
Strangur en ekki of strangur  Víðir Þórarinsson 

 1 

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strangur en ekki of strangur 

Rannsókn á einkennum góðra skólastjóra 

 
 

Víðir Þórarinsson 
110782 - 4389 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
Kennaraháskóli Íslands  

Grunnskólabraut 

Maí 2007 



Strangur en ekki of strangur  Víðir Þórarinsson 

 2 

Ágrip 
 
Tilgangurinn með þessari rannsókn var að kanna hvaða hæfileika maður þarf að hafa til 

þess að vera góður skólastjóri. Það var reynt að nálgast svar við því út frá sjónarmiðum 

kennara, foreldra og nemenda. Innblástur þessarar ritgerðar byggist á rannsókn sem var 

framkvæmd árið 1998 af skoskum prófessor að nafni John MacBeath.  

Tekin voru viðtöl við tvo skólastjóra, fjóra kennara, tvo foreldra og tvo nemendur. 

Viðmælendur voru valdir með hentugleikaúrtaki. Niðurstöður voru byggðar á úrvinnslu 

viðtalanna og bornar saman við alþjóðlega staðla og rannsóknir á skilvirkum 

skólastjórum. Helstu niðurstöður voru þær að þessir hópar meta eftirfarandi þætti sem 

mjög mikilvæga í fari skólastjóra: að hafa og viðhalda framtíðarsýn, að vera sýnilegur og 

að vera góður í samskiptum. Þá nefndu foreldrar það sérstaklega að samskipti á milli 

skólastjóra og foreldra þyrftu að vera byggð á trausti og gagnkvæmri virðingu. 
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Inngangur 

Fyrirbærið leiðtogar hefur verið til í jafn langan tíma og mannkynið. Frægir leiðtogar eins 

og Júlíus Sesar, George Washington og Winston Churchill hafa mótað hugmyndir fólks 

um hvað séu góðir leiðtogahæfileikar. Jafnvel er hægt að segja að Adolf Hitler hafi verið 

hæfileikaríkur leiðtogi þrátt fyrir að þeir hæfileikar hafi ekki nýst til góðs. Leiðtoga-

hæfileikar eru ekki einungis æskilegir hjá þjóðarleiðtogum heldur líka í hinum ýmsu 

stofnunum. Þar má nefna lögreglustjóra, dómara, presta og stjórnendur fyrirtækja. 

Skólastjórar er ákveðin gerð af leiðtogum sem hefur orðið til með tímanum. Í upphafi 

skólasögunnar voru engir skólastjórar heldur einungis yfirkennarar sem höfðu 

ákvarðanavaldið. Nemendurnir voru flestir komnir til fullorðinsára og skólaganga var 

forréttindi en ekki skylda. En eins og gefur að skilja hefur skólakerfið tekið miklum 

breytingum í áranna rás. Nú eru komnir grunnskólar, menntaskólar, háskólar, iðnskólar 

og þannig er endalaust hægt að telja upp. Hvert einasta barn á Íslandi er skyldugt að 

ganga í grunnskóla níu mánuði ársins í tíu ár. Þar að auki eru börn mun lengur í skólanum 

á hverjum degi núna heldur en áður. Samkvæmt viðmiðunarstundarskrá eru tíu ára börn í 

þrjátíu kennslustundum á viku að viðbættum frímínútum og matartímum. Skólarnir eru 

því ekki lengur eingöngu fræðslustofnanir heldur sjá þeir einnig um stóran hluta af 

uppeldi barnanna.  Hlutverk skólastjóra hefur tekið samhliða breytingum með 

skólakerfinu og er orðið mun fjölbreyttara en áður og þar að leiðandi meira krefjandi.  

Til þess að geta sinnt öllum skyldum sínum þurfa skólastjórar í dag að hafa þekkingu 

á mörgum sviðum. Þeir þurfa til dæmis að hafa mikla samskiptahæfileika því að skóli er 

stofnun sem samanstendur af mörgum mismunandi einstaklingum. Skólastjórar eiga 

samskipti við foreldra, nemendur, kennara, annað starfsfólk, ýmsa fagaðila og einnig við 

fólk í samfélaginu sem tengist skólanum á annan hátt. Skólastjórarnir þurfa líka að vera 

mjög skipulagðir til þess að hafa tíma fyrir öll þessi samskipti. Eitt það erfiðasta fyrir 

hvern skólastjóra er sjálfsagt það að nýta hæfileika sína til þess að sem flestir verði 

ánægðir.  

