingatækni þá förum við og potast í þeim. Því okkur finnst að krakkarnir í fjórða 

bekk eigi alveg jafnmikið skilið að þetta sé alveg jafnflott hjá þeim og hjá okkur. Þetta 

er svona metnaður sem ég er alveg í vandræðum með…. Ég veit að þetta er þessi fína 

lína, maður vill ekki drepa niður metnaðinn sko, þú getur verið með rosalega góðan 

starfsanda en ef þú ert ekki með metnað þá er þetta bara einhver staður þar sem allir hafa 

það huggulegt. Þannig vinnustað viltu ekki búa til, við ætlum að búa til vinnustað þar 
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sem öllum líður vel og eru að gera sitt besta og að vellíðanin snúist ekki um að liggja í 

letikasti heldur að leggja sig fram (Klara). 

Stjórnendur eru því sammála að mikill hraði eigi sér stað í skólasamfélaginu og eru þeir eru 

sammála um að skýrt skipulag er einn af þeim þáttum sem er hvað mikilvægastur til að auka 

við vellíðan starfsfólks. Reynsla Arnar er sú að ef skipulagið er ekki skýrt þá verði starfsfólk 

stressað og óöruggt. Halla er þessu sammála og ræðir um mikilvægi þess að fólk geti séð fyrir 

sér hvernig dagurinn er byggður upp. Þessu er Gústi sammála og vill meina að gott skipulag 

geti afstýrt mistökum: 

En svona er þetta, það er alltaf einhver hasar í gangi. Alltaf einhver mál og hérna… 

þannig að jú jú svo eigum við okkar móment, við höldum okkar fundi og erum alltaf að 

skipuleggja, skipuleggja, skipuleggja. Það er þannig að með góðu skipulagi getur þú 

afstýrt mörgum mistökum (Gústi). 

 

María og Örn  taka undir þessa umræðu og eru sammála um að starfsfólk þurfi einnig að 

skilja hlutverk sitt og hvers verið er að ætlast til af því. Sömu sögu hefur Dísa að segja og nefnir 

að starfsfólk upplifi óöryggi í starfi ef það skilur ekki hvaða væntingar eru gerðar til þess:  

... við leggjum mikla áherslu á það hérna að allir skilji hlutverk sitt… til hver er ætlast 

af mér vegna þess að um leið og fólk er ekki alveg með það á hreinu hvert hlutverk þess 

er þá fer það að verða óöruggt og óánægt… (Dísa).  

 

Um þróun og vöxt stuðningsfulltrúa og skólaliða innan skólanna mátti heyra að stjórnendur 

virtust meðvitaðir um mikilvægi þess að efla það starfsfólk á við kennarana. Það virðist þó vera 

svo að skólaliðar séu sá hópur sem stjórnendum þykir erfiðasta áskorunin hvað varðar að koma 

til móts við í þessum efnum. Einnig mátti greina að stjórnendur leggja áherslu á að 

stuðningsfulltrúar taki virkan þátt í þróun skólastarfsins og þar af leiðandi hafa þeir forskot á 

skólaliðanna er varðar vöxt og þróun í starfi og margir þeirra fara í nám er tengjast skólastarfinu 

á einhvern hátt. María greinir frá markvissri stefnu er viðkemur þróun stuðningsfulltrúa í starfi 

sem sett er inn í starfsþróunaráætlun ár hvert. Stjórnendur huga að því að þó svo að 

stuðningsfulltrúar staldri oft á tíðum stutt við í starfi sé mikilvægt að þeir upplifi sig hafa 

ákveðinn tilgang í starfinu og gangi frá því með meiri þekkingu og reynslu en þegar þeir 

byrjuðu: 

Við erum náttúrulega með mikið af ungu fólki sem að er bara hér, stoppa bara  í eitt ár 

og fara svo… að gera þau hæfari í því þannig að við erum að taka inn þú veist að æfa 

þau í því að hlusta á börn lesa, námskeið um einhverfu og nú eru þau með ábendingar 
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um námskeið um hegðun nemanda sem víkja frá þannig að líka bara að þau finni að þau 

eru með ákveðin verkefni en líka að það sé verið að fræða þau sko …við alltaf með 

starfsþróunaráætlun fyrir hvert skólaár. Segjum bara að á þessu skólaári ætlum við að 

stefna á þetta og …dagarnir sem við ætlum að vinna, á þriðjudögum eru 

starfsþróunardagar og svo miðvikudagar eru fundardagar (María). 

 

Halla og Sandra  hafa svipaða sögu að segja þ.e. að stuðningsfulltrúar hafi mikilvægt 

hlutverk innan skólans, þau sitja fundi með kennurum og eru virk er kemur að skipulagningu 

starfsins og innleiðingu nýrra kennsluhátta. 

…og stuðningsfulltrúarnir… þeir eru rosamikið inn í þessu skilurðu. Þeir eru hluti af 

teyminu, ef þú ert stuðningsfulltrúi í öðrum eða þriðja bekk þá situr þú fundi stundum 

með þeim [kennurunum]. Við erum að hafa einu sinni í viku fundi til að upplýsa þá… 

um hvað á að fara að gera (Halla). 

 

Þrátt fyrir að stjórnendur upplifi þróun og vöxt skólaliða sem flókið verkefni kom í ljós að 

ýmislegt er reynt til að mæta þessum hópi. Sandra nefnir að það sé sama í hvaða starfi fólk er 

en að það sé alltaf hægt að vaxa í starfi. Hún bendir á að skólaliðar hafi val um að sækja ýmis 

námskeið og gefur dæmi um starfsfólk sitt í eldhúsi sem sækir námskeið í matseld og hollustu. 

Einnig ræðir hún hvernig skólaliðarnir er fengnir inn í kennslu einmitt til að kynna nemendum 

fyrir ólíkum menningarheimum: 

Við pössum líka upp á það að líka að virkja þau þegar það eru þemadagar, þegar það eru 

uppbrot á kennslu og hérna öskudags og fjölgreindarleikar og allt svona sem bregður út 

af þessu hefðbundna skólastarfi að þá reynum við að passa upp á að þau séu hluti af því 

starfi… náttúrulega þessi hérna fjölmenning sem er alltaf að aukast í okkar samfélagi jú 

við erum bæði með nemendur og við erum með starfsfólkið okkar að við reynum að 

tengja til dæmis ef börnin okkar eru að vinna verkefni að tengjast fjölmenningu þá 

reynum við tengja börnin við okkar fólk sem eru af erlendu bergi brotin og sem hefur 

svo margt fram að færa inn í bara þeirra sýn á verkefni (Sandra). 

 

María talar þó um tungumálaerfiðleika og hún talar um að algengt er að skólaliðar í 

grunnskólum komi úr hópi erlendra íbúa á Íslandi. Flækjustigið verður meira eftir fjölda 

tungumála sem um ræðir í hverjum hóp fyrir sig.  

…það að er svolítið flókið því það eru mörg tungumál. Íslenskan getur ekki verið 

samnefnari af því að getan í íslenskunni er mjög misjöfn. Ég man, í vor þá var ég með 

kynningu á styttingu á vinnuvikunni og þá var ég með kynningarfund og ég var með 

túlk og við töluðum fjögur tungumál á þessum fundi. Ég talaði sem sé íslensku og ensku, 

túlkurinn talaði pólsku og rússnesku. Það voru fleiri mál þarna inni en ég hefði þurft að 
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hafa einn spænskan líka, en rússneskan var svona samheiti af því það var svo margir 

sem skildu rússnesku. En þetta var alveg rosalega erfitt. Ég sagði eitthvað á íslensku, 

túlkurinn sagði eitthvað á pólsku og síðan á rússnesku og ég síðan á ensku af því að 

sumir skyldu bara ensku (María). 

 

Flestir stjórnenda virðast upplifa það sem flókið verkefni að huga að vexti og þróun 

skólaliða og mátti greina að þeim þykir erfitt að geta ekki sinnt þeim þætti betur. Steini nefndi 

að þrátt fyrir að stjórnendur gætu sennilega alltaf gert betur í þessum málum innan hvers skóla 

fyrir sig þá þætti honum Reykjavíkurborg ekki standa sig gagnvart þessum hópi. Hann nefnir 

að í boði séu fjöldamörg námskeið fyrir flestalla starfsmenn borgarinnar en þegar kemur að 

þessum hópi sé lítið um að velja: 

En ég sko sjálfur persónulega finnst mér að borgin megi gera betur. Það er lítið boðið 

upp á námskeið og lítið boðið upp á… já það er endalaust í boði fyrir aðra starfsmenn 

borgarinnar en, já borgin mætti gera betur þarna (Steini). 

 

4.1.2  „Það er svona ákveðinn rammi og uppskrift sem við verðum að fylgja eftir“ 

Í öðru undirþemanu ræða stjórnendur reynslu sína um hvernig þeir efla starfmenn sína og 

byggja upp traust til að taka ábyrgð og hafa áhrif á störf sín, njóti sjálfræðis og frelsis til að 

sinna starfinu á sinn hátt. Þættir sem hér komu fram voru meðal annars meðvitund um 

fjölbreytileika einstaklingana og þarfir þeirra, upplifun stjórnenda um að sleppa stjórninni og 

mikilvægi þess að verkefnin séu vel römmuð inn til að hægt sé að veita það frelsi sem starfsfólk 

sækist í og veitir því frelsi. 

Heyra má á stjórnendum að þeir leggja sig fram við að veita starfsfólki frelsi til að skapa 

og sinna störfum sínum og að það sé þáttur sem þeir telja að auki vellíðan í starfi starfsmanna 

sinna. Allir tala þeir um að frelsinu fylgi ábyrgð sem háð er skyldum og reglum starfsins og að 

mikilvægt sé að þær séu skýrar. Teymin sem og einstaklingarnir virðast fá frjálsar hendur hvort 

sem um ræðir gerð stundaskráa, verkefnaval, námsmat eða kennslustíl. Stjórnendur virðast 

leggja sig fram við að skilja þarfir starfsmannanna og að þeir þurfi að geta nálgast þá á 

mismunandi hátt. María rifjar upp atvik er hún var að byrja sjálf í kennslu sem gefur dæmi um 

hvernig ákveðin aðferð skilar árangri hjá einum á meðan hún virkar alls ekki hjá öðrum. Í því 

samhengi talaði hún um að þessi reynsla hjálpi henni sem stjórnanda að muna hversu ólíkir 

einstaklingarnir geta verið og því mikilvægt að þeir hafi frelsi til að velja þær leiðir sem henti 

þeim í starfi innan þess ramma sem lýtur að starfinu: 
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Ég man eftir því þegar ég var að byrja að kenna og það voru tveir kennarar sem að ég 

leit svo upp til og mig langaði svo að vera eins og þau, þau voru eitthvað svo frábær. 

Svo ætlaði ég að fara að gera eins og þau en það bara var ekki ég sko. Þannig að maður 

getur ekki gert ráð fyrir því að allir séu eins en það er svona ákveðinn rammi og uppskrift 

sem við verðum að fylgja eftir (María). 

 

Gústi talar á svipuðum nótum og bendir á að hægt sé að veita mikið frelsi innan þessa 

ramma sem skyldan segir til um og kemur hér með dæmi um hvernig stundataflan er notuð sem 

ákveðið stjórntæki og þjónar hlutverki skyldunnar. Á sama tíma hafa kennarar frjálsar hendur 

um notkun stundatöflunnar er lýtur að þeirri þörf að ná sem bestum árangri nemenda: 

Síðan erum við mjög sveigjanleg myndi ég segja, við treystum fólki mjög mikið að 

skipuleggja sitt starf, saman og sjálf. Við erum ekki mikið með puttana í því. Bara þetta 

sem okkur ber skylda til að sé fullnægt. Auðvitað er stundatafla mikið stjórntæki í 

kennslu og við leggjum alltaf upp grunn sem segir þetta margir tímar í stærðfræði, þetta 

margir í ensku og svoleiðis og þetta er viðmið. Þetta er viðmiðunarstundatafla, við 

þurfum ekki að hafa fjóra tíma í stærðfræði við getum haft þá þrjá. Við getum haft sex 

tíma á tímabili og ekkert á næsta tímabili fattarðu… ég hef oft litið á það þannig að sko 

margir láta töfluna stjórna vinnunni en við gerum töfluna eftir þörfinni. Við erum að 

reyna að aðlaga töfluna eins og við teljum að sé best hverju sinni fyrir nemendur (Gústi). 

 

Heyra má á Maríu að hún virðist upplifa það sama en bendir hér á mikilvægi þess að rammi 

ábyrgðarinnar (stefnan, verkaskiptingin) utan um sveigjanleikann og traustið sé skýrt: 

Þetta er svona eins og með börnin að ef ramminn er svolítið skýr utan um það sem þú 

ert að gera þá er það gott en þú verður líka að hafa sveigjanleika og finna að þér sé treyst. 

En þú ert samt að fylgja ákveðinni stefnu…. ef verkaskiptingin er mjög hrein og skýr 

þá veistu alveg hvaða ábyrgð þú hefur (María). 

 

Heyra má á þeim stjórnendum, sem starfa í skólum sem skilgreina sig sem teymisskóla, að 

þeir telja teymisvinnuna vera þann þátt sem ýtir hvað mest undir ábyrgð hvers og eins. Dísa og 

Halla eru sammála um að teymisvinnan virkar sem ákveðið aðhald, bæði fyrir einstaklinginn 

innan teymisins og svo teymisins í heild sinni. Halla skýrir þetta út með þessum orðum „Ef þú 

ert í teymi þá þarftu að vera tilbúin með þitt og getur ekkert sagt „já nei ég ætla að fara að gera 

eitthvað annað í dag“. Dísa lýsir þessu samkvæmt sinni reynslu: 

Og við gerum svolitla kröfu um viðveru á staðnum sem snýst bara um það að þetta er 

teymiskennsla og fólk þarf að vinna saman í teymum. Það bankaði nú upp á hér í Covid 

að fólk vill fara bara heim, það er vaxandi heimþrá í skólakerfinu. Ef þú ert einn með 

stærðfræðikennslu þá er enginn sem segir að þú þurfir að gera það í skólanum, þú getur 
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alveg eins gert það heima hjá þér. En í teymiskennslu þá verður þú að vinna með þeim 

sem eru með þér í teymi. Þið verðið að vinna þetta saman… ja þegar þú ert með svona 

teymi þá er það auðvitað svolítið ábyrgt. Það er svona samábyrgð (Dísa). 

 

Klara ræðir um það að kennararnir eru fagmennirnir og því mikilvægt að þeir hafi frelsi til 

að gera það sem þeir telja vera fyrir bestu til að starfið verði eins faglegt og árangursríkt og 

hægt er. Halla er sammála þessu og segir frá því að í þeim skóla sem hún starfar leggja 

stjórnendur mikið upp úr því að starfsfólk upplifi frelsi í starfi. Hún telur að rammi skyldunnar 

megi oft verða víðari en menn halda og nefnir dæmi um hvernig það er nýtt á unglingastigi í 

hennar skóla. Þetta hefur Halla um málið að segja: „Til dæmis hvernig þú metur nemanda… 

það er mjög fjölbreytt á unglingastigi hvernig þau skila verkefnum þú veist „viltu skila 

myndbandi, viltu skila ritgerð eða viltu koma í próf“. 

Atli sem er yfir skólaliðum kemur hér með gott dæmi um hvernig of þröngur rammi og stíft 

skipulag sem hann setti upp fyrir starfsmenn sína var á skjön við þarfir og hentugleika 

starfsmannanna sjálfra. Þarna vill hann meina að hann hafi öðlast dýrmæta reynslu um hversu 

mikilvægt það væri að hver og einn starfsmaður fengi frelsi til að gera hlutina á sinn hátt og þar 

af leiðandi að taka ábyrgð á sínum verkefnum: 

… ég byrjaði á því þá setti ég bara stundatöflu fyrir hvern og einn starfsmann. Þá átti 

hann að fara að ræsta stofu númer þetta, kl. þetta, og þetta svæði kl. þetta en fólk vildi 

frekar fá að svona… það kannski hentaði ekki þér að vinna þetta svona en þú berð bara 

ábyrgð á þínu svæði og gerir það og, og hérna og sérð ef það dettur út kennsla eða 

eitthvað þá getur þú hlaupið inn og þrifið (Atli). 