Skólastjóri er mikilvægasta staðan í hverjum grunnskóla því að það eru ekki til góðir 

skólar þar sem skólastjórinn er ekki góður (Ubben og Hughes, 1997, bls. xv). Þegar fólk 

velur sér hverfi til þess að setjast að í þá er gjarnan horft á hvernig orðspor skólinn í 
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hverfinu hefur og í framhaldi af því hvernig skólastjórinn er. Ef skólastjóri sinnir ekki 

starfi sínu á fullnægjandi hátt er líklegt að það komi niður á starfi og árangri skólans 

(Knuth o.fl., 2006, bls. 2). Með hjálp rannsókna er mögulegt að komast að því hvað það 

er sem góður skólastjóri þarf að tileinka sér og hvað hann þarf að forðast.  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið tileinkaðar hæfileikum skilvirkra  skólastjóra (skills 

of effective principals) á síðastliðnum árum og áratugum. Það eru þó skiptar skoðanir á 

því eftir hagsmunahópum hvað það er sem einkennir bestu skólastjórana. Margir tengjast 

á einn eða annan hátt einhverjum skóla og þar með skólastjóra og mynda sér skoðanir á 

grundvelli þess. Í þessari rannsókn er reynt að skoða skólastjórastarfið frá ólíkum 

sjónarhornum. Rannsóknarspurningin sem reynt er að svara er – Hvað einkennir  góða 

skólastjóra og hvernig skólastjóra vilja kennarar, foreldrar og nemendur? 

Þessi ritgerð er byggð á eftirfarandi hátt til þess að svara þessari spurningu:  

Í fyrsta kafla er gerður samanburður á svokölluðum ISLLC stöðlum um skólastjóra og 

nokkrum rannsóknum sem nýlega hafa verið gerðar í þessum efnum.  

Í öðrum kafla er fjallað um rannsóknaraðferðina sem byggist á viðtölum.  

Í þriðja kafla er greint frá niðurstöðum úr viðtölum rannsóknarinnar.  

Í fjórða kafla fer fram umræða þar sem niðurstöður úr þriðja kafla eru bornar saman 

við niðurstöðurnar úr öðrum kafla.  

Í lokakaflanum er svo dregin fram  heildarniðurstaða og sett fram svar við 

rannsóknarspurningunni. 
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Hæfileikar skilvirkra skólastjóra    

Eins og í öðrum stjórnunarstörfum samfélagsins þá eru til mishæfir skólastjórar. Á 

síðastliðnum áratugum hefur skólastjórastarfið verið mikið rannsakað. Það er meðal 

annars vegna þess að skólastjórastarfið hefur aldrei verið auðvelt eða auðskilið starf. Með 

tímanum verður það einungis fjölbreyttara og flóknara eftir því sem þarfir og kröfur 

samfélaga í dag breytast (Fullan, 1997, bls. 1). Til þess að reyna að skilgreina 

skólastjórastarfið upp á nýtt voru hannaðir staðlar um skólastjóra sem kallast ISLLC 

staðlar. Þeir greina frá öllu því sem skólastjórar þurfa að kunna, vita og hugsa til þess að 

vera skilvirkir skólastjórar í nútímasamfélagi. Til þess að geta komist að því hvað 

einkennir góða skólastjóra verður samantekt af þessum stöðlum borin saman við þrjár 

rannsóknir eða fræðirit sem nýlega hafa verið gerð um einkenni skilvirkra skólastjóra. 

 

Alþjóðlegir staðlar fyrir skólastjóra (ISLLC standards) 

Á tíunda áratug síðustu aldar voru gerðir staðlar um skólastjóra. Vegna mikillar þróunar 

og umræðu á skólastjórastarfinu þótti kominn tími til þess að búa til staðla sem 

skólastjórar um heim allan gætu haft gagn af. Nefnd var skipuð í Bandaríkjunum til þess 

að setja saman þessa staðla (Isllc, 1996). Þessi nefnd kallast Interstate School Leaders 

Licensure Consortium en að þessum stöðlum komu margir sérfræðingar eða úr tuttugu og 

fjórum fræðslunefndum ásamt sérfræðingum úr ýmsum áttum. Í stöðlunum er að finna 

nánari útskýringar á því hvað þarf til þess að framfylgja þeim. Þær útskýringar skiptast í 

þrjá flokka sem eru: kunnátta (knowledge), eðlisfar (dispositions) og færniþættir 

(performances). Þessir staðlar verða einfaldlega kallaðir staðlar í gegnum þessa ritgerð. 

Hér á eftir eru útdrættir af stöðlunum sex ásamt skýringum eins og þeir birtast á 

heimasíðu nefndarinnar og þýddir af höfundi rannsóknar:  

Staðall númer eitt 

Skólastjóri er leiðtogi sem stuðlar að velgengni allra nemenda með því að styrkja 

þróun, framsögn, útfærslu og stjórn á lærdómssýn sem er sameiginleg og studd af 

öllum sem tengjast skólanum. Til þess að framfylgja þessu þarf skólastjóri meðal 
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annars að hafa skilvirka samskiptahæfileika, samningafærni og þekkingu og skilning 

á aðalatriðum í þróun og útfærslu kennsluáætlana. Viðhorf skólastjóra þurfa að fela í 

sér trú á því að allir geti lært og hver og einn einstaklingur sé mikilvægur fyrir 

skólann á einhvern hátt. Þeir færniþættir sem skólastjóri þarf að búa yfir eru þeir að 

sjá til þess að allir sem tengjast skólanum, og allt efni sem kemur frá honum, taki mið 

af sameiginlegri framtíðarsýn.    

Staðall númer tvö 

Skólastjóri er leiðtogi sem stuðlar að velgengni allra nemenda með því að styrkja 

kennsluhætti og viðhalda skólamenningu sem styður við menntun nemenda og 

faglega framþróun og eflingu starfsmanna. Til þess að framfylgja þessu þarf 

skólastjóri meðal annars að hafa þekkingu og skilning á þróun og framförum 

nemenda, fjölbreytni í námi og kennslu og áhrifum mismunandi kennsluhátta á nám 

nemenda. Þá þurfa viðhorf skólastjóra að fela í sér trú á getu nemenda til náms til að 

undirbúa þá sem best til virkrar samfélagslegrar þátttöku. Þeir færniþættir sem 

skólastjóri þarf að búa yfir til að raungera þessa áherslur eru meðal annars að geta 

komið fram við alla af sanngirni og virðingu og geta dregið sem mest úr öllu því sem 

hindrar nemendur við nám sitt.   

Staðall númer þrjú 

Skólastjóri er  leiðtogi sem stuðlar að velgengni allra nemenda með því að hafa stjórn 

á skipulagi, aðgerðum og virkja auðlindir fyrir öruggt, áhrifaríkt og skilvirkt 

námsumhverfi. Til þess að framfylgja þessu þarf skólastjóri meðal annars að gera sér 

grein fyrir kostum og göllum við skólabygginguna og þekkja möguleika á nýtingu 

umhverfisins í kring. Skólastjóri þarf að vera tilbúinn að taka áhættur til þess að bæta 

skólann og treysta á dómgreind sérfræðinga í þeim efnum. Hann verður alltaf að vera 

tilbúinn að taka ábyrgð á gjörðum sínum og leysa öll vandamál á sem sneggstan og 

skilvirkastan hátt með öryggi efst í huga. Þeir færniþættir sem skólastjóri þarf meðal 

annars að bera er að hafa gott skipulag á umhverfismálum og starfsmannamálum.  

Staðall númer fjögur  

Skólastjóri er leiðtogi sem stuðlar að velgengni allra nemenda með því að vinna með 
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fjölskyldum og meðlimum samfélagsins, svara mismunandi þörfum og hagsmunum 

samfélagsins og virkja auðlindir þess. Til þess að framfylgja þessu þarf skólastjóri 

meðal annars að hafa þekkingu og skilning á því sem er að gerast í samfélaginu í 

kring. Hann þarf fyrst og fremst byggja upp gott samband við foreldra.  Hann þarf 

einnig að byggja upp sambönd hjá áhrifafólki hverfisins og viðhalda þeim. Þá þarf 

skólastjóri að einbeita sér að láta skólann vera áberandi í samfélaginu með hjálp 

fjölmiðla.  

Staðall númer fimm 

Skólastjóri er fræðsluleiðtogi sem eykur við velgengni allra nemenda með því að vera 

heiðarlegur, sanngjarn og fara aldrei út fyrir siðferðismörk. Til þess að framfylgja 

þessu þarf skólastjóri meðal annars að hafa skilning og þekkingu á tilgangi menntunar 

og hlutverki skólastjóra í nútímasamfélagi. Hann þarf að vera klár á siðferðisreglum 

samfélagsins og hafa þær í huga í ákvörðunartöku sinni. Skólastjóri á að haga sér sem 

fyrirmynd fyrir aðra og koma eins fram við alla með virðingu og heiðarleika. Hann 

þarf einnig meðal annars að semja lög og reglur með sanngirni og nærgætni.    

Staðall númer sex 

Skólastjóri er leiðtogi sem stuðlar að velgengni allra nemenda með því að skilja, 

bregðast við og hafa áhrif á pólitíska, félagslega, fjárhagslega, löglega og menningar-

hlutverk skólans. Til þess að framfylgja þessu þarf skólastjóri meðal annars að búa 

yfir þekkingu og skilning á yfirstjórn skólanna í landi sínu. Hann þarf að kunna skil á 

lögum sem tengjast skólunum og vera tilbúinn til að nota þau til þess að verja rétt 

nemenda. Þá þarf hann meðal annars að hafa trú á mikilvægi jafnréttis til náms í 

lýðræðislegu samfélagi og að menntun er lykill að góðu lífi. Þeir færniþættir sem 

skólastjóri þarf meðal annars að búa yfir eru að passa að skólinn verði ekki 

einangraður í samfélaginu heldur sé virkur í öllum þeim umræðum og breytingum 

sem eiga sér stað í kring.   