 

4.1.3  „Já geggjað það mun henta börnunum vel“  

Í þriðja undirþemanu ræða viðmælendur reynslu sína um áhrif þess að draga fram styrkleika 

starfsfólks og hvernig hægt er að nýta þá til árangurs bæði einstaklingum og vinnustaðnum til 

framdráttar. Þættir sem komu fram í þessu samhengi voru meðal annars að grunnurinn að því 

að hægt væri að nýta styrkleika starfsmanna væri að kynnast þeim vel, hjálpa starfsfólki að sjá 

sína eigin styrkleika og hafa trú á þeim. 

Það kom í ljós í orðum stjórnenda að þeir reyna að draga fram styrkleika starfsmanna til að 

nýta þá á réttum stöðum innan skólanna. Klara talar um að hún reyni að kynnast starfsfólki sínu 

til að komast að því hverjir draumar þeirra eru og styrkleikar svo hægt sé að staðsetja 

viðkomandi miðað við þá með það að markmiði að starfsmaðurinn fái að blómstra í starfi sínu. 
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Dísa og Örn segja frá því að þau leiti eftir áhugasviði skólaliða sinna og fái þá til að nýta 

áhugamál sín í klúbbastarfi með börnunum: 

Það eru svona ábyrgðarhlutverk og maður pælir í því hverjir eru svona í stakk búnir til 

að taka við því hlutverki en ég spyr aðallega hver eru áhugamálin „já ég er í körfubolta“, 

„já ok gerum körfuboltaklúbb“ eða „ég elska starwars“, „já geggjað það mun henta 

börnunum vel“ og við vinnum út frá því, styrkleikunum og öllu (Örn). 

 

Örn ræðir hversu ólíkir einstaklingarnir eru og að hann reyni að kynnast starfsfólki sínu og 

styrkleikum þeirra vel til að geta staðsett þau rétt í starfi þeim og heildinni til árangurs. Sandra 

dregur fram í þessu samhengi hvernig styrkleikar stuðningsfulltrúa eru nýttir og hvernig þeim 

er meðvitað raðað í stöður eftir þeim.: 

…til dæmis tökum bara stuðningsfulltrúana okkar að þá gerum við alveg meðvitað að 

raða þeim þar sem við finnum að þeirra styrkleikar liggja, er styrkleiki þeirra og þekkir 

hann vel til barna með einhverfu, er styrkleikinn til barns á því sviði tekur hann við barni 

með ofvirkni og athyglisbrest þannig að við algjörlega horfum til þess, við reynum það 

alltaf (Sandra). 

 

Halla vekur athygli á því að það séu ekki allir sem trana sér fram þó þeir hafi margt fram 

að færa og það þurfi að muna eftir þeim einstaklingum. Að sama skapi nefnir Dísa að hún og 

hennar stjórnunarteymi reyni að draga fram starfsmenn sem þeir telji að hafi áhuga og/eða búi 

yfir styrkleikum til að taka að sér verkefni og sannfæra þá með rökum hvers vegna þeim er 

treyst fyrir þeim: 

Þannig að maður er svona að reyna að, já reyna að sjá þessa kennara sem eru þessir góðu 

kennarar sem láta ekki mikið á sér bera, en eru þessir góðu kennarar sem gera vinnuna 

sína alltaf vel en eru ekki að kvarta og nenna ekki neinu bulli. Þar er maður svona að 

reyna að draga inn sem jákvæða foringja, kalla fram… Ekki bara „hér erum við með 

verkefni og farð þú í þetta“ Heldur „hér erum við með verkefni og þú ert mjög fær í 

þessu hér“ til dæmis „þú ert mjög fær í lestrinum hér og þetta væri í framhaldi við þá 

vinnu“ „þú hefur mikla styrkleika til að vinna að þessu og ert að skila góðu með 

krökkunum og við teljum að þetta sé góð viðbót inn í skólastarfið og við höfum mikinn 

áhuga á að þú farir inn í þetta verkefni með þessum, hvað finnst þér um þetta… Ég dró 

fram ákveðið verkefni sem mér fannst þær vera að gera flott og fékk þær til að kynna á 

menntastefnumóti sem var haldið hér í Reykjavík og við vorum þarna með fimm eða 

sex verkefni og allt voru þetta svona verkefni sem við kynntum sem komu úr hópi 

kennara sem ber ekkert rosalega mikið á en eru að gera rosalega flotta hluti og fá athygli 

og jafnvel svona sko, „já þessi“ og það smitar svolítið út frá sér svona „ef þessi getur 

það, get ég það líka“ sko (Dísa). 
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Sandra hefur svipaða sögu að segja og hér lýsir hún því hvernig hún hjálpar starfsmanni að 

auka sjálfstraust sitt, í gegnum samtalið, til að efla hann til aukinnar ábyrgðar með því að benda 

honum á þá styrkleika sem hann hefur þegar sýnt í öðrum verkefnum. 

ég sko geri það gjarnan að hérna ef ég hérna er með fólk sem hérna ég vil að taki meiri 

ábyrgð  og treysti því til að taka meiri ábyrgð þá gefur það, það hefur gefið mér rosalega 

góða raun að það er að taka fólk á spjall og í gegnum spjallið einhvern veginn svona 

efla fólkið þannig að það er í rauninni bara komið að þeirri niðurstöðu að ég get þetta 

alveg … og þá reynist mér oft bara vel að taka þetta spjall þannig að „nú ert þú búinn 

að og þú getur og hefur og gerðir þetta ákveðna verkefni sem við fólum þér, og þú gerðir 

það rosalega vel og þú hérna náðir að ljúka því rosalega vel“ … það er svolítið þetta að 

fá fólk til að bara hafa trú á sjálfum sér (Sandra) 

 

4.1.4 „Umbunin er ekki í formi einhverra stórra gjafa“ 

Í fjórða undirþemanu ræða stjórnendur um reynslu sína hvað varðar áhrif umbunar á starfsfólk 

sitt og eins hvaða form hennar er vænlegust til árangurs. Þættir sem hér komu fram voru meðal 

annars innihaldsríkt hrós.  

Það kom í ljós þegar viðtölin beindust að umbun til starfsmanna að stjórnendur væru allir 

sammála um það að umbun í formi hróss væri áhrifaríkast og þannig eflist starfsfólk til að halda 

áfram sínu góða starfi sem leiðir þá til þróunar og vaxtar í starfi. Hrósið þyrfti að vera vel 

ígrundað og innihaldsríkt. Umbun á borð við stóra gjafir, betri mat í hádegi, eitthvað með 

kaffinu eða flotta árshátíð voru viðmælendur allir sammála um að væru þættir sem gleddi 

starfsfólk en væri ekki endilega það sem skipti að öllu máli. Sandra segir „umbunin er ekki í 

formi einhverra stórra gjafa því við höfum ekki bolmagn í eitthvað svoleiðis, enda ekki það sem 

verið er að sækjast eftir.“ 

Dísa og Sandra ræða hér um hvernig þær notar hrósið til að hvetja og efla starfsfólk til að 

taka að sér ný verkefni. Þær ítreka það hversu mikilvægt þeim þykir að hrósið sé innihaldsríkt 

og að það eigi sér einhverjar stoðir. Sandra orðar þetta svona: „það er einmitt að reynast mér 

vel að hrósa fólki fyrir það að taka að sér verkefni og sýna fólki fram á að við erum alveg að 

fylgjast með og við vitum hvað þú ert fær um.“ Eins segir Dísa: 

Og ég hrósa fólki ef ég sé eitthvað sem er gott sem ég veit að er raunverulega gott. Svo 

ég sé ekki bara að hrósa… t.d. „mikið er ég ánægð með hvernig verkefnið var unnið að 

því leyti að krakkarnir voru svo virkir í því“ eða „ég svo ánægð með þetta af því að þið 

involveruðuð foreldra inn í þetta og settuð markmið og foreldrar tóku þátt.“ Ég reyni 

alltaf að segja út af hverju það er. 
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Þessu er Gústi sammála og nefnir sérstaklega að sem stjórnandi sé gott að fá hrós einstaka 

sinnum: „eins og okkur bara… við fáum stundum hrós líka og það er gott“ María talar á 

svipuðum nótum en leggur einnig áherslu á mikilvægi þess að allur starfshópurinn tileinki sér 

að taka eftir því sem vel er gert hjá samstarfsfélögum og að það sé ekki eingöngu stjórnandans 

að hrósa: 

Hrósið á ekki bara að koma frá mér heldur við eigum að hrósa hvert öðru... Við eigum 

líka að þegar við sjáum eitthvað hjá samstarfsfólki okkar, ég er ekki að tala um blússu 

eða eitthvað, heldur þegar við sjáum eitthvað sem er eftirtektarvert og við vitum að 

viðkomandi er að gera vel. Við eigum að vera dugleg að hrósa hvert öðru, það getur 

verið svo ótrúlega hvetjandi (María). 

 

  „Við erum öll að gera þetta saman“  

Í öðru meginþemanu kemur fram reynslu stjórnenda um það hvernig þeir byggja upp góða 

liðsheild. Greind voru tvö undirþemu. Í fyrsta undirþemanu: „Við erum alltaf til staðar 

stjórnendur, alltaf!“ ræða stjórnendur um reynslu sína hvað varðar stuðning og hvatningu við 

starfsfólk sitt. Í öðru undirþemanu: „Þið skiptið öll máli“ ræða stjórnendur um reynslu sína af 

náinni samvinnu og samkennd og hvaða áhrif það hefur á liðsheildina og vellíðan starfsfólks. 

Allir stjórnendur voru sammála því að þessir þættir væru mikilvægir til að auka vellíðan 

starfsfólks. 

4.2.1  „Við erum alltaf til staðar stjórnendur, alltaf!“ 

Í fyrsta undirþemanu ræddu stjórnendur um reynslu sína hvað varðar stuðning og hvatningu við 

starfsfólk sitt og mátti heyra að þetta væru þættir sem þeir telja mikilvæga er varðar vellíðan á 

vinnustað. Þættir sem hér komu fram voru meðal annars hlustun stjórnanda á starfsfólk sitt með 

því markmiði að skilja það, greiður aðgangur að stjórnendum og opið og falslaust samtal.  

Greina má að stjórnendur leggja áherslu á að hlusta á starfsfólk sitt af athygli og leita eftir 

því að heyra hverjar þarfir þeirra og draumar eru. Sandra og Klara eru sammála því að mikilvægt 

sé fyrir starfsfólk að finna fyrir því að stjórnandinn sé til staðar fyrir það sem einn af hópnum 

sem taki sjálfa sig ekki og alvarlega,  veitir starfsfólki rými til að tala, mætir því með skilningi 

og það finni að það sé tekið mark á því. Þannig hafa stjórnendur tækifæri til að bregðast við á 

viðeigandi hátt  miðað við drauma og áskoranir starfsfólks. Klara segir: „Mér finnst þetta alltaf 

snúast svo mikið um að hvetja og hlusta… Þannig að ég geti veitt stuðning þar sem þarf og að 

ég skilji áskoranirnar og ég skilji draumana hjá þeim.“ Sandra lýsir sinni reynslu svona: 
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Það sem skiptir líka gríðarlega miklu máli er að hérna að hlusta á fólk… sko hérna að 

fólk finni að hérna að það sé tekið mark á því, sé hlustað á það… og svo líka bara þetta 

að svona það sem manni er eðlislægt að taka hlýlega á móti fólki og sýna skilning… 

hvað á maður að segja, ekki taka sig sjálfan allt of alvarlega og að fólkið finni að þú ert 

hluti af, ég er ekki endilega sko sú sem að ræð og stjórna öllu heldur að þetta sé svolítið, 

við erum öll að gera þetta saman. 

 

Gústi er henni sammála um að sem stjórnandi sé mikilvægt að hlusta vel á starfsfólkið sitt 

og átta sig á því að það hefur mun betri sýn á eigin störf og því nauðsynlegt að draga sig og 

skoðanir sínar stundum í hlé. Gústi lýsir þessu svona: „Og þessu treystum við þeim algjörlega 

fyrir að gera… og þau eru náttúrulega miklu meira með fingurinn á púlsinum í þessu heldur en 

nokkurn tímann við þegar kemur að kennslu inni í teymunum hverju fyrir sig.“ 

Klara gefur dæmi um hvernig hún hlustar á starfsmann sinn og leyfir honum að taka ákvarðanir 

um sitt starf þrátt fyrir að vera ekki endilega alltaf sammála honum: 

Eins og Davíð sem stýrir skólaliðunum, ég hef ekkert alltaf verið sammála honum og 

við ræðum það fram og aftur en að lokum er það hann sem að fær að ráða því hann les 

þann hóp og hann á skólaliðana og tæklar þá (Klara). 

 

Stjórnendur eru sammála því að til þess að starfsfólk öðlist hugrekki til að koma og tala um 

málefni sem eru þeim hugleikin þurfa stjórnendur að vera nálægt fólkinu og það þarf að finna 

að það hafi greiðan aðgang að stjórnendum. Sandra talar um að stjórnendur á hennar vinnustað 

séu ávallt með opnar dyr til að fólk átti sig á að það er velkomið hvenær sem er. Halla talar um 

þetta á sömu nótum: 

Já alveg pottþétt, þetta er alveg lagt svona upp. Markvisst lagt þannig upp að við séum 

aðgengilegar og að við séum nálægt fólki og við séum alltaf tilbúnar að hlusta og við 

viljum að fólk komi til okkar ef það er með vandamál. Viljum að það komi frekar en hitt 

og reynum að leysa það frekar… ég held að það sé að ganga betur að vera nálægt. 

 

Örn er þessu sammála og metur það mikils að starfsmenn vilji koma og ræða málin við 

hann. Hann vill meina að samtalið á milli stjórnanda og starfsmanns sé sá þáttur sem skiptir 

höfuðmáli þegar kemur að góðu samstarfi. Hann talar líka um að málefnin sem stjórnendur 

takast á við með starfsfólki sínu séu af ýmsum toga og oft óháð starfinu sem slíku. Hann telur 

að þegar starfsmenn geta hugsað sér að koma með sín persónulegu mál inn á hans borð þá sé 

það vísbending um traust þeirra á milli sem hann metur mikils í samstarfinu: 
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Þetta er eitthvað sem  ég er búinn að leggja inn, það er svolítið mikilvægt „ef það er 

eitthvað þá komið þið inn“ það er svolítið mikilvægt, það er opin hurð, þú veist fólk 

kemur inn. Það er mjög mikið áreiti hjá mér yfir daginn… ég væri mjög lítill í mér ef 

það væri ekki út af því að ef það væri ekki samtal á milli frístundaleiðbeinanda og 

stjórnanda að þá gengur dæmið ekki upp… þá er maður kominn í svona að vera ja bara 

eins og maður sé bara nákominn ættingi eða vinur viðkomandi… en mér finnst voða 

vænt um þessi moment út af því að manneskja sé að koma hérna og brotna niður og 

útskýra fyrir mér og vill segja mér að það sé eitthvað að gerast í sínu lífi að mér finnst 

það rosalega sterkt gagnvart því að vera stjórnandi að hugsa bara „ok hún … þetta er 

traust“ (Örn). 