 

Þessi samantekt á ISLLC stöðlunum er aðeins lítið brot af þeim eins og þeir eru í fullri 

mynd. Staðlarnir eru mjög ítarlegir og viðamiklir og ná yfir flest ef ekki öll þau atriði sem 

skólastjóri þarf að takast á við í starfi sínu. Það er hins vegar ekkert gert upp á milli 
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atriðanna í stöðlunum. Þannig er ekki hægt að túlka hvaða atriði eru mikilvægari en 

önnur einungis með því að lesa staðlana. 

Það hafa hins vegar verið gerðar rannsóknir þar sem reynt er að draga fram 

mikilvægustu atriðin sem einkenna góða skólastjóra. Í þessari ritgerð verða skoðaðar 

þrjár rannsóknir á því sem einkennir góða skólastjóra. Í hverri rannsókn eru notaðar 

mismunandi rannsóknaraðferðir og ólíkar forsendur sem niðurstöðurnar eru unnar úr.  

Í fyrstu rannsókninni eru niðurstöðurnar byggðar á spurningalistum sem skólastjórar 

svöruðu sjálfir. Önnur rannsóknin byggist á leiðsagnarbók um skólastjórastarfið og fjallar 

um þau hlutverk sem skólastjóri þarf að sinna. Í þriðju rannsókninni eru niðurstöðurnar 

byggðar á spurningum og viðtölum við fjóra mismunandi hagsmunahópa. Það eru 

skólastjórnendur, kennarar, foreldrar og nemendur. 

Tíu hæfileikar árangursríks skólastjóra  

Árið 1996 gáfu tveir prófessorar að nafni June H. Schmieder og Donald Cairns út bók í 

Bandaríkjunum sem ber heitið „Ten Skills of Highly Effective Principals.“ Hún verður 

kölluð tíu hæfileikar í þessari ritgerð. Þetta er bók sem er skrifuð eftir viðamikilli 

rannsókn sem gerð var af yfir 650 skólastjórum og aðstoðarskólastjórum víðs vegar um 

Bandaríkin. Úr niðurstöðum þessarar rannsóknar eru settir upp þeir tíu hæfileikar sem 

mikilvægastir eru fyrir skólastjóra að búa yfir. Þeir eru eftirfarandi, raðað eftir mikilvægi 

(Schmieder og Cairns, 1996): 

1. Að hafa góða framtíðarsýn og búa til og framfylgja áætlun þar sem langtíma- og 

skammtímamarkmið eru sett til þess að uppfylla þessa sýn.  

2. Að sýna fram á löngun til þess að bæta líf starfsmanna og nemenda við skólann. 

3. Að kunna að sjá um mat á starfsfólki. Að vita hvernig best er að haga sér í því 

viðkvæma ferli sem mat á starfsfólki er. 

4. Að skilja að breytingar eru samfelldar og það getur haft í för með sér breytingu á 

sýn á skólastjórastarfinu. 

5. Að gera sér grein fyrir sínum eigin styrk jafnt sem veikleika. 

6. Að kunna að stjórna og skipuleggja bæði litla og stóra starfsmannafundi. 

7. Að koma fram með sjálfstrausti í öllu sem hann gerir. 

8. Að kunna að sinna sínum persónulegu hlutverkum sem skólastjóri. Það er að vera 
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ráðgjafi og sýnilegur yfirmaður í skólanum. 

9. Að geta hvatt samfélagið í kring til þess að sýna skólastarfinu meiri áhuga. 

10. Að vita hvar siðferðislegu mörkin eru í starfi sínu.   

 

Það sem er mikilvægast samkvæmt þessari rannsókn er að skólastjóri sé með skýra 

framtíðarsýn og sjái fyrir sér hvernig á að komast þangað. Það er líka fróðlegt að sjá að 

sjö af tíu atriðum á listanum tengjast því hvernig skólastjórinn á að vera sem persóna. Það 

er að segja hvernig skoðanir skólastjórinn á að hafa og hvernig hann á að haga sér í 

mannlegum samskiptum, það er öll nema atriði númer þrjú, sex og níu. Þau fjalla um að 

skólastjóri á að kunna að sjá um mat á starfsfólki, skipuleggja starfsmannafundi og hvetja 

samfélagið í kring til þess að styðja skólastarfið. Samkvæmt þessari rannsókn er því 

mikilvægt að skólastjóri sé hæfur í mannlegum samskiptum og atriðum sem tengjast því. 

Það eru ekki ósvipaðar niðurstöður sem fást úr handbók fyrir skólastjóra sem fjallar um 

þau hlutverk sem skólastjóri þarf að geta séð um í starfi sínu. 