 

Atli talar á svipuðum nótum og nefnir dæmi þar sem hann áttaði sig á því að hann þyrfti að 

gefa ákveðnum starfsmanni góðan tíma til að tjá sig um persónulega mál og þannig fengið 

tækifæri til að skilja þarfir hans og í hverju stuðningur við hann gæti falist:   

Samanber að það var einn starfsmaður sem var mjög erfiður þarna, hann var svona mjög 

þungur, var að lenda í því að vera kannski 3, 4, 5 , 6 daga í mánuði í burtu…. var búinn 

að fara á marga fundi með skólastjóranum og svona, þangað til að ég settist bara niður 

með honum og spjallaði heilmikið við hann og bara í góðu… hann bara lagaðist… þó 

ég væri oft búinn að svona setjast hjá honum og tala en þarna kallaði hann bara inn til 

mín í svona næði og við spjölluðum og ég eyddi svolitlum tíma í þetta. Hann er komin 

niður í það jafnvel að vera ekkert veikur, kannski einu sinni sem er ekkert óeðlilegt þú 

veist… ja ég bara býð mína aðstoð í öllu og hann var eitthvað í einhverju veseni, þetta 

er þunglyndi… og ég bara spjallaði og sagði bara talaðu við mig ef þér líður illa og ef 

það er eitthvað komdu þá til mín, ekki hika (Atli). 

 

Halla ræðir um það að þó svo að hún telji nálægðina mikilvæga að þá geti það verið 

krefjandi fyrir stjórnandann að vera eins aðgengilegur og raun ber vitni hjá þeim: „Það þýðir 

líka að við erum mjög nálægt, þetta er náttúrulega líka stúss. Það væri alveg þægilegt að hafa 

stundum bara lokað og það væri bara allt þarna frammi bara.“ Þessu er Sandra sammála og 

undirstrikar að það þurfi  að setja mörk án þess þó að ýta frá sér: 

…allaf sýnum við fólkinu að okkur er umhugað um líðan þeirra… að maður sé 

tilbúinn til að hlusta, gefur sér tíma, lítur upp úr sinni vinnu ef það er mögulegt, það 

kemur líka oft fyrir að þú þarft að „ég get ekki rætt við þig núna getur þú komið 

klukkan þetta“ (Sandra). 

 

Það má greina hjá þeim stjórnendum sem rætt var við að þeir leggja upp úr því að samtalið 

við starfsmenn sé opið og falslaust í báðar áttir og að starfsmenn fái tækifæri til að koma sínum 

skoðunum og sjónarhornum á framfæri. Dísa talar um að hún leggi áherslu við sitt starfsfólk að 



 

54 

 

þegar verið er að ræða fagleg málefni að það taki samtalinu ekki persónulega þó svo það séu 

ekki allir sammála í einu og öllu. Þessu er Klara sammála en hún ítrekar við sitt starfsfólk að 

það ættu allir að vera sammála um vera stundum ósammála því það sé oft það sem þarft til ná 

fram bestu niðurstöðunni. Örn lýsir hér hvernig hann notaði samtalið til að taka á viðkvæmu 

máli sem auðveldlega hefði verið hægt að taka afstöðu til um að viðkomandi starfsmaður væri 

óhæfur í sínu starfi. Þarna gaf hann starfsmanninum tækifæri til að útskýra sína hegðun og hans 

upplifun þrátt fyrir að ásakanir á hans hendur væru alvarlegar en í ljós kom að um ólík 

sjónarhorn og misskilning var um að ræða: 

… og hvernig nálgast ég slíkt en fyrir það fyrsta fer ég inn í það samtal með það að 

útskýra fyrir honum að „nú ætla ég að heyra þína hlið, ég er búin að heyra hina hliðina, 

það eru vissulega nokkrir starfsmenn búnir að ræða við mig... en nú ætla á að leyfa þér 

að útskýra“ og þá byrjar samtalið hans á að útskýra misskilning, eða hvað það er sem 

hann er að gera eða menningarmismuninn sem hann er að upplifa og þá kemur það í 

staðinn að ég sé ekki strax farinn upp á háa c-ið út af því að ég er bara milli tengiliður 

upp á að setla hlutina (Örn). 

 

Halla talar á svipuðum nótum og segir að sem stjórnandi vilji hún alltaf vera til staðar og 

grípa málin þegar starfsmenn treysta sér ekki til þess sjálfir. Hún ítrekar þó að hún reyni að fá 

fólk til að leysa málin sín á milli áður en hún skerst í leikinn:  

…og þau eru alveg dugleg að koma og segja „æ þú veist þessi er ekki að klára vaktina 

sína“ og þá kem ég bara inn og reyni að leysa það. Þannig að þau eru alveg dugleg að 

koma svona „æ getur þú hnippt í þennan“ því þeim finnst erfitt að gera það sjálf. En við 

reynum auðvitað að „viltu ekki bara prófa að segja það sjálf“ (Halla). 

 

Örn tekur undir þetta og útskýrir hvernig hann bendir starfsfólki á þegar það gleymir sér á 

einhvern hátt í starfi. Hann hefur það alltaf sem reglu að þrátt fyrir það að samtalið sé flókið og 

jafnvel erfitt þá vill hann enda það þannig að allir aðilar skilji um hvað það snerist til að forðast 

misskilning og að fólk hafi upplifað að það hafi verið hlustað á það. María tekur í sama streng 

og segir frá því að hún leggi upp úr því sitt starfsfólk að ræða hlutina hvort sem það viðkemur 

málum á milli starfsmanna eða viðbrögðum og ákvörðunum sem viðkoma stjórnendum:  

…ég er að útskýra „þú ert aðeins að gleyma þér í starfi hér“ þá skilur það alveg en fólk 

hefur alveg oft svarað fyrir sig en ég vil alltaf enda á því að þau fatti hvað ég á við og 

að ég hlusti á þau og ég fæ alveg 100% þeirra hlið (Örn). 
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Svo koma alltaf upp einhverjar ábendingar um hvað við megum gera öðruvísi og snúa 

okkur öðruvísi og eitthvað sem kom upp og viðkomandi ekki glaður hvernig var tekið á 

því og við tökum því. Ég segi við starfsmennina hjá mér að ef það er eitthvað þá vil ég 

frekar að þeir komi og ræði það við mig heldur en að vera að tala um það úti í horni 

(María). 

 

Þegar rætt var við stjórnendur um það hvernig þeir byggja upp það traust sem þarf til þess 

að starfsmenn fái hugrekki til að eiga í opnum og falslausum samtölum mátti greina hjá öllum 

viðmælendum að það fælist í því að fólk sæi að brugðist væri við á einhvern hátt. Sandra vill 

meina að starfsfólk leiti til hennar því það treysti henni og að fólk eflist og treystir enn frekar 

þegar það sér að brugðist er strax við  því sem um ræðir. Þessu er Gústi sammála og talar um 

að gagnkvæm virðing sé undirstaðan, það er að segja að stjórnendur geri það sem þeir segjast 

ætla að gera og eins að starfsfólk geri það sem það segist ætla að gera. Dísa lýsir hvernig hún 

og hennar stjórnendateymi nær fram trausti til opinna samtala: 

…þetta er bara svona hugsunarhátturinn okkar svolítið. Við erum alltaf til staðar 

stjórnendur, alltaf… Láta ekki bíða, ef kennari kemur inn til mín að þá „ég fer bara í 

þetta, hvenær eigum við að hittast, þó ég geti það ekki akkurat núna“. Þannig að það sé 

svona allt mjög sýnilegt og hlutirnir fari í farveg og að við hlustum á fólk… ef það fer 

að gerjast einhver samskiptavandi og ég heyri af því þá fer ég í strax í málið og ég held 

að fólk finni það alveg að það er ekkert látið gerjast hérna sko… að fólk finni fyrir 

trausti, finni fyrir því að tekið er á málunum, það fær upplýsingar og geti nálgast 

upplýsingar og að það sé heiðarleiki og traust í hópnum. 

 

Örn talar á svipuðum nótum og ræðir hér hvaða áhrif það getur haft á starfsandann ef 

yfirmenn hlusta ekki eftir þörfum og væntingum starfsmanna sinna og í kjölfarið bregðast ekki 

við þeim á viðeigandi hátt. Hann áréttar að þó svo að hann hafi ekki svör á reiðum höndum þá 

fer hann strax í það að leita svara þannig að fólk átti sig á að verið er að hlusta og meðtaka það 

sem liggur á því:  

…það kemur pirringur í fólk ef það fær ekki að vita að það sé verið að taka á málunum. 

Ef yfirmaður, stjórnandi, verkefnastjóri sem er að sjá um hlutina fer ekki í hlutina, er að 

fresta þeim eða gerir ekkert strax þá kemur svona neikvæð orka í kringum vinnustaðinn 

og smá uppgjöf þannig að það finnst mér mikilvægt að farið sé beint í hlutina… Ef ég 

fæ spurningu sem ég get ekki svarað segi ég „ ég veit ekki, ég ætla að komast að því og 

koma svo strax til þín aftur, ég ætla ekki að bulla í þér, ég vil að þú fáir gott og 

fullnægjandi svar“ (Örn). 
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Þessu er Halla sammála og talar um að þó svo að þægilegast væri að loka augunum og 

vonast til að hlutirnir lagist þegar upp koma flókin mál að þá reynist það henni best að nálgast 

vandamálin enn frekar til að átta sig á hlutunum og geta þannig brugðist við þeim á réttum 

forsendum: 

…ef það eru vandamál þá þurfum við að fara nær því, ekki að hörfa… ef við heyrum af 

einhverjum kítingi á yngsta stigi þá förum við þangað, sitjum þar á kaffitímum… förum 

nær… það er auðveldara að loka bara og hugsa „æ þetta hlýtur að lagast“ en við höfum 

alveg haft þá stefnu að reyna að fara frekar inn í málin því þau hverfa yfirleitt ekki af 

sjálfu sér (Halla).  

 

Greina má hjá öllum stjórnendum að þetta snúist fyrst og fremst um að eyða óvissu með 

því að bregðast við. Svona kemur Dísa þessu í orð: „Þannig að við erum alltaf stanslaust alla 

vikuna að eyða óvissu…við svörum, tökum ákvarðanir og pössum að ekkert liggi í lausu lofti.“  

 

4.2.2  „Þið skiptið öll máli“ 

Í öðru undirþemanu ræða stjórnendur reynslu sína af náinni samvinnu og samkennd sem þeir 

eru sammála um að sé veigamikill þáttur í vellíðan starfsfólks. Þættir sem hér komu fram voru 

meðal annars samtakamáttur, skilningur, tillit og jafningjagrundvöllur. 

Greina má hjá þeim stjórnendum sem starfa innan teymisskóla að þeir telja teymiskennslu 

vera stóran þátt í að ýta undir vellíðan í starfi. Eins og fram kom í fyrra undirþema „Við erum 

alltaf til staðar stjórnendur, alltaf!“ nefna þeir  meðal annars nálægðina í samstarfinu sem veitir 

stuðning, hvatningu og öryggi sem starfsmenn virðast upplifa innan teymanna. Gústi ræðir um 

það að þegar fólk vinni í teymi er auðveldara að dreifa álagi og að við lausn vandamála sé gott 

að hafa fleiri sjónarhorn til að ná fram skýrari niðurstöðum. Halla nefnir að til þess að vera í 

teymisskóla þurfa starfsmennirnir að vilja og geta unnið náið með öðrum en hún upplifi það 

þannig að þeim sem líki teymisformið upplifa frekar, að jafnaði, vellíðan, samstöðu og gleði í 

starfi. Þessu er Dísa sammála og orðar þetta svona: 

… teymisvinna byggist á trausti og samvinnu og að teymisvinna sé upphaf og endir alls 

… þetta er bara einhvern veginn, þú ert alltaf með jafningjunum, alltaf að ræða 

skólamálin, alltaf í hópi fagamanna, þú ert alltaf að fá feed back á það sem þú ert að 

gera og auðvelt að ná í hjálp (Dísa). 
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Halla talar að sama skapi um hversu mikilvægt rétt samsetning teymanna er, það er að 

starfsfólk sé valið saman í teymi út frá mismunandi styrkleikum þess:   

Svo er þetta kúnst að raða fólki saman. Sara er rosalega góð í því, eins og ef þú ert með 

þrjá kennara saman í rými þá þýðir ekkert að hafa bara þrjú fiðrildi sem eru bara alltaf 

„vúvúvú“ það þarf alltaf að hafa einn líka sem er svona vel grounded og skipulagður, 

þannig að það er kúnstin gera það líka. Það er kúnstin að raða alls konar saman…… 

(Halla). 

 

Óháð teymisfyrirkomulagi má greina að allir stjórnendur leggja áherslu á ákveðið viðhorf 

sem gengur út á að taka tillit til þess að einstaklingarnir innan heildarinnar eru ólíkir, koma úr 

mismunandi aðstæðum og eiga við ýmis mál utan vinnu sem geta haft áhrif á líðan þeirra og 

virkni. María ræðir í þessum samhengi um mikilvægi þess að starfsfólk upplifi sig tilheyra 

liðsheildinni innan vinnustaðarins óháð því hversu ólíkir samstarfsfélagarnir eru og því sé 

mikilvægt að einstaklingarnir séu með í því að móta vinnustaðinn. Hún segir: „…þannig að það 

er eitt af því sem að mér finnst skipta svo miklu máli, er að þú sért þátttakandi í að móta 

vinnustaðinn þinn, eins og ég segi sko „þið öll skiptið máli“ að búa til vinnustaðinn.“ 

Þessu er Sandra sammála og lýsir því hvernig hún ræðir við starfsfólk sitt um þessi mál til 

að ná fram samtakamætti og að þannig verði til samfélag sem einkennist af samkennd og 

samvinnu: 

Ég tala mjög opinskátt um það að við lifum í samfélagi sem er flókið, við eigum 

fjölskyldur sem eru alls konar, með allskonar mál og koma inn í samfélagið með alls 

konar sorgir, við þurfum að sýna skilning… taka tillit til hvers annars… að það sé 

kannski sko bara þessi ákveðni samtakamáttur hjá okkur, að við bara, það eru allir 

tilbúnir í rauninni að aðstoða… og ef eitthvað kemur upp á hjá ákveðnum aðila þá er 

fólk yfirleitt tilbúið og það er hægt að leita til svo margra (Sandra). 

 

Dísa tekur undir þetta og ræðir hversu krefjandi skólastarfið getur verið með tilliti til 

flókinna samskipta við mismunandi hagsmunahópa en þá skipti máli að vera samstíga og að 

fólk viti að hjálpina er að fá hjá samstarfsfólki: 

…það getur bæði verið flókið og reynir mikið á fjölþætt samskipti. Fólk þarf að gera sér 

grein fyrir því að það þarf að vera í samskiptum við marga hópa, hagsmunahópa, 

foreldra, nemendur, samstarfsfólk og stjórnendur og mismunandi hópa innan skólans 

sem þarf að hafa samstarf við og þetta getum við ekki nema vera í miklu samstarfi og 

með mikilli samvinnu… við hjálpum hvert öðru og eigum að geta farið til 

samstarfsfélaga okkar og beðið um hjálp og eigum að geta fengið hana fordómalaust. 

Þetta leggjum við mikla áherslu á hérna, að samvinna og samstarf sé gott (Dísa). 
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Til þess að ýta undir samheldnina og samtakamáttinn nota stjórnendur ýmsar leiðir en Örn 

nefnir að hann reyni að búa til notalegt vinasamfélag innan síns hóps þar sem starfsfólk hræðist 

ekki að ganga inn í flókin samtöl til að auka skilning og samstöðu. Þetta telur hann að virki vel 

því starfsfólk talar um að það hlakki til að koma í vinnuna og því líði eins og það sé komið inn 

í sína aðra fjölskyldu þegar það mætir til vinnu. Halla talar á svipuðum nótum og nefnir dæmi 

um hvernig litlir hlutir eins og föst sæti og kaffibollar á kaffistofum getur haft áhrif á 

starfsandann en þar hefur hún viðmið frá fyrri vinnustað: 

…eða svona venjan í skólanum er svolítið þessi „við eigum þetta saman“ … það eru 

ekki frátekin sæti inni á kaffistofu hjá okkur, það á enginn sinn bolla eða svoleiðis. Ég 

hef komið inn í skóla þar sem maður mátti ekki setjast  í ákveðin sæti af því að það var 

einhver sem átti það sæti og allir bollar merktir og maður vissi ekkert hvernig maður átti 

að fá sér kaffi. Það var alveg ömurlegt (Halla). 