Tíu hlutverk sem skólastjóri þarf að sinna  

„Ten traits of highly efficient principals“ er handbók fyrir skólastjóra. Höfundur hennar 

Elaine McEwan er fyrrverandi kennari og skólastjóri sem hefur verið að skrifa bækur af 

þessu tagi síðan 1987. Í þessari bók eru tekin saman tíu hlutverk sem skólastjóri þarf að 

geta sinnt til þess að vera góður skólastjóri. Það var gerð lítil rannsókn sem fólst í því að 

það voru tekin saman þrátíu og sjö atriði sem tengdust því að vera góður skólastjóri. Þau 

voru send til mismunandi aðila, sem voru beðin um að velja tíu atriði sem væru 

mikilvægust af þeim. Eitt hundrað og átta svör komu til baka og af þeim voru skólastjórar, 

kennarar, nemendur, foreldrar, aðilar úr skólastjórn og fleiri. Út frá niðurstöðum úr 

þessari rannsókn, núverandi heimildum á þessu sviði og skoðunum höfundar var 

mögulegt að setja saman þessi tíu helstu hlutverk. Þessi rannsókn eða handbók er kölluð 

tíu hlutverk í þessari ritgerð (McEwan, 2003): 

 
1. Hann þarf að vera samskiptasérfræðingur það er að hlusta, sýna samúð og ná 

tengslum við fólkið í kringum sig.  

2. Hann þarf að vera kennari og sýna þar djúpa þekkingu á mörgum sviðum og 
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hvetja aðra til þess að dýpka þekkingu sína.  

3. Hann þarf að hafa framtíðarsýn og vinna markvisst eftir henni  

4. Hann þarf að huga að liðsanda og samstöðu í starfsmannahópi sínum. 

5. Hann þarf að hafa fullkomna stjórn á breytingum. Þar þarf að hafa í huga að vera 

sveigandlegur á skipulag sitt og raunsær á framtíðina.  

6. Hann þarf að byggja upp menningu í kringum sig sem tengist hans framtíðarsýn. 

Hann þarf stöðugt að styðja alla hreyfingu sem tengist framtíðarsýn hans á 

skólann.  

7. Hann þarf að vera óhræddur við að framkvæma. Hann þarf líka að vera hvetjandi, 

gefandi og ákafur í öllum sínum framkvæmdum. 

8. Hann þarf að vera skipulagður framkvæmdastjóri og stuðla þannig að góðu 

námsumhverfi og ná árangri í þeim efnum. 

9. Hann þarf að stuðla að því byggja upp traustan hóp einstaklinga í kringum sig þar 

sem samskipti einkennast af trausti, virðingu og heiðarleika. 

10. Að lokum þarf skólastjóri að vera tilbúinn að gefa af sér með það efst í forgangi 

að stuðla að árangri annarra. 

 

Í þessari bók er verið að leita að því sem einkennir góða skólastjóra eins og í bókinni tíu 

hæfileikar. Hér koma aftur á móti fram víðari forskriftir um hvað einkennir góðan 

skólastjóra. Verið er að lýsa hlutverkum skólastjóra og í hverju hlutverki eru hæfileikar 

sem hann þarf að hafa til að geta sinnt því. Samt sem áður er verið að leita svara við því 

sama, það er hvað einkennir góða skólastjóra. Á sama hátt og í tíu hæfileikum þá tengjast 

öll atriðin, nema númer tvö, fimm og átta, því hvernig skólastjórinn á að vera í 

samskiptum við annað fólk. Þau fjalla um að skólastjóri þurfi að hafa fullkomna stjórn á 

breytingum ásamt því að vera mjög skipulagður. Þá þarf skólastjóri að hafa 

yfirgripsmikla þekkingu á skólastarfinu og leiða stofnunina faglega. Eftir að hafa skoðað 

þessar bækur tíu hæfileikar og tíu hlutverk er hægt að segja að tíu bestu hæfileikar 

skólastjóra fara eftir bæði hvernig og hvern er verið að spyrja. 

Ólíkir hópar með ólíkar skoðanir 

Það eru til margar rannsóknarleiðir til þess að nálgast svar við spurningum eins og hver 
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eru einkenni góðs skólastjóra. Ein aðferðin er sú að spyrja ólíka hagsmunahópa hvað 

þeim sýnist einkenna góða skólastjóra. John Macbeath og félagar gerðu stóra rannsókn 

um skólastjóra og hvernig ólíkir hópar samfélagsins meta skólastjórastarfið.  Þetta var 

verkefni sem hófst upp úr ráðstefnu í Bretlandi í maí 1994. Á henni var meðal annars rætt 

um þær miklu breytingar sem höfðu átt sér stað í skólakerfinu á síðastliðnum árum. Þess 

vegna var ákveðið að þörf væri að gera yfirgripsmikla rannsókn á skólastjórastarfinu. 

Þrjú lönd tóku þátt í rannsókninni, það er Danmörk, Skotland og England. Samtals tóku 

um þrátíu skólar þátt vítt og breytt um löndin þrjú. Rannsóknin byggðist á skriflegum 

spurningalistum sem náðu til skólastjórnenda, kennara, foreldra og nemenda. 

Spurningalistarnir innhéldu bæði opnar og lokaðar spurningar. Þá voru hópar beðnir um 

að lesa skilgreiningar um skólastjóra og svara hver þeirra lýsti best þeirra hlutverki. 

Rannsóknarspurning Macbeath og félaga er svipuð og sú sem er í þessari ritgerð eða: 

Hvernig vilja stjórnendur, kennarar, foreldrar og nemendur að skólastjórar séu? Þessi 

rannsókn er kölluð ólíkar skoðanir í ritgerðinni. Að lokum var verkefninu lokað á 

ráðstefnu í Danmörku þar sem niðurstöður voru kynntar og ræddar.  

Niðurstöður úr rannsókn Macbeath og félaga 

 
Í þessum kafla verður aðallega farið yfir hluta af þeim niðurstöðum sem komu úr þessari 

rannsókn MacBeath og félaga. Þá verða aðallega skoðaðar niðurstöðurnar úr dönsku 

skólunum því að danska skólakerfið er líkast því íslenska af þessum þremur. Fyrst verða 

skoðuð nokkur þau aðalatriði sem sameiginleg voru hjá öllum hópunum (MacBeath, 1998, 

bls. 60): 

- Skólastjórar eiga að viðhalda stefnu í skólanum og setja sér skýr markmið í anda 

þeirrar stefnu. Það voru samt skiptar skoðanir um hvernig ætti að ná þeim 

markmiðum. Sumir vildu sterka leiðtoga sem benda í ákveðnar áttir á meðan 

aðrir vildu leiðtoga sem beittu umræðum og lýðræði til þess að ná markmiðum 

sínum. 

- Allir voru sammála um að þeir vildu ekki skólastjóra sem væri eins og 

einræðisherra. Danir voru sérstaklega mikið á móti því miðað við hinar 

þjóðirnar. 

- Skólastjórar ættu að hafa framúrskarandi samskiptahæfileika og vera sýnilegir 
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og aðgengilegir fyrir alla hópa. 

- Nemendur í öllum skólum voru sammála mikilvægi þess að skólastjórar og 

yfirmenn ættu að koma fram við alla af jafnræði og sanngirni. Einnig áttu þeir 

að geta viðhaldið góðum aga og reglu í skólunum. 

 

Þarna sést að framtíðarsýn, sýnileiki og aðgengileiki eru allt hæfileikar skólastjóra sem 

koma vel út þegar spurt er um helstu einkenni góðs skólastjóra. Þarna sést líka að Danir 

vilja lýðræðislegri skólastjóra heldur en bæði Bretar og Skotar.  

Til þess að skoða mun á dönskum foreldrum og kennurum er hægt að líta á 

eftirfarandi töflu. Tuttugu og átta staðhæfingar voru teknar saman, aðallega úr eldri 

rannsóknum, og fólk beðið um að raða þeim niður eftir mikilvægi. Þessi tafla sýnir hvaða 

fimm staðhæfingar voru efstar hjá dönskum kennurum og foreldrum (MacBeath,1998, bls. 

70). 

 

Kennarar Foreldrar 

Hvetja og veita innblástur Skapa gott andrúmsloft 

Skapa gott andrúmsloft Hvetja og veita innblástur 

Skipanir, fela einhverjum 
hlutverk 

Markmið eru sett á hverju ári á 
hverju stigi 

Aðgengilegur 
Kennarar sem eru ekki hæfir fái 

réttmæta meðferð 

Tími til þess að þróa 
skólastarfið 

Fela einhverjum ábyrgð 

 

Það sést á þessari töflu að það er margt sameiginlegt með hópunum en það er líka margt 

ólíkt. Báðir hópar nefna hvatningu og gott andrúmsloft sem aðalatriði af þessum 

staðhæfingum. Foreldrum finnst mikilvægt að óhæfir kennarar fái réttmæta meðferð og 

að skólastjóri feli einhverjum ábyrgð. Kennarum finnst hins vegar mikilvægast að 

skólastjóri hafi tíma til þess að þróa skólastarfið og aðgengi að skólastjóranum sé greitt.  
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Helstu kostir skólastjóra samkvæmt kennurum, foreldrum og 
nemendum 
 

Hér verður farið yfir þau atriði sem komu oftast fyrir þegar danskir kennarar, foreldrar og 

nemendur voru spurðir spurningarinnar: Hvað einkennir góðan skólastjóra? Í töflunum 

eru atriðunum raðað eftir fjölda skipta sem atriðin voru nefnd í svörunum.  Helsti munur 