 

Eins og fram kom í þemanu „Svo erum við náttúrulega alltaf að breyta, eins og lífið er“ að 

þá leggja viðmælendur áherslu á að það þurfi sérstaklega að huga að skólaliðum. Það virðist 

vera vegna þess að nokkuð er um að þeir sem eru í þeim störfum eru í hlutastörfum eða jafnvel 

í litlu starfshlutfalli og/eða eru af erlendu bergi brotnir og tala litla sem enga íslensku. Eins og 

Dísa  ræðir hér getur það verið snúið að halda samheldni þegar hópurinn er ekki sá sami alla 

daga: 

…svo kemur alveg hellingur af fólki yfir vikuna, sumir í 10 % aðrir í 20% og aðrir í 

30% starfi og það er kúnst að halda gleðinni og samloðuninni í þessu sko. En við höfum 

lagt mikla rækt við það að taka vel á móti þessu fólki og halda svona þétt utan um það… 

það er alltaf tekið á móti þeim á hverjum degi klukkan 13, þannig að þau finni að þau 

eru hópur þó þau séu ekki alla daga sami hópurinn (Dísa). 

 

Allir stjórnendurnir eru sammála um það að til að ná fram samheldni á vinnustaðnum þurfi 

þeir sjálfir að vera fyrirmyndin í samskiptum. Atli talar um þetta og leggur áherslu á að 

starfsfólk sitt skilji það að allir sem eru innanborðs skipta máli og leggur hann einnig mikla 

áherslu á að fólk horfi á sig sem jafningja samstarfsfólks síns: 

..allir eru og þurfa að vera hérna og ef einhver fer út þá þurfum við að loka… sama hvort 

það er skólaliði eða stuðningsfulltrúi eða kennarar... við erum öll mikilvæg, þú veist það 

eru allir jafnir hérna… ég hef reynt frá byrjun að vinna við hliðina á þeim en ekki fyrir 

ofan (Atli). 
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Halla talar á svipuðum nótum og orðar þetta svona: „Ég tek sjálfa mig ekki hátíðlega, ég 

geri grín að sjálfri mér og viðurkenni mistök alveg um leið og ég geri þau og ég reyni að vera 

sú fyrirmynd“.  Örn er þessu sammála og ræðir hér sína hugleiðingu á starfstitlum og áhrif 

þeirra: 

Í raun vil ég vera titlaður sem verkefnastjóri, mér finnst forstöðumaður svolítið svona 

ég er í forystunni, ég vil frekar hugsa þetta svona sem heild, þú veist ég er að stýra 

verkefnum. Ég vil aldrei titla mig sem yfirmann mér finnst það of dominerandi hugtak 

… uuu… á þessum vinnustað sem ég er að vinna á finnst mér þetta, svolítið þetta að 

skoða sig frá jafningjagrundvelli því þetta er náttúrlega bara heild (Örn). 

 

Klara segir að það sé eins með skólaliða og aðra starfsmenn að þau þurfa að finna það að 

þau séu hluti af heildinni og það geri hún með því að sýna þeim virðingu fyrir því hvernig þau 

hafa það. Steini er þessu sammála og talar um að hans leið til að halda sínum skólaliðahóp 

saman sé að vera sjálfur fyrirmynd, að hann sýni þeim virðingu í verki, að hann sé einn af þeim 

en ekki þeim æðri. Einnig talar hann um að íslenskukennsla sem skólaliðarnir hans fá sem og 

vikulegir fundir í kjölfarið, þar sem starfsfólkið getur tjáð sig og fengið rými fyrir sínar 

hugleiðingar, hafi verið gert gæfumuninn er varðar samheldni í hópnum  : 

Já og mitt hlutverk er sem sé að vera bara hluti af þeirra hóp, alltaf… eftir að sá þáttur 

kom fannst mér það bæta andann. Fyrst sitja þau þarna á fundi og fá svo þarna 

íslenskukennslu og það þéttir svolítið hópinn innbyrðis (Steini).  

 

Halla talar á sambærilegum nótum og ræðir enn frekar um hversu snúið það geti verið að 

vera með hóp sem samanstendur af einstaklingum sem tala á fjórum mismunandi tungumálum. 

Hún segir frá því að þau bregði á það ráð að fá túlk þeim til halds og traust þegar um erfið mál 

er að ræða og eins í starfsmannviðtölum: 

Svo auðvitað er þetta aðeins flóknara eins og með skólaliðana. Við erum sko með … 

fimm pólskar og eina frá Litáen og einn mann sem kemur frá Serbíu… það hafa alveg 

komið upp vandamál… erfitt með að tala saman á milli tungumála eða annað þá fáum 

við bara túlka og setjumst niður og ræðum málin… En einu sinni á ári þá höfum við 

svona starfsmannasamtöl með túlki þar sem maður getur þá bara sest og hrósað þeim og 

þú veist og þau heyra þetta alveg og þau geta þá komið með ef það er eitthvað sem við 

getum lagað… það er þeirra réttur að við skiljum sem þau eru að segja (Halla). 
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 „Við erum hér fyrir börnin fyrst og fremst“ 

Í þriðja meginþemanu sem fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar ræða stjórnendur reynslu 

sína um hversu mikilvægt er að hafa skýra sýn og skýran tilgang með starfinu, sem þeir eru allir 

sammála um að sé að þjónusta börnin fyrst og fremst. Greind voru tvö undirþemu. Í því fyrra: 

„Þetta er svona í háræðunum á fólki“ ræða stjórnendur um upplifun sína meðal annars á því að 

vera með skýra stefnu, gildi og sameiginlega sýn. Í öðru undirþemanu: „Nú þarf ég að taka 

leiðinlega ákvörðun“  ræða stjórnendur um reynslu sína um að finna jafnvægið í að vera 

ákveðinn stjórnandi sem hefur yfirsýn og er viðbúinn því að bregðast við óvæntum atvikum en 

vera í senn skilningsríkur, styðjandi og hvetjandi. 

4.3.1  „Myndi segja að sýn og stefna skólans sé alveg í háræðunum á fólki“ 

Í fyrsta undirþemanu ræða stjórnendur um upplifun sína meðal annars á því að vera með skýra 

stefnu, gildi og sameiginlega sýn. Það mátti greina úr viðtölunum að stefna og sýn stjórnenda 

og starfsfólks viðkomandi skóla var svolítið yfir og allt um kring og umræðan um þá þætti færi 

fram í gegnum verkin frekar en fundarsetu. Dísa orðar þetta svona: „Ég myndi segja að sýn og 

stefna skólans sé alveg í háræðunum á fólki hérna.“ Halla er á sama máli og segir að stefna, sýn 

og gildi skólans sé innprentað í fólkið og þeirra skólabrag. Þessu er Klara sammála og talar 

ákveðið um það að henni þyki mikilvægara að gera hlutina í stað þess funda mikið um þá eða 

festa svo vel á blaði að ekki megi hreyfa við þeim: 

Mér finnst skipta miklu meira máli að þú vitir hvað þú átt að gera heldur en að það standi 

einhvers staðar á einhverju blaði sem að enginn les… Þú getur búið til einhver markmið 

og gildi og sýn og þú getur verið að blaðra eitthvað um það, skilurðu, fram og til baka… 

Þegar fólk er, svona eins og við erum hér, við erum svolítið í takt. Þá er auðvitað þessi 

óskráða menning… við erum að búa til okkar allra bestu kennslu fyrir þau, við þurfum 

ekkert að sitja í einhverjum hópum og tala um það heldur eigum við að nýta tímann 

okkar til að undirbúa eins góða kennslu og við getum og það er tímafrekt... Ja og hún 

[stefnan] er alltaf að breytast og það er miklu auðveldara að breyta henni og móta af því 

að þetta er ekki meitlað í einhvern stein. En verkaskiptingin hún er mjög skýr (Klara). 

 

Gústi talar líka um sameiginlega sýn og að stilla saman strengi og talar um að innan skólans 

sem hann starfar í sé ákveðin menning sem starfsfólkið þekkir vel og viti hvað innihaldi en hann 

vill meina að sú menning stuðli að því að viðhalda gildum og stefnu skólans dag frá degi:  

… og til þess þurfum við fagmennirnir að vinna saman og að einstaklingsmiðuðum, 

fjölbreyttum kennsluháttum og að hlúa að þessu mannlega og hvað við gerum til að stilla 

saman strengina… Þau standa mjög þétt um það og þau vilja ekki yfirgefa  

Blómaskólagildin [gildi nefnd við skólann] sem eru svona ákveðin gildi… það er allt 
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milli himins og jarðar en þetta er svona ákveðin menning svona „við stöndum fyrir þetta 

en við stöndum ekki fyrir þetta“.  Þetta er eitthvað sem er ekki til á blaði, þetta er bara 

einhver afurð af þessari menningu skilurðu. En við vitum öll hvað það er en það getur 

verið svolítið flókið að útskýra það (Gústi). 

 

Klara talar um að henni þyki mikilvægt  að starfsfólk hennar sé með sömu sýn á skólastarfið 

því það auðveldar starfið þegar allir horfa í sömu átt: 

Þetta að vera með sömu sýn á skólastarf og hvernig maður tæklar fólk, það skiptir svo 

miklu máli… af því að við höfum sömu sýn í grunninn um hvernig maður nálgast börn, 

þetta snýst auðvitað svo mikið um börn og starfsmenn, að þá er þetta nú yfirleitt ekki 

djúpur ágreiningur og yfirleitt erum við bara mjög sammála (Klara). 

 

Dísa talar á svipuðum nótum og segir að allir starfsmenn þekki stefnu og sýn skólans og 

hvaða skref sem tekið er í skólaþróun sé tekið með það fyrir augum að styrkja þá þætti enn 

frekar. Sama má segja um Gústa en hann nefnir dæmi sem segir til um hvernig starfsfólk styrkir 

stefnu og sýn skólans í samtalinu, en hjá þeim er einstaklingsmiðað nám mikilvægur þáttur: Við 

getum alveg sagt „þetta er ekki einstaklingsmiðað, af hverju gerir þú þetta svona“?  Sandra talar 

á svipuðum nótum en bætir við að hún leggi upp með að markmiðin séu sameiginleg öllum 

starfsmönnum: 

…í stuttu máli, markmiðið okkar er bara eins og í stofnunum sem vinna með börn er að 

skapa þannig andrúmsloft og samfélag að öllum líði sem best... að við séum samtaka 

um það… þannig að annars getum við ekki ætlast til að börnin eða að gott nám fari fram, 

það á að vera þetta sameiginlega markmið (Sandra). 

 

4.3.2 „Þú verður að vera að lesa þetta endalaust“ 

Í öðru undirþemanu ræða stjórnendur um reynslu sína um að finna jafnvægið í að vera ákveðinn 

stjórnandi sem hefur yfirsýn og er viðbúinn því að bregðast við óvæntum atvikum en jafnframt 

skilningsríkur, styðjandi og hvetjandi. Þættir sem þar komu fram voru meðal annars hlustun, 

skilningur og yfirsýn. 

Það má greina á samtölum við stjórnendur að sú staða að vera í forystu getur verið snúin 

og það megi rekja til þess að starfsfólk sé jafn misjafnt og það er margt. Flestir stjórnendur eru 

sammála því að það þurfi ákveðið jafnvægi þess að vera almennilegur og ákveðinn stjórnandi 

en til þess að það takist þurfi þeir að vita í hvaða átt þeir stefna :  
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… húmor og fundir… reyni að hafa þá svona létta og skemmtilega svo kemur kannski 

eitthvað upp í starfinu að þá hef ég þessa hlið í mér að taka starfsmenn til hliðar og 

útskýra „heyrðu nú ert þú búin að koma of seint, ég myndi vilja sjá að þú myndir bæta 

þetta.“ (Örn). 

 

Klara talar um í þessu samhengi að hún reyni ávallt að fá fólk með sér í lið og hafi áttað sig 

á því að það þýði ekki að þvinga fram skoðanir eða athafnir hjá fólki. En fremur reynir hún að 

stýra í sátt við starfsfólkið sitt með því að búa ekki til óþarfa togstreitu yfir málum sem skipta í 

raun og veru ekki miklu máli: 

…en hérna yfirleitt sko, maður getur alveg leitt og verið við stjórn og verið haus en ekki 

hali án þess að vera að þvinga eitthvað fram, því það gerir bara að verkum að þau verða 

bara öfug og öfugsnúin og vilja þetta bara alls ekki… ég er líka svolítið með þá 

philosophy-u að vera ekki að búa til vandamál nema það sé þarna. Þannig að ef það er 

eitthvað teymi sem er ekki að sinna sínu að þá talar þú við þau. Þú ert ekki að fara að 

setja reglur að allir eigi að vera hérna fyrir fólk sem er hér alltaf. Þau mega alveg… ef 

þau vilja vinna fram eftir degi á mánudegi og eiga svo mjög stuttan föstudag þá er það 

bara í lag (Klara). 

 

Atli talar á svipuðum nótum og upplifir að það sé alltaf gott að tala opið og hreint út við sitt 

fólk svo skilningur sé fyrir hendi á báða bóga: „Oft segi ég þeim að það er ekki markmið mitt 

að vera leiðinlegur en nú þarf ég að taka leiðinlega ákvörðun.“  María talar líka um opið samtal 

og hreinskipt samskipti en bætir við að auðvelt sé að stjórna þegar allt er með kyrrum kjörum, 

en um leið og einhverjar breytingar eiga sér stað þá reyni á. Stjórnendur þurfi því að velja sér 

leið til að koma breytingunum áleiðis í eins miklu samstarfi og sátt við starfsfólkið sitt og hægt 

er: 

…það er mjög auðvelt að sigla skútunni á lygnum sjó sko en svo þegar reynir á þá reynir 

á okkur stjórnendur og á starfsmenn líka…auðvitað eru sumir sem upplifa það ekkert 

endilega það eru ekkert allir, öll dýr í skóginum vinir sko, þó ég myndi alltaf vilja það 

sko, stundum er það þannig að við erum að taka einhverjar ákvarðanir sko sem það eru 

ekkert allir sáttir við… En ég held að stjórnendur lendi í vandræðum þegar þeir koma 

og ætla bara að umbylta öllu í andstöðu við kannski vinnustaðinn sinn sko (María). 

 

Stjórnendur voru sammála því að skólastarfið er í eðli sínu streituvaldandi vegna sífelldrar 

þróunar, álags vegna hegðunar- og agavandamála og erfiðra samskipta við nemendur og 

foreldra. Örn talar um mikilvægi þess að starfsfólk sé hreinskilið, komi til stjórnenda og láti 

vita ef þeir eru að missa verkefnin úr höndunum: „við fáum oftast þessar upplýsingar… „ég 

meika ekki að vera hérna lengur“,  þá hugsa ég bara „ok hvað getum við gert, við finnum 
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eitthvað nýtt umhverfi fyrir þig… hvað er það sem myndi láta þér líða vel?“ Í  þessu samhengi 

talar hann um að hann fari í leit að umhverfi, stuðningi og verkefnum sem hentar viðkomandi 

starfsmanni á þessum tíma. Það getur verið í formi hlutverkaskipta eða að fækka verkefnum hjá 

viðkomandi. Atli ræðir þetta á svipuðum nótum og talar um að ef starfsfólki líði ekki vel og sé 

illa upplagt séu afköstin ekki eins og góð, því sé mikilvægt að senda inn auka hjálp tímabundið. 