á Dönum annars vegar og Skotum og Englendingum hins vegar var sá að Bretarnir vildu 

sterkari leiðtoga með mikla samskipta- og stjórnunarhæfileika á meðan Danirnir vildu 

frekar leiðtoga sem leiða á lýðræðislegan hátt, það er að starfa og taka ákvarðnir í 

sameiningu með starfsfólki (MacBeath,1998, bls. 63–77) 

   

Kennarar  

Framtíðarsýn 30 

Að viðhalda yfirsýn 29 

Veita innblástur 23 

Hlusta 16 

Trúr sínum starfsmönnum og nemendum 16 

Tilbúinn til þess að fela öðrum ábyrgð 13 

Sýnilegur nemendum og starfsfólki 13 

Mannúðlegur 13 

Vera skuldbundinn starfinu 12 

Kennslufræðileg þekking 10 
 

Þessi tafla skýrir sig nokkurn veginn sjálf en á henni sést að oftast voru nefnd 

framtíðarsýn og yfirsýn þegar spurt var um einkenni góðra skólastjóra. Þessi tíu atriði 

komu oftast fyrir og önnur atriði voru nefnd sjaldnar. 

Kennarar voru einnig látnir velja á milli fimm mismunandi skilgreininga á 

skólastjórastarfinu og beðnir um að velja það sem þeir töldu skólastjórastarfið ganga út á. 

Það sem dönsku kennararnir völdu var skilgreining sem hljóðar svona: 
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Góðir leiðtogar líta fram á veginn, eru forspáir á breytingar og undirbúa fólk sitt fyrir þær til 

þess að koma í veg fyrir uppnám og glundroða í skólastarfinu. 

 

Foreldrar voru einnig spurðir að sömu spurningu en það var að vísu ekki sett fram hve oft 

hvert atriði var nefnt. 

 

Foreldrar 

Hafa góða yfirsýn 

Samvinnuþýður 

Vera með skýra framtíðarsýn 

Kennslufræðileg þekking 

Góðir forystuhæfileikar 

Skilvirkir stjórnunarhæfileikar 

Veita innblástur 

Hvetur og styður fólk 

 

Þarna sést að dönskum foreldrum finnst mikilvægast að skólastjóri sé með góða og mikla 

yfirsýn og að hann sé samvinnuþýður. Það sem kemur að vísu á óvart er að það vantar á 

listann góða samskiptahæfileika sem foreldrar frá Skotlandi og Englandi settu í efsta 

sætið. 

Nemendur voru spurðir sömu spurningar en þeim var skipt í tvenna hópa. Hér eru 

niðurstöður frá eldri nemendunum. 

 

Nemendur 
 

Hlustar 37 

Talar við nemendur 36 

Vingjarnlegur 30 

Góður við nemendur 29 

 Kemur jafnt fram við alla nemendur 24 

Heldur skólanum snyrtilegum og hreinum 23 

Sér um nemendur sína 19 

 Hefur stjórn á skólanum 16 

Virðulegur 15 

Skilur nemendur 14 
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Mikið af þessum atriðum sem nemendur nefna tengjast samskiptum og hvernig 

skólastjórinn er í samskiptum við nemendur. Það má því segja að nemendur vilja að 

skólastjórinn þeirra sé góður og auðveldur í samskiptum. Svo á hann líka að hafa stjórn á 

skólanum og halda honum snyrtilegum og hreinum. Ef hann uppfyllir þessi skilyrði þá 

geta nemendur borið mikla virðingu fyrir honum. 

 

Það er margt líkt með því hvað einkennir góðan skólastjóra samkvæmt dönskum 

kennurum, foreldrum og nemendum. Sérstaklega koma kennarar og foreldrar svipað út úr 

þessari spurningu. Báðir nefna framtíðarsýn, sýnileika, yfirsýn, að veita innblástur og að 

hafa kennslufræðilega þekkingu sem svar við þessari spurningu. Þá settu foreldrar 

forystu- og stjórnunarhæfileika hátt á listann en kennarar ekki. Kennarar settu að hlusta, 

vera mannúðlegur og trúr sínum nemendum og starfsmönnum hátt á listann en foreldrar 

ekki. Nemendur settu eins og hér sést fyrir ofan að hlusta í efsta sætið og önnur atriði sem 

tengjast því að vera góður og auðveldur í samskiptum á eftir því.     

Sameiginlegir þættir  

Í þeim tilgangi að greina helstu einkenni góðra skólastjóra er forvitnilegt að kanna hvort 

að það eru einhverjir sameiginlegir þættir í þessum rannsóknum. Sameiginlegir þættir 

segja okkur að það hafa fleiri en einn komist að sömu niðurstöðu en það gerir hana 

trúverðugri fyrir vikið. Þegar við berum saman ISLLC staðlana annars vegar og þessar 

þrjár rannsóknir hins vegar þá er hægt að sjá ýmsa sameiginlega þætti í þeim.  Hér verða 

taldir upp hæfileikar eða einkenni sem komu oftast fyrir. 