Steini ræðir einnig mikilvægi þess að grípa inn í og vera vakandi yfir ástandi starfsmanna: „við 

reynum alltaf að grípa inn í ef að starfsmanni líður illa eða er að bugast… það hefur þá oft verið 

í formi fría, styttum dagana, ef að slíkar aðstæður kemur upp.“ Gústi talar um þetta á svipuðum 

nótum og ræðir hér hversu mikilvægt er fyrir stjórnendur að þekkja rauðu flöggin sem segja til 

um að eitthvað sé að hjá starfsfólki sínu:  

Við höfum verið mjög dugleg við að hvetja fólk og við erum ekki feimin við að opna á 

þá umræðu við starfsfólk og benda því á og þetta byrjar alltaf með miklum veikindum í 

tíma og ótíma… maður hugsar, hvað er í gangi? (Gústi). 

 

Sandra talar um að stjórnendur þurfi sífellt að vera að endurmeta álag starfsmanna og leita 

leiða til að bregðast við. Hún segir að  stundum þurfi að hjálpa fólki að átta sig á þeirri stöðu 

sem það er komið. Þegar búið er að reyna að létta á álagi eða veita önnur bjargráð sem ekki 

duga er viðkomandi starfsmanni boðin fagleg aðstoð.  

Klara segir: „Þú verður að vera að lesa þetta endalaust“ og á þá við að hafa yfirsýn yfir þau 

verkefni sem verið er að innleiða og virka ekki. Þá þurfi oft að taka erfiðar ákvarðanir um að 

hætta við eða breyta verkefninu á einhver hátt, jafnvel með því að draga úr kröfum. Eins talar 

hún um lausnarteymi sem er ákveðið bjargráð innan hennar skóla: 

…lausnarteymi, þar sitja einstaklingar úr stoðþjónustunni og kennarar líka… ef þú værir 

alveg að kikna undir álagi í bekknum þínum og værir með einhverja nemendur sem væru 

bara mjög krefjandi og þú bara upplifir það að þú sért ekki alveg að höndla þetta, þá 

vísar þú og sækir um að málið þitt sé tekið fyrir í lausnarteyminu. Þá kemur kennari og 

situr þá með lausnarteyminu og fer yfir hvað það er sem bjátar á og hvað það er sem 

þarfnast lausnar á og hegðunarráðgjafi situr þennan fund líka og þá ákveður 

lausnarteymið ákveðin viðbrögð eins og breyttur stuðningur inn í bekk. Einhver kemur 

og fylgist með nemanda í aðstæðum þannig að það er brugðist við. En ef það einhvern 

veginn gengur ekki og mál þróast á verri veg þá er málum vísað í nemendaverndarráð 

og þau ráða hvað verður gert og í því situr til dæmis skólasálfræðingurinn (Klara). 

 

Dísa talar á svipuðum nótum og ræðir mikinn hraða í þróun sem veldur því að stjórnendur 

og starfsfólk vilji gera of mikið, taka að sér of mörg verkefni og kenna nemendum allt sem þeim 
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dettur í hug. Því sé það mikilvægt að stjórnendur hlusti á starfsfólk og hafi gott skipulag til að 

hægt sé að bregðast rétt við: 

Þannig að við reynum að mæta þessu með rosalega góðu skipulagi. Og ef fólk kemur og 

segir „heyrðu þetta er nú bara allt of mikið „ þá bara hlustum við á það og bara 

endurskoðum það sko…. við förum inn á teymisfundi, stjórnendur, og ræðum hvernig 

við getum minnkað álag eða streitu eða annað sem er að koma upp og gerum það í 

samstarfi á við fólki (Dísa).  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, þær skoðaðar í ljósi stöðu 

þekkingar á sviðinu og leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum tveimur:  

Hver er reynsla stjórnenda í grunnskólum af þáttum sem þeir leggja áherslu á til að 

stuðla að vellíðan starfsmanna sinna?  

Endurspegla þessar áherslur hugmyndafræði þjónandi forystu og þá á hvaða hátt? 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu stjórnanda í grunnskólum af þeim þáttum 

sem þeir leggja áherslu á til að auka við vellíðan starfsmanna sinna sem og að skoða  þær 

niðurstöður miðað við hugmyndafræði þjónandi forystu og þá sérstaklega út frá hugmyndum  

Greenleaf (2018) og líkönum van Dierendonck og Nuijten (2011), Laub (2018) og Sigrúnar 

Gunnarsdóttur (2011). Fyrst verður fjallað um þemað „Skólinn er náttúrulega lifandi heild“ þar 

sem fram kemur reynsla stjórnenda á áhuga, virkni, þróun og vöxt starfsfólks sem og þeirri 

ábyrgð, sjálfræði og frelsi sem starfsfólki er veitt til að hafa áhrif á störf sín. Næst verður fjallað 

um þemað „Við erum öll að gera þetta saman“ en þar kemur fram reynsla stjórnenda á áherslum 

þeirra hvað varðar að byggja upp góða liðsheild sem þeir eru sammála um að byggist á 

samvinnu, samkennd, stuðningi og hvatningu. Því næst verður fjallað um þemað „Við erum hér 

fyrir börnin fyrst og fremst“ þar sem fram kemur reynsla stjórnenda af áhersluþáttum eins og 

skýrri sýn, markmiðum og gildum sem og því jafnvægi sem þeir þurfa að huga að á milli þess 

að vera ákveðinn stjórnandi sem er fylginn sér og með skýra sýn annars vegar og svo 

skilningsríkur og umhyggjusamur stjórnandi hins vegar. Allt eru þetta þættir sem stjórnendur 

hafa reynslu af og telja að auki við vellíðan starfsfólks. Hér verða niðurstöður svo speglaðar í 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Að fyrstu skoðum við eflingu, ábyrgð og þróun starfsfólks út 

frá fræðunum og fyrri rannsóknum, næst þættina stuðning, hvatningu og auðmýkt og að síðustu 

skýra sýn, tilgang og markmið. Að lokum setur höfundur fram tillögur í ljósi niðurstaðna sem 

fela í sér meðal annars að hugmyndafræði þjónandi forystu ætti að taka upp í grunnskólum 

landsins vegna þeirra mannúðlegu, siðferðislegu og lýðræðislegu gilda sem hún gengur út á og 

fellur vel að því starfi sem skólasamfélagið gengur út á. Síðast en ekki síst verða lagðar fram 

tillögur að framtíðarrannsóknum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að stjórnendur sem voru viðmælendur í 

rannsókninni séu meðvitaðir um þætti sem geta verið mikilvægir til að stuðla að vellíðan 

starfsmanna í starfi. Í gegnum viðtölin mátti heyra að vellíðan starfsmanna skiptir þá miklu máli 
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og virðast þeir meta það sem svo að sá þáttur sé ein mikilvægasta stoðin að árangursríku 

skólastarfi. 

Rannsóknin veitir innsýn í hvaða þættir það eru sem stjórnendum þykir mikilvægt að vera 

vakandi yfir og ýta undir vellíðan starfsfólks síns. Fram kemur að grunnskólinn er krefjandi 

vinnustaður þar sem mikill hraði ríkir bæði í hversdagsleikanum og skólaþróun. Það var 

áhugavert að heyra hvernig stjórnendur takast á við áskoranir starfsins með góðri samvinnu, 

skilningi og hvatningu til starfsfólks síns. Stjórnendur bera þess merki að eiga gott með að 

dreifa ábyrgð og treysta starfsfólki sínu til að hanna eigin störf eftir því sem hentar innan þess 

regluramma sem við á. Stjórnendur leggja áhersla á að nýta styrkleika einstaklingsins og veita 

innihaldsríkt hrós fyrir framlag þeirra. Eins eru stjórnendur vakandi yfir því álagi sem starfsfólk 

þeirra er undir og reyna að bregðast við áður en það verður starfsfólkinu um megn með hinum 

ýmsu bjargráðum. Það er greinilegt að sterk hugsjón ríkir innan skólanna um að tilgangur 

starfsins er að veita nemendum góða, innihaldsríka leiðsögn í gegnum námið en stjórnendur 

virðast gera sér grein fyrir að til þess að svo geti verið þurfi starfsfólki að líða vel í starfi sínu. 

Þá kemur fram að stjórnendur leggja áherslu á opin og heiðarleg samskipti og leggja sig fram 

við að hlusta á þarfir starfsfólksins.  

Almennt má segja að niðurstöður rannsóknarinnar séu í takt við stöðu þekkingar og fyrri  

rannsóknir um áhrifaþætti í starfsumhverfinu og í forystu og stjórnun sem tengjast vellíðan 

starfsmanna. Fram komu vísbendingar um að áherslur stjórnendanna endurspegli lykilatriði í 

hugmyndafræði þjónandi forystu. Hér á eftir verður fjallað nánar um þessi tengsl miðað við 

rannsóknarspurningarnar tvær, meginniðurstöður rannsóknarinnar og stöðu þekkingar á 

sviðinu.  

 „Skólinn er náttúrulega lifandi heild“ 

Í þemanu „Skólinn er náttúrulega lifandi heild“ kemur fram reynsla stjórnenda á þeim þáttum 

eins og áhuga og virkni starfsmanna, ábyrgð og sjálfræði sem og því frelsi sem þeim er veitt til 

að hafa áhrif á störf sín. Einnig koma fram þættir á borð við hvatningu og umbun sem og hvernig 

hægt er að nýta styrkleika við eflingu starfsmanna.  

Stjórnendur virðast leggja áherslu á að vöxt og þróun í starfi og að viðhalda áhuga 

starfsfólksins og virkni. Þeir reyna að ná þessu fram með því að treysta starfsfólki fyrir 

verkefnum sínum, hlusta eftir löngunum og þörfum þeirra og nýta styrkleika hvers og eins á 

réttum stöðum innan skólans. Eins hjálpa þeir fólki að sjá sína eigin styrkleika sem þeir geta 

nýtt sér til vaxtar. Sjá má að þetta er í takt við niðurstöður rannsóknar Naqvi o.fl., (2013) en 
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þær sýna meðal annars að starfsfólk var frekar tilbúið til að leggja sig fram við starfið, sem svo 

leiddi  til vaxtar, ef það fann fyrir þeirri tilfinningu að því væri treyst fyrir verkefnum sínum. 

Eins má sjá að niðurstöðurnar hér eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Slemp o.fl (2020) 

sem sýndu að þeir kennarar sem búa yfir innri áhugahvöt sýndu sterk tengsl við vellíðan í starfi. 

Einnig má heyra samhljóm með niðurstöðum Jackson og Rothman (2005) þar sem fram kemur 

að ef starfsfólk fær verkefni sem snýr að sérþekkingu þess eykur það starfsánægju og hvatningu 

til að gera enn betur. 

Mikil áhersla er hjá stjórnendum í rannsókninni að veita starfsfólki frelsi til að sinna 

störfum sínum og skilningur virðist vera til staðar um þá þörf starfsfólks að geta haft áhrif á 

störf sín. Stjórnendur virðast átta sig á fjölbreytileika einstaklinga og mismunandi þörfum þeirra 

til að vinna verkefnin og leggja sig fram við að sleppa svolítið tökum á stjórninni og leyfa 

starfsfólki sínu að taka ábyrgð á sínum störfum svo lengi sem það er innan skyldu- og 

regluramma verkefnanna. Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður rannsóknar de Sousa og 

van Dierendonck ( 2010) sem gáfu til kynna jákvæð tengsl sjálfræðis í starfi og vald til að hafa 

áhrif á eigin störf við starfsánægju. Eins má sjá samhljóm með þessum niðurstöðum og líkani 

Sigrúnar Gunnarsdóttur (2021) um hvernig starfsfólk getur notið meiri vellíðanar í starfi ef því 

er treyst til að taka ábyrgð á sínum störfum, fær frelsi, sjálfræði og vald til þess að hafa áhrif á 

eigin störf, innan vel afmarkaðs reglu- og skylduramma ásamt  því að njóta stuðnings 

stjórnanda. Stjórnendur litu svo á að umbun í formi hróss fyrir vel unnin störf væri áhrifarík 

sem hvatning til starfsmanna um að halda áfram að leggja sig fram sem og væri þetta þáttur 

sem ýtti undir vellíðan þeirra. Þeir lögðu áherslu á að hrósið þyrfti að vera innihaldsríkt og hafa 

skýra og sterka meiningu svo það virkaði sem hvatning. Þessar niðurstöður eru í takt við 

niðurstöður Naqvi o.fl. (2013) en þar kom fram að kennarar voru hugrakkari og meira tilbúnir 

til að skuldbinda sig stofnuninni ef þeir fá umbun fyrir frammistöðu og fá að taka þátt í 

ákvörðunum er varðar starf þeirra. Stjórnendurnir leggja áherslu á skýrt skipulag þannig að 

starfsfólki skilji hlutverk sitt og átti sig á því hvers er ætlast til af þeim og vilja þeir meina að 

þetta sé mikilvægur þáttur er varðar vellíðan starfsfólks. Hér má sjá líkar niðurstöður og komu 

fram í rannsókn Shuck og Rose (2013) sem sýndu að tilgangur starfs sé grunnurinn að áhuga 

og virkni starfsfólks sem ýtir undir vellíðan.  

Stjórnendurnir líta svo á að vegna þess hraða sem þeir upplifa í skólasamfélaginu geti þeir 

misst sjónar á þeim kröfum sem settar eru á starfsfólkið til dæmis er varðar þróun í 

kennsluháttum. Upplifun þeirra er sú að þegar þetta gerist þá verður fólk þreytt og vansælt og 

stjórnendur verði því að taka skrefið aftur á bak eða veita frekari stuðning til þess að hlutirnir 
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gangi í gegn. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar Skaalvik og Skallvik (2018) þar sem 

fram koma að kröfur í starfi, svo sem tímapressa eða agavandamál voru tengd verri líðan 

kennara. Einnig eru þessar niðurstöður í takt við niðurstöður Sifja og samstarfsfólks (Sif 

Einarsdóttir, 2019) sem sýndu að of miklar kröfur í starfi hafi sterk tengsl við örmögnun og 

tilfinningaþrot en að stuðningur og tækifæri til vaxtar í starfi séu verndandi þættir. 

Þegar horft er á niðurstöðurnar hér fyrir ofan má sjá mikinn samhljóm með hugmyndum og 

niðurstöðum Herzberg (1987, 1959) um starfsánægju sem tengist innri starfshvöt sem 

samkvæmt honum vísar til þess valds sem starfsfólk hefur til að hafa áhrif á störf sín og er líka 

tengd trausti til að taka ábyrgð á verkefnum sínum, tækifærum til að vaxa í starfi, og umbun 

sem það hlýtur fyrir framlag sitt til starfsins sem og tilgangi og gildi verkefnanna. 

 „Við erum öll að gera þetta saman“ 

Í þemanu „ Við erum öll að gera þetta saman“ kemur fram reynsla af áherslum stjórnenda við 

uppbyggingu samvinnu og samfélags innan skólanna. Þeir eru því sammála að samvinna, 

samkennd, stuðningur og hvatning á milli starfsfólks og stjórnanda annars vegar og milli 

starfsfólks hins vegar er mikilvægur þáttur sem ýtir undir vellíðan starfsfólks.  

Stjórnendur töluðu allir um mikilvægi þess að hlusta á starfsfólk sitt af athygli, mæta því 

með skilningi til átta sig á þörfum þeirra og draumum. Með opnum, heiðarlegum samtölum 

upplifa þeir að hægt sé að mynda mikilvægt traust á milli sín og starfsfólks sem leiðir til þess 

að stjórnendur geta deilt ábyrgð og veitt starfsfólki vald til að hafa áhrif á eigin störf. Þessar 

niðurstöður eru í takt við niðurstöður rannsóknar Ingu Jónu Jónsdóttur (2014) en þar kom fram 

að góð samskipti byggjast á virkri hlustun en með henni byggir hlustandinn upp traust sýnir 

virðingu við viðmælanda sinn. Einnig eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Dinibutun o.fl. (2020) sem sýndu að góð samskipti stjórnanda og starfsmanns leiða 

af sér aukið vald starfsmanna til að hafa áhrif á eigið starf sem rannsóknir hafa sýnt að hafi góð 

áhrif á vellíðan og geti dregið úr líkum á kulnun í starfi. Stjórnendum þykir mikilvægt að 

starfsmenn sínir upplifi að borin sé virðing fyrir þeim og sýna þeir það með því vera 

aðgengilegir og til staðar þegar starfsfólk þarf á þeim að halda sem og að hlusta og bregðast við 

beiðnum og fyrirspurnum á viðeigandi hátt. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður  

rannsóknar Sigrúnar Gunnarsdóttur og Söndru Borg Gunnarsdóttur (2018) þar sem kemur fram 

að starfsánægja starfsfólks í framhaldsskólum snúi meðal annar að því að fólk sé metið á þann 

hátt að því sé treyst og að stjórnandi sé móttækilegur hlustandi. Það má heyra á stjórnendum að 

þeir láta sér líðan starfsmanna sinna varða og leitast við að bregðast við þegar þess er þörf. Eins 
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kemur hér fram samsvörun við niðurstöður Shirley o.fl. (2020) um að líðan kennara skiptir 

höfuðmáli fyrir árangur skólastarfs og að hún hafi bein áhrif á líðan nemanda.  

Stuðningur og hvatning er þáttur sem stjórnendur, sem tóku þátt í rannsókninni, leggja 

áherslu á og tala um að mikilvægt sé fyrir starfsfólk að finna að hjálpina sé að fá bæði frá 

stjórnendum og samstarfsmönnum. Flestir stjórnenda telja teymisfyrirkomulag vera einn 

stærsta þáttinn í því að mynda samheldið samfélag sem einkennist af trausti, hvatningu, 

samvinnu og samkennd sem þarf til að ná fram samtakamætti. Eins töluðu þeir um meiri 

möguleika starfsfólks til að deila ábyrgð og mikilvægi þess að teymið sé sett saman af 

einstaklingum með mismunandi styrkleika. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem 

Roberts og Pruitt (2003) draga fram í samhengi við faglegt lærdómssamfélag. Þá kemur fram í 

niðurstöðunum hér að stjórnendurnir telja að teymisvinna sé nauðsynleg innan skóla sérstaklega 

ef teymin eru samansett af einstaklingum sem hafa áhuga og séu tilbúnir að leggja sig fram við 

að ná árangri. Þessar niðurstöður eru  í takt við niðurstöður rannsóknar Ingvars Sigurgeirssonar 

og Ingibjargar Kaldalóns (2017) þar sem bekkjarskólar og teymisskólar voru bornir saman. Í 

teymisskólum var meiri áhersla lögð á samvinnu og kennarar nutu stuðnings hver frá öðrum 

sem og frá stjórnendum. Niðurstöðurnar eru einnig í takt við niðurstöður rannsóknar Shirley 

o.fl. (2020) þar sem fram kemur að vellíðan og ánægja kennara verði meiri í þverfaglegum 

teymum þar sem unnið er með styrkleika hvers og eins til að takast á við verkefni.  

Niðurstöðurnar hér um gildi samvinnu og samstöðu eru í takt við stöðu þekkingar um 

heilsueflandi starfsumhverfi og heilsueflandi forystu sem fram kemur í yfirlitsgrein Sigrúnar 

Gunnarsdóttur (2021). Þar kemur meðal annars fram að félagslegur stuðningur og umhyggja 

leiði til þess að starfsmaður upplifir að framlag hans og líðan skipti máli sem hefur síðan góð 

áhrif á líðan starfsmanna. 

 „Við erum hér fyrir börnin fyrst og fremst“ 

Í þemanu „Við erum hér fyrir börnin fyrst og fremst“ kemur fram reynsla stjórnenda af þeim 

áherslum sem þeir leggja er kemur að því að vísa veginn með skýrri sýn og gildum þar sem 

árangur og velferð barnanna er fyrst og fremst að leiðarljósi Einnig kemur fram reynsla þeirra 

er varðar jafnvægið á milli þess að vera annars vegar ákveðinn stjórnandi sem stundum þarf að 

taka erfiðar og ef til vill óvinsælar ákvarðanir og hins vegar að vera umhyggjusamur og mjúkur 

stjórnandi sem lætur sig varða líðan starfsmanna sinna. 

Heyra má á stjórnendum að innan þeirra skóla er tilgangurinn og gildin mjög skýr, að 

starfsfólk sé þar fyrir börnin fyrst og fremst. Stjórnendur virðast hafa góða yfirsýn og grípa inn 
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í með því að skýra sýnina ef starfsfólk virðist vera að fara út af brautinni. Þeir tala sérstaklega 

um hvað það auðveldar allt samstarf ef allir stilla saman strengi sína og horfa í sömu átt. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Kim (2002) en þar kemur fram að 

mikilvægt sé að allir innan teyma hafi sameiginlegan tilgang, grunngildi og skýra framtíðarsýn 

til að auðvelda leiðina að settum markmiðum. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn 

Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) en þær bentu til þess að skólastjórar gætu nýtt 

sameiginleg gildi til að valdefla starfsfólk sitt. Einnig má sjá samhljóm með niðurstöðum 

Skaalvik og Skaalvik (2017) þar sem fram kom að mikilvægt væri fyrir skólastjórnendur að 

mynda samfélag sem einkennist meðal annars af sameiginlegum gildum og markmiðum sem 

brýnir fyrir tilgangi starfsins sem hvetur starfsfólk til að leggja sig enn betur fram við störf sín.  

Þegar stjórnendur töluðu um reynslu sína varðandi að fá fólk með sér í lið við t.d. breytingar 

kom fram að mikilvægt væri að hlusta á starfsfólkið sitt og þeirra hugmyndir. Ekki væri vænlegt 

að þvinga fólk til að vera sammála heldur að reyna að ná því á sitt band með því að hlusta og 

skilja. Ef fólk upplifði að ekki væri hlustað á það fyndi það fyrir vanlíðan og afköstin væru 

minni fyrir vikið. Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður fyrri rannsókna samkvæmt 

Kouzes og Posner (2011) en þar kemur fram að ef stjórnendur leggja fyrst og fremst áherslu á 

líðan starfsfólks síns með því að bregðast við þörfum þeirra og brýna framtíðarsýnina, eiga þeir 

betra með að öðlast virðingu og traust þeirra sem og þau verða viljugri til að leita úrlausna til 

að ná markmiðum. Einnig er samhljómur við niðurstöður yfirlitsrannsóknar Zwingmann o.fl. 

(2014) en þar sýndu niðurstöður að sameiginleg sýn, skýr markmið, skýr hlutverkaskipting og 

að starfsfólk hljóti umbun fyrir starfið sitt væru mikilvægustu þættirnir er stuðla að vellíðan og 

heilsu starfsfólks. 

Upplifun stjórnenda er sú að þeir þurfi ávallt að vera viðbúnir því að bregðast við óvæntum 

uppákomum eins og til dæmis þegar starfsmaður er vansæll innan teymis eða hann er orðinn 

lúinn og örmagna vegna álags. Stjórnendur telja að opið hreinskilið samtal sé grunnurinn að því 

að hægt sé að leysa úr vandamálum sem þessum og þeir reyna að bregðast við fljótt og 

örugglega með því að breyta á einhvern hátt vinnuumhverfi viðkomandi starfsmanns eða veita 

honum stuðning sem þarf. Þetta eru sambærilegar niðurstöður og komu fram hjá Jiménez o.fl. 

(2017) þar sem skoðuð voru tengsl heilsueflandi forystu við úrræði starfsmanna, streitu og 

kulnun. Þar kom í ljós að stjórnendur geta haft bein áhrif á líðan starfsfólks með því að breyta 

vinnuskilyrðum og vinnuumhverfi og vera opnir fyrir fjölbreyttum úrræðum. Á svipaðan hátt 

má hér sjá tengsl við rannsókn Skaalvik og Skaalvik ( 2018) meðal  norskra kennara um kröfur 

sem fylgja starfinu,  úrræði í skólaumhverfinu, skuldbindingu og löngun til að yfirgefa 
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kennarastéttina en þar leiddu niðurstöðurnar meðal annars í ljós að stuðningur stjórnenda og 

samkennara ásamt því að hafa sameiginleg gildi drógu fram jákvæð tengsl við vellíðan kennara 

í starfi.  Eins sýndu niðurstöður íslenskrar rannsóknar að stuðningur og tækifæri til vaxtar séu 

verndandi þættir er kemur að of miklu álagi. (Sif Einarsdóttir o.fl., 2019). 

Ef dregnar eru saman meginniðurstöður miðað frá fyrri þekkingu á sviðinu kemur fram að 

stjórnendur í rannsókninni leggja mikla áherslu á frelsi starfsfólks sem og að það hafi vald til 

að hafa áhrif á eigin störf. Eins og að framan hefur verið fjallað um sýna fyrri rannsóknir að 

þeir þættir ásamt góðum stuðningi stjórnenda efla starfsfólk til aukinnar ábyrgðar í starfi og eru 

mikilvægir þættir til að stuðla að vellíðan í starfi. Sjá má samhljóm með þessum niðurstöðum 

og líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2021) sem áður var fjallað um og sýnir hvernig vellíðan í 

starfi fylgir stuðning til sjálfstæðis, frelsi og áhrifum innan ramma ábyrgðarskyldunnar. 

 Niðurstöður speglaðar í hugmyndafræði þjónandi forystu 

Hér verður leitast við að svara seinni rannsóknarspurningunni um það hvort áherslur 

stjórnendanna endurspegli hugmyndafræði þjónandi forystu. Megin niðurstöður 

rannsóknarinnar verðar skoðaðar miðað við þekkingu um hugmyndafræði þjónandi forystu og 

fyrri rannsóknir á sviðinu. Sérstaklega verður til hliðsjónar líkan van Dierendonck og Nuijten 

(2011) og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) ásamt hugmyndum Greenleaf (2018) um þjónandi 

forystu. Í stuttu máli má segja að rannsóknarniðurstöðurnar veiti vísbendingar um að áherslur 

viðmælenda í sambandi við starfsumhverfi, stjórnun og forystu tengist lykilþáttum þjónandi 

forystu. Fram kom í niðurstöðum að stjórnendur hafa lagt áherslu á að styðja og hvetja starfsfólk 

sitt til þróunar og vaxtar með því að veita þeim tækifæri til taka ábyrgð á verkefnum sínum. 

Þær niðurstöður eru í takt við þætti SLS líkan van Dierendocnk og Nuijten (2011) um eflingu 

og ábyrgðarskyldu. Einnig kom í ljós að  stjórnendur hafa öðlast auðmýkt sem þeir sýna 

starfsfólki og kjósa að vinna við hlið þeirra en ekki fyrir ofan þau. Með þjónustulund í garð 

starfsfólks upplifa stjórnendur að þannig verði til traust og virðing. Sjá má líkingu þessara 

niðurstaðna við meginhugmyndir Greenleaf (2018) um að leiðtoginn sé fremstur meðal 

jafningja og að hann sé fyrst og fremst þjónn. Stjórnendur lögðu áherslu á skýra sýn og skýran 

sameiginlegan tilgang í hröðu samfélagi skólanna þar sem stefnan er síbreytileg og að 

markmiðin og gildi lægju í verkefnunum og vinnunni. Þessar niðurstöður speglast í þriðja þætti 

líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) sem snýst um framtíðarsýn, tilgang og ábyrgðarskyldu 

sem og hugmyndum Greenleaf (2018) um að leiðtoginn þurfi að vera við öllu búin þar sem 
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stefnan er síbreytileg miðað við aðstæður hverju sinni. Hér á eftir verður nánar fjallað um þessi 

tengsl við niðurstöður rannsóknarinnar og hugmyndafræði þjónandi forystu. 

5.4.1 Efling, ábyrgð og þróun starfsfólks 

Eins og fram kom hér framar sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að stjórnendur virðast vera vel 

meðvitaðir um gildi þess fyrir vellíðan starfsfólks að það sé í stakk búið að takast á við 

ábyrgðina sem fylgir starfinu, sé í sífelldri þróun og vexti og virkni þeirra og áhuga sé viðhaldið. 

Stjórnendur veita starfsfólki sínu óskipta athygli í formi hlustunar, stuðnings og hvatningar og 

leggja sig fram við að kynnast starfsfólki sínu til að komast að draumum þeirra, áhugamálum, 

styrkleikum og gildum. Út frá því reyna stjórnendur að velja verkefni og staðsetningu innan 

skólanna sem hentar hverjum og einum, eins og sjá má til dæmis í tilfelli skólaliða þar sem 

áhugasvið þeirra er nýtt til að búa til klúbba fyrir börnin í frístund. Hér má sjá samsvörun við 

grunnhugmyndir Greenleaf (2018) um þjónandi forystu sem skrifaði um í þessu samhengi að 

mikilvægt væri fyrir stjórnendur að hlusta á raunverulegar þarfir fylgjenda sinna til að átta sig 

á hvernig þeir geta brugðist við og stutt þá í átt að frekari vexti og heilbrigði. Einnig tengjast 

þessar niðurstöður fyrsta þættinum í þriggja þátta líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur um þjónandi 

forystu (2011) um einlægan áhuga á hugmyndum og þörfum annarra. Þá sjást tengsl við SLS 

líkanið um þjónandi forystu og þá einna helst í þáttinn um eflingu sem snýst um að styðja og 

styrkja starfsfólk með því að hlusta á þarfir þeirra og virða getu þeirra og þroska. Hvetja þau til 

frumkvæðis og nýbreytni sem og að gefa þeim tækifæri á að hafa áhrif á störf sín (van 

Dierendonck og Nuijten, 2011). 

Stjórnendur tala um að þeir ögri starfsfólki sínu til að hjálpa því að taka skrefið lengra í átt 

að frekari vexti og reyna að fá fólk til að takast á við erfið verkefni sjálft áður en þeir hlaupa til 

og aðstoða en það gera þeir með því markmiði að efla fólk og gera það enn sjálfstæðara. Með 

þessum aðferðum ásamt því að brýna sífellt fyrir starfsfólki að það sé í þessari vinnu fyrst og 

fremst fyrir börnin má heyra að nokkuð vel takist til við að efla fólk til vaxtar og ábyrgðar. 

Dæmi má taka í tilfelli stuðningsfulltrúa sem oft staldra stutt við í starfi en þrátt fyrir það leggja 

stjórnendur sig fram við að efla þá þannig að þau finni fyrir tilgangi starfsins og fari frá því 

reynslunni ríkari. Þessar niðurstöður eru í takt við þætti SLS líkans van Dierendonck og Nuijten 

(2011) þá einna helst eflingu og ábyrgðarskyldu sem felur í sér að kalla starfsfólk til ábyrgðar 

og brýna fyrir þeim skýra sýn svo þau viti hvers er ætlast til af þeim. Einnig má sjá samhljóm 

með þessum niðurstöðum og niðurstöðum Coetzer o.fl (2017) sem sýndi meðal annars jákvæð 

tengsl þjónandi forystu við sköpunargáfu, sjálfstæði og vellíðan í starfi.  
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Stjórnendur töluðu einnig um að stundum þyrfti að ýta við starfsfólki og minna það á 

ábyrgðina sem fylgir starfinu. Dæmi um það er þegar stjórnandi spurði „hvað ert þú að gera 

frábært?“ til að vekja fólk til umhugsunar og fá það til að skilja að það beri einnig sjálft ábyrgð 

á því að vaxa, dafna og þróast í starfi. Eins og einn stjórnandinn komst að orði „vellíðanin snúist 

ekki um að liggja í letikasti heldur að leggja sig fram“. Hér má sjá niðurstöður sem eiga 

samhljóm með hugmyndum Greenleaf um vakandi vitund sem rannsakandi gat ekki fundið að 

hafi áður komið fram sem þáttur er spornar við streitu og vanlíðan starfsfólks. „Vakandi vitund 

er ekki huggun heldur þvert á móti: Hún truflar og vekur.“ (Greenleaf, 2018, bls. 54). Í 

niðurstöðunum sjáum við að stjórnendur spyrja krefjandi spurninga og hjálpa þannig starfsfólki 

sínu að opna vitund sína sem leiðir af sér skapandi innsæi og getu til að horfa á framlag sitt úr 

fjarlægð. 

Heilt yfir kemur fram í niðurstöðunum að stjórnendur eru duglegir við að sleppa tökum á 

verkefnum, afhenda þau og  treysta starfsfólki sínu til að taka ábyrgð á þeim.  Þeir leggja áherslu 

á að starfsfólkið njóti frelsis og sjálfræðis til að leysa úr verkefnum á þann hátt sem þau telja 

best hverju sinni hvort sem er í kennsluháttum, stundatöflugerð eða námsmati. Stjórnendur 

leggja upp með skýra sýn og að reglu- og skylduramminn sé skýr sem og að hlutverk hvers og 

eins séu skýr þannig að allir viti til hvers er ætlast til af þeim. Þessar niðurstöður endurspeglast 

einstaklega vel í líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur um vellíðan í starfi sem verður til þegar saman 

fer sjálfræði, frelsi og áhrif sem starfsfólk hefur á störf sín innan ramma ábyrgðarskyldunnar 

sem markasta af reglum og skyldum starfsins (Sigrún Gunnarsdóttir, 2021).  

5.4.2  Stuðningur, hvatning og auðmýkt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að stjórnendur sem rætt var við í þessari rannsókn einkennast 

af ríkri þjónustulund við starfsfólk sitt. Það má meðal annars heyra af því hversu meðvitaðir 

þeir eru um fjölbreytileika einstaklinga sem þarf að mæta á mismunandi hátt miðað við 

forsendur hvers og eins. Eins má heyra að stjórnendur leggja sig fram við að byggja upp traust 

og virðingu með því að vera heiðarlegir og hreinskilnir, leggja upp með að samtalið við 

starfsfólkið sé opið og að gagnkvæmur skilningur beggja aðila sé til staðar. Þessar niðurstöður 

eru í takt við áherslur sem Greenleaf (2018) um grunn þjónandi forystu sem er að veita forystu 

með þjónustu og mæta þörfum annarra með skilningi og samtali . Traustið byggja stjórnendur 

einnig upp með því að vera til staðar hvort sem starfsfólk þarf að fá stuðning vegna vinnu eða 

vegna mála þess utan til dæmis þegar  fór að bera á ítrekuðum veikindum starfsmanns og 

stjórnandi bauð honum langt og innihaldsríkt samtal sem bar góðan árangur. Þar gaf stjórnandi 

sér tíma til hlusta af einlægni og að ræða hlutina út frá hliðum starfsmannsins og fékk þannig 
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tækifæri til að bjóða fram stuðning sinn og aðstoð til að vinna bug á hans vandamáli. Virðingin 

sem stjórnendur bera fyrir starfsfólki óháð störfum þeirra skein í gegn þegar rætt var um 

skólaliða sem stjórnendur upplifðu að væri sá hópur sem erfiðast væri að aðstoða til vaxtar og 

þróunar. Í stað þess að láta það liggja á milli hluta lögðu stjórnendur sig fram við að finna 

lausnir, þrátt fyrir að það tæki frá þeim dýrmætan tíma. Þessar niðurstöður eru einnig í takt við 

áherslur Greenleaf (2018) um mikilvægi þess að starfsumhverfi einkennist af hvatningu og 

stuðningi allra innan samfélagsins sem eflir starfsfólk í átt að sjálfstæði og aukinni ábyrgð. Hér 

má einnig sjá samsvörun við fyrsta þátt í líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) er varðar 

einlægan áhuga á hugmyndum og hagsmunum annarra og þá spegla niðurstöðurnar þætti í SLS 

líkani van Dierendonck og Nuijten (2011) um lykilþætti þjónandi forystu til dæmis  

forgangsröðun í þágu annarra, fyrirgefning, auðmýkt og falsleysi.  

Heyra má að stjórnendur líta á sig sem fyrirmynd hvað starfsanda og starfsumhverfið varðar  

og eru meðvitaðir um að það sem þeir leggja upp með verður grunnurinn af því sem muni 

einkenna vinnustaðinn. Þeir leggja sig fram við að starfa frekar við hlið starfsfólk síns heldur 

en fyrir ofan það. Hér má sjá hvernig áherslur stjórnendanna tengjast jafningjabrag í þjónandi 

forystu þar sem stjórnandinn er fremstur meðal jafningja (Greenleaf, 2018) og auðmýkt (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011) sem birtist einnig hjá stjórnendunum í því að viðurkenna að þeir hafi ekki 

alltaf rétt fyrir sér og að nefna að kennararnir séu fagfólkið sem veit nákvæmlega hvað virkar 

best í þeirra kennslustundum og því ekki stjórnendanna að skipta sér og mikið af því, heldur 

leggja traustið í hendur fagfólksins sjálfs. Þeir tala einnig um að taka sjálfa sig ekki of alvarlega 

og viðurkenna fúslega að þeir geri mistök til dæmis með því að setja of miklar kröfur um þróun 

kennsluhátta. Þá draga þeir í land, bregðast við,  senda inn frekari stuðning eða einfaldlega 

hætta við tiltekið verkefni. Hér sést aftur hvernig áherslurnar eru í takt við hugmyndir Greenleaf 

(2018) um að leiðtoginn er fremstur meðal jafningja þar sem hlutverk hans er að mynda 

samfélag þar sem hann sjálfur er fyrirmyndin og markmiðið að allir innan heildarinnar verði 

þjónandi leiðtogar. Einnig sjást hér tengsl við þátt SLS líkansins (Dierendonck og Nuijten 2011) 

um auðmýkt sem snýst meðal annars um að leiðtoginn átti sig á styrkleikum sínum og 

veikleikum sem og að hann setji hagsmuni annarra framar sínum eigin.  

Ef við förum yfir þennan kafla í heild sinni má sjá í niðurstöðunum samhljóm með öðrum 

þætti í líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) er varðar innri styrk og sjálfsvitund en heyra má á 

stjórnendum að þeir hafa öðlast mikla reynslu í gegnum störf sín og lagt sig fram við að læra af 

mistökum sínum. Það má álykta að þeir hafi öðlast sjálfþekkingu í gegnum ígrundun sem leiðir 

þá að auknum innri styrk og auðmýkt, sem nýtist þeim nú til að standa sterk við hlið starfsfólks 
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síns. Eins má sjá tengsl við líkan van Dierendonck og Nuijten (2011) um þjónandi forystu og 

heilbrigt starfsumhverfi sem sem einkennist af góðum og falslausum samskiptum, trausti, 

auðmýkt, sanngirni og hvatningu auk valdeflingar. 

5.4.3 Skýr sýn, tilgangur og markmið 

Í niðurstöðunum kemur fram að ásamt því að stjórnendur einkennist af auðmýkt og samkennd 

í garð starfsfólks síns kom skýrt fram að þeir vissu fyrir hvað þeir standa og hver tilgangur 

þeirra er sem stjórnandi. Þeir tala um mikilvægi þess að allir séu með sömu sýn og skilji hver 

tilgangur starfsins er, þ.e. að koma nemendum frá sér út í lífið sem sjálfstæðum og sterkum 

einstaklingum en með sameiginlegri sýn verður samstarf mun auðveldara. Einn stjórnandinn 

talaði um að hjálpa fólki að elska starfið sitt með því að benda því á hvað það er að gera vel og 

hvað væri hægt að bæta ofan á, til að tilganginum og markmiðunum yrði náð. Hér kemur aftur 

fram samvörun við lykilþátt þjónandi forystu eins og Greenleaf (2018) lýsir mikilvægi 

sameiginlegrar sýnar sem kemur fram í samtali í hversdagsleikanum þar sem stjórnendur og 

starfsfólk skerpa á tilgangi og markmiðum skipulagsheildarinnar.. Hér má líka heyra samhljóm 

með SLS líkani van Dierendonck og Nuijten (2011), einkum í þáttunum efling, ábyrgðarskylda 

og ráðsmennska og með þriðja þætti líkans Sigrúnar Gunnarsdóttur  (2011) sem snýst um 

framsýni leiðtogans, tilganginum og ábyrgðarskylduna. 

Stjórnendur tala um að vegna mikils hraða sem á sér stað í skólasamfélaginu eru stefnan og 

markmiðin alltaf að breytast og í niðurstöðunum kemur fram að stefna er sett í gegnum daglegt 

samtal og verkefni og eitt dæmið eru orð eins stjórnandans „lifandi stofnun“ sem eru 

áminningarorð til starfsmanna um að halda áfram í leit að nýjum leiðum í skólastarfinu. 

Mikilvægur þáttur til að halda öllum boltum á lofti segja stjórnendur að sé góð skipulagning og 

með henni megi jafnvel afstýra mörgum mistökum. Þessar niðurstöður speglast vel í 

hugmyndum Greenleaf (2018) þar sem hann talar um að síbreytilega og lifandi stefnu þar sem 

tillit er tekið til aðstæðna hverju sinni og stefnan þróuð og skýrð jafnt og þétt 

Samkvæmt stjórnendum er hlutverk þeirra að greiða starfsfólki leiðina svo það geti sinnt 

starfinu sínu sem best. Þetta þýðir að þeir styðja og hvetja starfsfólk við að setja mörk, til að 

halda þeim á réttu brautinni. Alltaf sé mikilvægt að hugsa í lausnum með starfsfólki og ef 

eitthvað fer úrskeiðis eru stjórnendur tilbúnir að breyta til og leysa þannig málin. Áberandi var 

hvað stjórnendur töluðu mikið um að fara nær vandamálunum í stað þess að flýja þau, að takast 

á við þau um leið og þau birtast þeim, að starfsfólk finni að brugðist sé við beiðnum og 

fyrirspurnum, að eyða óvissu sem er mikilvægt til að byggja upp traust. Hér kemur fram 
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samsvörun við framsýni og yfirsýn leiðtogans eins og Greenleaf (2018) lýsir og að leiðtoginn 

sé tilbúinn að bregðast við því óvænta og geti greint það mikilvæga frá því sem er aðkallandi. 

Þá sjást hér tengsl við þátt þjónandi forystu um  hugrekki samkvæmt SLS líkani van 

Diernedonck og Nuijten (2011) sem snýst um að leiðtoginn þori að taka áhættu og hugsi í 

lausnum. Sama má segja um tengslin við innri styrk sem tilheyrir öðrum þætti í líkani Sigrúnar 

Gunnarsdóttur (2011) sem snýr meðal annars að hugrekki og vitund um kjarna verkefnanna. 

Fram kom að stjórnendur leggðu sig fram um að fá fólk með sér í lið í stað þess að skipa 

þeim fyrir og sýna þannig starfsfólki virðingu og veita þeim tilfinningu um að þau hafi eitthvað 

til málanna að leggja. Engu að síður kom fram að stundum þurfa stjórnendur að taka leiðinlega 

ákvörðun sem þau ræða og rökstyðja fyrir starfsfólki sínu. Hér sést samsvörun við hugmyndir 

Greenleaf (1978) um vald í þjónandi forystu sem snýr að því að hafa vald fyrir aðra en ekki yfir 

öðrum og byggir á sannfæringavaldi sem sé eina valdið sem býður upp á sanngirni og er 

lýðræðislegt. Í niðurstöðunum hér birtist þessi þáttur þjónandi forystu til dæmis í áherslum 

stjórnenda um að starfsfólk hefur rétt til að vera ósammála sínum stjórnanda og þannig kæmust 

þau í sameiningu að bestu lausninni. Hér sést einnig tenging við þáttinn fyrirgefning í líkani 

van Dierendonck og Nuijten (2011) með vísun í að fólk sé ekki dæmt fyrir mistök sín eða 

skoðanir, einnig tengjast þessar niðurstöður hugrekki í sama líkani sem vísar í að leiðtoginn 

þurfi að standa með sjálfum sér og sínum gildum og þættinum um ráðsmennsku sem vísar í að 

ákvarðanir leiðtogans eru alltaf teknar með þeim tilgangi að þjóna hugsjóninni sem drífur 

heildina áfram.  

Ef við skoðum niðurstöður þessarar rannsóknar miðað við fyrri rannsóknir um þjónandi 

forystu í skólum og tengslin við starfsánægju má sjá að þær eru nokkuð í takt við þær. Hér má 

nefna rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur og Söndru Borg Gunnarsdóttur (2018) en niðurstöður 

hennar sýndu sterk jákvæð tengsl milli vægi þjónandi forystu og starfsánægju 

framhaldsskólakennara. Það sama kom fram í niðurstöðum rannsóknar Cerit (2009) en þar 

komu einnig fram þættir í fari skólastjóra eins og einlægni, virðing og tækifæri til vaxtar. Þessa 

þætti sáum ítrekað í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Eins má sjá samhljóm með niðurstöðum 

rannsóknar Bin Ibrahim og Bin Don (2014) sem sýndu að þættir á borð við að velja rétt fólk í 

réttar stöður, stuðningur, valdefling, myndun samfélags og siðferðileg sjónarmið hafa 

mikilvægu hlutverki að gegna við breytingar innan skólanna. Þetta sáum við skýrt í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar þar sem stjórnendur lögðu sig fram við að velja rétta fólkið í hvert starf, 

hvort sem var þegar verið var að mynda kennarateymi eða þegar verið var að velja manneskju 
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til að búa til hópastarf í frístund. Hvað varðar valdeflingu mátti sjá að stjórnendur einbeittu sér 

að því að hjálpa fólki við að sjá sína eigin styrkleika sem nýttust í nýjum verkefnum.  

Af ofansögðu má sjá að niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla lykilþætti þjónandi 

forystu (Eva o.fl., 2019). Einna helst má sjá einlægan vilja stjórnenda í árangursríkum skólum 

til að tengjast starfsfólki sínu. Það birtast meðal annars í þeirri auðmýkt sem stjórnendur virðast 

búa yfir sem kemur meðal annars fram í jafningjabrag og einlægum vilja til að efla sitt fólk. 

Eins leggja þeir áherslu á að mynda samfélag sem einkennist af samkennd og samvinnu. 

Þjónandi forysta stjórnenda birtist einnig í því að þeir einbeita sér að því að nýta styrkleika 

starfsfólks og reyna eftir bestu getu að velja verkefni fyrir hvern og einn á réttum stað innan 

skólanna miðað við þessa styrkleika. Með stuðningi og innihaldsríkri umbun eflist starfsfólk 

þeirra til aukinnar ábyrgðar sem í kjölfarið veitir frelsi og vald til að hafa áhrif á eigin störf. Þá 

birtast áherslur þjónandi forystu hjá stjórnendunum í því að hæfni þeirra virðist byggjast á 

vitund þeirra, umhyggju og ástríðu sem snýr að starfsfólkinu og þeirra þörfum, að þeim sjálfum 

sem kemur fram í sjálfsöryggi og innri styrk til að takast á við áskoranir starfsins sem og að 

verkefninu sjálfu sem sést allra helst á þeirri skýru sýn um að starfið snúist fyrst og fremst um 

að þeir og starfsfólk þeirra séu til staðar fyrir börnin. 

 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Styrkleikar rannsóknarinnar liggja meðal annars í því að úrtakið er fjölbreyttur hópur stjórnenda 

sem veitti góða innsýn í reynslu sína í skólum sem höfðu náð góðum árangri er varðar 

starfsánægju og vellíðan starfsfólks samkvæmt áreiðanlegum könnunum. Eigindleg rannsókn 

eins og þessi veitir djúpan skilning inn í reynsluheim og viðhorf viðmælenda sem reyndist vel 

í tilviki viðtala þessarar rannsóknar þar sem viðmælendur voru áhugasamir og veittu góðar, 

innihaldsríkar upplýsingar um efnið sem rætt var um. Til að stuðla að sem bestum gæðum og 

trúverðugleika rannsóknarinnar var gætt að nákvæmni í öllu þáttum rannsóknarinnar svo sem 

við öflun ganga og greiningu þeirra með því að leyfa röddum viðmælenda að heyrast (Bryman, 

2012) en rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að vera trú göngunum og láta sínar persónulegu 

skoðanir ekki hafa áhrif á framsetningu niðurstaðna.  

Meðal veikleika rannsóknarinnar er að gögnin byggja á reynslu fárra einstaklinga, eða  níu 

talsins. Vegna smæðar úrtaksins er eins og í öðrum eigindlegum rannsóknum ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöðurnar yfir á aðra hópa (Bryman, 2012) og niðurstöðurnar eiga einungis við 

um reynslu þeirra stjórnenda sem tóku þátt í rannsókninni. 
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 Framlag rannsóknar og tillögur í ljósi niðurstaðna 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegt og hagnýtt framlag rannsóknarinnar og settar fram 

nokkrar tillögur í því sambandi. Þá verða kynntartillögur að frekari rannsóknum á því sviði er 

rannsóknin nær yfir. 

Framlag rannsóknarinnar til þekkingar á sviði þátta er stuðla að vellíðan starfsfólks í 

skólum er ný innsýn í viðfangsefnið sem byggir sérstaklega á reynslu stjórnenda í 

árangursríkum skólum. Einnig felst  fræðilegt framlag rannsóknarinnar í niðurstöðum hennar 

um nálgun þjónandi forystu í árangursríkum skólum í tengslum við vellíðan. Fáar rannsóknir 

liggja fyrir sem byggja á slíkri nálgun og snúa sérstaklega að árangursríkum skólum. 

Nýta má niðurstöður þessarar rannsóknar á sviði stjórnunar í grunnskólum sem og annars 

staðar. Niðurstöðurnar sýna að áherslur stjórnendanna eiga margt sameiginlegt með lykilþáttum 

þjónandi forystu (Eva o.fl., 2019). Í ljósi þessara niðurstaðna leggur höfundur til að 

hugmyndafræði þjónandi forystu verði tekin upp í grunnskólum landsins til að styðja vellíðan 

starfsmanna en hugmyndafræðin fellur vel að starfsemi skólanna vegna þeirra mannúðlegu og 

siðferðislegu gilda sem forystan leggur upp með.  

Ábyrgð þeirra er starfa innan skóla er mikil fyrir samfélagið allt og heyra mátti á þeim 

stjórnendunum að ástríða starfsfólks væri oftar en ekki það sem héldi því í starfi þar sem 

tilgangurinn er mjög skýr, að útskrifa sterka, ábyrgðafulla og sjálfstæða einstaklinga út hinn 

stóra heim. Þjónandi forysta getur verið gott verkfæri til að halda utan um svo stóra hugsjón þar 

sem hennar hlutverk er fyrst og fremst að þjóna tilganginum og hugsjóninni með því að styðja, 

hvetja og efla starfsfólk til að vera besta útgáfan af sjálfu sér, því sjálfu, samstarfsfólki, 

nemendum og samfélaginu öllu til frekari vellíðanar og árangurs.  

Áhugavert er að kanna nánar viðfangsefni rannsóknarinnar til dæmis með viðameiri 

rannsókn og megindlegri nálgun. Þessi rannsókn er nokkuð smá í sniðum og því væri áhugavert 

að kanna stöðuna á efni hennar í víðara samhengi í íslenskum grunnskólum og jafnvel á öllum 

námsstigum í íslenska menntakerfinu.  

Eins væri áhugavert að kanna vægi núvitundar í fari stjórnenda í tengslum við vellíðan og 

starfsánægju stjórnendanna sjálfra sem og starfsfólks í skólum en miðað við niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru þar vísbendinar um að vitund stjórnenda sé jafnvel grunnurinn að 

árangri þeirra í starfi. Rannsakanda þætti einnig mjög áhugavert að kanna hvað það er sem 

stjórnendur gera til að vera í stakk búnir til að takast á við það álag sem fylgir því að vera til 
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staðar fyrir starfsfólk sitt. Síðast en ekki síst væri áhugavert að innleiða þjónandi forystu í 

nokkra skóla og skapa þannig möguleika til að gera samanburðarrannsókn í framhaldinu og sjá 

þannig hvort hugmyndafræðin sé raunverulega að virka eins og hún kemur fram í fyrri 

rannsóknum.  
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6 Lokaorð 

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar má sjá að starfsumhverfi sem einkennist af virðingu og 

samkennd er vænlegt til að byggja upp traust milli stjórnenda og starfsfólks sem svo leiðir af 

sér góða samvinnu og tækifæri til að dreifa ábyrgð og völdum. Það var greinilegt að stjórnendur 

sem rætt var við búa yfir dýrmætri reynslu í hlutverki stjórnenda og var áhugavert að heyra 

hversu mikilvægt það var þeim að starfsfólk þeirra upplifi vellíðan í starfi. Það mátti heyra á 

þeim að þeir leggja sig fram við að hlusta eftir væntingum og þörfum starfsfólks síns og 

bregðast við þeim eftir sinni bestu getu. 

Það er skoðun rannsakanda að þjónandi forysta eigi fullt erindi inni í skólasamfélagið en 

rökin eru fyrst og fremst þau að ef skólastjórinn smitar frá sér hegðun og framkomu hins 

þjónandi leiðtoga, til samstarfsfólks síns, gefur það auga leið að nemendur njóta þess sama frá 

þeim. Þannig væri tilganginum og markmiðinu náð, að útskrifa sjálfstæða einstaklinga sem 

fullfærir væru um að lifa í sátt í lýðræðissamfélagi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við sambærilegar rannsóknir og fyrri þekkingu á 

sviðinu en sú nálgun að kanna sérstaklega reynslu stjórnenda í árangursríkum skólum hefur 

ekki komið víða fram. Eins hafa fyrri rannsóknir ekki beinst að vægi núvitundar í fari leiðtoga 

í tengslum við vellíðan eða starfsánægju starfsfólks í skólum. Því mætti nýta niðurstöðurnar til 

að efla og styrkja þekkingu sem fyrir er.  

Prófsteinar þjónandi forystu eru góð lokaorð í þessu verkefni og ágætis áminning hvers 

skólastjóra, aðstoðarskólastjóra eða jafnvel alþingismanns, ef markmiðið er að byggja upp 

samfélag þar sem áhugi, virkni, vöxtur og árangur eru við völd.  

Vaxa þeir, sem er þjónað, sem manneskjur? Verða þeir, á meðan verið er að þjóna 

þeim, heilbrigðari, vitrari, frjálsari, sjálfstæðari og sjálfri líklegri til að verða þjónar? 

Og hver eru áhrifin á þá sem síst njóta forréttinda í samfélaginu? Munu þeir njóta góðs 

af eða verða að minnsta kosti ekki verr settir en áður? (Greenleaf, 2018, bls. 22). 
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8 Viðaukar 

 Viðauki 1 – viðtalrammi fyrir viðtöl 

1. Almennar spurningar 

a. Nafn  

b. aldur  

c. staða  

d. starfsaldur 

e. mannaforráð 

 

2. Nú er ég að skoða með þessari rannsókn hvað það er sem eykur vellíðan á 

vinnustöðum og hef mikinn áhuga á að skoða það innan grunnskólanna þar sem 

mikil aukning er t.d. á kulnun í starfi meðal starfsmann í þeim hópi. 

 

Getur þú lýst því fyrir mér hvað þið gerið innan ykkar vinnustaðar til að auka við 

vellíðan starfsfólks? 

 

3. Hvernig myndir þú lýsa starfsandanum á ykkar vinnustað? 

a. getur þú lýst þessu (þeim þáttum sem taldir eru upp) betur 

b. getur þú lýst því þegar starfsandinn ýtir undir vellíðan  

c. hvernig sérðu þitt hlutverk í að efla starfsandann 

 

4. Getur þú lýst samskiptum innan hópsins þíns? 

a. Hverjar eru megin áherslurnar innan hópsins 

b. Getur þú lýst hvernig samskiptum þínum við starfsfólk þitt er háttað? 

c. Að hverju hugar þú sérstaklega í þessu samhengi? 

 

5. Hvað myndir þú segja um traust í hópnum? 

a. Myndir þú segja að það ríki traust innan hans? 

b. Getur þú lýst því hvað það er sem byggir upp traust innan hópsins? 

c. Hvernig sérðu þinn þátt í því að byggja upp traust innan hópsins? 

 

6. Ef við ræðum næst um stuðning og hvatningu, hvað getur þú sagt mér um það 

innan þíns hóps?  

a. Hvernig myndir þú lýsa því, hvernig fólk styður og hvetur hvert annað 

b. Á hvatning og stuðningur á milli fólks eingöngu við það er varðar starfið, eða 

leggur fólk sig fram við að styðja og hvetja hvert annað sem einstaklinga? 

c. Hvernig sérðu þitt hlutverk þegar kemur að þessum þáttum? 

 

7. Hvernig er með ábyrgð eða ábyrgðarskyldu hvers og eins ? 

a. Getur þú lýst fyrir mér hvernig það kemur fram? 
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b. Getur þú lýst fyrir mér því regluverki sem umlykur ábyrgðarskyldu 

starfsmanna þinni..  

i. Er það þröngt eða vítt 

ii. Skýrt eða óskýrt 

c. Hvernig sérðu þitt hlutverk í því að ýta undir ábyrgðarskyldu hvers og eins? 

 

8.  Hvað myndir þú segja um áhuga og virkni starfsmanna? 

a. Getur þú lýst fyrir mér hvernig þessu er viðhaldið 

b. Hvernig sérðu þitt hlutverk er varðar þessa þætti? 

 

9. Hvað með umbun? 

a. Upplifir þú að starfsfólk þitt sækist eftir umbun? 

b. Hefur þú tök á að umbuna starfsfólki þínu og þá á hvaða formi gerir þú það? 

 

10. Ef við skoðum styrkleika einstaklinganna (starfsmanna) hvernig horfið þið á það 

innan hópsins? 

a. Getur þú lýst því hvernig sérstakir styrkleikar hvers og eins nýtast heildinni til 

árangurs? 

b. Getur þú gefið mér dæmi? 

c. Hvernig sérð þú hlutverk þitt í þessum málum 

 

11. Hvernig myndir þú lýsa þínum vinnustað er varðar sjálfstæð vinnubrögð? 

a. Er lagt mikið upp úr því að starfsmenn stundi sjálfstæð vinnubrögð? 

b. Í hverju felst það? 

c. Hvernig sérðu þinn þátt í því að starfsmenn velji að vinna sjálfstætt? 

 

12. Ef við færum okkur yfir í að hugsa um þróun í starfi, hvernig er því komið við hjá 

ykkur? 

a. Hvað hafið þið gert hingað til í þessum málum 

b. Getur þú gefið mér dæmi? 

c. Hvernig sérðu þitt hlutverk er kemur að þessum þætti? 

 

13. Hvað getur þú sagt mér um sveigjanleika á vinnustaðnum 

a. Getur þú lýst því fyrir mér hvernig sveigjanleiki kemur fram á vinnustað eins 

og grunnskólar eru… þar sem starfsfólk er mjög bundið viðveru með 

nemendum. 

b. Getur þú lýst því hvert þitt hlutverk er til að auka við sveigjanleika? 

 

 

14. Hvað myndir þú segja um markmiðasetningu og gildi innan starfshópsins? 

a. Eru þið með sameiginleg gildi? 

b. Er þetta mikið rætt eða liggur þetta í loftinu? 
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c. Er fólk meðvitað um þetta og fylgir þessu?  

d. Hvernig sérðu þitt hlutverk er kemur að þessum þætti? 

 

15. Getur þú talað um viðbrögð ykkar við álagi? 

a. hvað er það helsta sem þið hafið gert í þeim aðstæðum.  

b. hvað hafið þið gert í þessum aðstæðum? 

c. Er eitthvað sem þú sérð að hægt væri að gera betur? 

 

16. Hvað með að finna tíma til að staldra við, spá í hlutina eða ígrunda? 

a. Finnst þér starfsfólk þitt gera það? 

b. Gefst tími til þess? 

c. Gefur þú þér tíma til þess að staldra við áður en þú tekur ákvarðanir 
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 Viðauki 2 – Kynningarbréf vegna rannsóknar 

 

Kynningarbréf vegna rannsóknar 

Góðan daginn XXXXX 

Guðrún Árný heiti ég og er meistaranemi við Háskólann á Bifröst. Við val á lokaverkefni 

mínu hef ég valið að rannsaka hvaða þættir það eru sem leiðtogar í grunnskólum leggja 

áherslu á til að auka vellíðan í starfi starfsfólk. Eins og rannsóknir hafa sýnt undanfarin ár fer 

kulnun í starfi meðal kennarastétta sívaxandi og því mikilvægt að leiðtogar átti sig á hver 

ábyrgð þeirra sé til að sporna við þessu ástandi. 

Árangur XXXXXXX skóla í könnun XXXXX er ástæða þess að leita til þín við gerð þessarar 

rannsóknar. Það virðist vera eitthvað í ykkar vinnuumhverfi, samskiptum og menningu sem 

gefur góða raun og langar mig til þess að fá að rýna í hvað það er og þá varpa ljósi á þá góðu 

vinnu öðrum leiðtogum til leiðsagnar. 

Nú leitast ég eftir viðtali við þig og/eða einum til tveimur viðmælendum í viðbót frá þínum 

skóla sem hafa mannaforráð. Rannsóknin verður eigindleg og tekin verða hálfopin viðtöl á 

tímabilinu 15.-30.maí 2021 en hvert þeirra tekur um 45-60 mínútur. 

Ég vona að áhugi og vilji sé til staðar hjá þér og þínu fólki til að koma góðu starfi áleiðis 

samfélaginu okkar til góða. 

Kær kveðja, 

Guðrún Árný Guðmundsdóttir 
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 Viðauki 3 – Upplýst samþykki vegna viðtals 

Upplýst samþykki vegna viðtals 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með þátttöku í viðtali sem er hluti af rannsókn þar sem kannað verður 

hvaða áhrif leiðtogar í grunnskólum Íslands geta haft á vellíðan starfsmanna sinna í starfi og þannig 

spornað við sívaxandi vandamáli innan menntageirans, kulnunar í starfi 

Umsjón með rannsókninni og ábyrgðaraðilar eru Guðrún Árný Guðmundsdóttir meistaranemi við 

Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst og dr. Sigrún Gunnarsdóttir, dósent við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. 

Rannsóknin nær til leiðtoga í grunnskólum Íslands sem hafa síðastliðin ár komið vel út í könnun 

XXXXX sem byggð er á mati starfsmanna um frammistöðu stofnanna er kemur að stjórnun, 

vinnuskilyrðum, sveigjanleika, starfsanda, sjálfstæðis í starfi, launakjörum, ímynd stofnanna og 

jafnrétti. Niðurstöður könnunarinnar er nýtt til stuðnings við val á viðmælendum. 

Tekin verða viðtöl við leiðtoga í grunnskólum á Íslandi. Viðtölin taka um 45-60 mínútur, þau hljóðrituð 

og síðan skráð frá orði til orðs. Engra persónugreinanlegra gagna verður aflað. Allar viðkvæmar 

upplýsingar verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakendur einir hafa aðgang að frumgögnum 

sem geymd eru í tölvum rannsakenda sem lokaðar eru með lykilorðum. Þátttakendur verða upplýstir um 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

Ég geri mér grein fyrir að mér er frjálst að neita að taka þátt í þessari rannsókn en ef ég tek þátt í henni 

ákveð ég sjálf/ur hverju ég svara eða segi frá. Mér er einnig heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er. 

Hafi ég einhverjar spurningar varðandi rannsóknina eða rétt minn sem þátttakanda í henni er mér 

heimilt að leita til rannsakenda hvenær sem er.  

 

Kópavogur, maí 2021 

Rannsakandi       Þátttakandi 

 

 

 

---------------------------------------    -------------------------------------------- 

Guðrún Árný Guðmundsdóttir     

gudrungu20@bifrost.is 

s. 662-25252 
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