Framtíðarsýn 

Uppsprettu forystuhæfileika er að finna í því sem leiðtoginn trúir, metur og dreymir um. 

Leiðtoginn skuldbindur sig ákveðinni trú og fylgir henni (Sergiovanni, 2001, bls. 343). 

Þessari sýn eða trú verður hann að vera duglegur að koma á framfæri til starfsfólks síns. 

Einn helsti kostur skólastjóra er að hafa slíka framtíðarsýn. Þessi staðhæfing er 

sameiginleg með öllum rannsóknunum. Það er númer eitt í tíu hæfileikum, númer þrjú í 

tíu hlutverkum og í staðli númer eitt. Allir hóparnir í ólíkum skoðunum voru sammála því 

að eitt aðalatriði í einkennum góðs skólastjóra væri það að hafa sýn fyrir framtíðarstarf 
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skólans. 

Skólamenning 

Ef framtíðarsýn skólans er skýr og allir starfsmenn vinna eftir henni er mögulegt að 

byggja upp góða lærdómsmenningu í skólanum. Þessi menning einkennist af skipulagi, 

tilgangi, og stefnu sem allir starfsmenn vinna sameiginlega að (Sergiovanni, 2001, bls. 

168).  Að byggja upp menningu í skólanum og viðhalda henni er í staðli númer tvö. 

Atriði númer sex í tíu hlutverkum fjallar einnig um þetta efni. 

Skipulag og gott andrúmsloft 

Í tíu hlutverkum segir að skólastjóri þurfi að vera skipulagður framkvæmdastjóri og stuðla 

að þægilegu andrúmslofti. Staðall númer þrjú fellur að þessu. Foreldrar, kennarar og 

stjórnendur velja það að skapa gott andrúmsloft fram yfir aðrar staðhæfingar um það sem 

skólastjóri ætti að temja sér. Nemendur í ólíkum skoðunum styðja þetta einnig og telja eitt 

af mikilvægustu atriðum við skólastjóra að hann haldi skólanum skipulögðum og 

hreinum. 

Vinna með samfélaginu  

Í staðli númer fjögur er fjallað um að skólastjóri þurfi að vinna vel með fjölskyldum og 

meðlimum samfélagsins. Hann þarf einnig að svara mismunandi þörfum og hagsmunum 

samfélagsins og virkja auðlindir þess. Í atriði númer níu í tíu hæfileikum er sagt að 

skólastjóri þurfi að geta hvatt samfélagið í kring til að sýna skólastarfinu meiri áhuga. 

Allir hópar í ólíkum skoðunum voru sammála um að það væri algjört lykilatriði að 

skólastjórar væru aðgengilegir fyrir alla. 

Breytingar  

Skólastjórinn hefur mörg hlutverk en eitt það mikilvægasta er að bera sig rétt að þegar 

kemur að breytingum í starfi skólans (Hall o.fl, 1987, bls. 3). Hverju þeir breyta, hvernig 

þeir framkvæma það og hvenær eru allt atriði sem skólastjóri þarf að passa að sé rétt farið 

að. Atriði númer fjögur í tíu hæfileikum og atriði númer fimm í tíu hlutverkum fjalla bæði 

um breytingar. 
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Að stuðla að árangri nemenda og starfsmanna skólans 

Atriði númer tvö í tíu hæfileikum og númer tíu í tíu hlutverkum eru svipuð. Þau ganga út á 

það að skólastjóri þarf að sýna löngun til og hafa efst í forgangi að bæta líf starfsmanna 

og nemenda. Það á hann að gera með því að vera alltaf tilbúinn til þess að hjálpa og 

aðstoða og deila sinni kunnáttu og reynslu með kennurum sínum (Terry, 1999, bls. 28). 

Nemendur úr rannsókn Macbeath, ólíkum skoðunum vilja að skólastjóri sé góður við 

nemendur og að hann skilji þá, en mikilvægast var að skólastjóri hlustaði og talaði við 

nemendur. Foreldrar, kennarar og stjórnendur voru allir sammála um það að hvetja og 

veita innblástur væri aðalatriði hjá skólastjóra. 

 

Þó að þetta séu þau atriði sem voru sameiginleg úr þessum rannsóknum þá má ekki 

staðhæfa að þetta séu aðalatriðin. Það eru mörg atriði þarna sem eru ekki síður mikilvæg. 

Það er hægt að nefna: að koma fram af sjálfstrausti í öllu sem skólastjóri gerir sem er 

númer sjö í tíu hæfileikum, að vera samskiptasérfræðingur og huga að liðsanda og 

samstöðu í starfshópi sínum sem er númer eitt og fjögur í tíu hlutverkum svo að eitthvað 

sé nefnt. Líklega eru einhver atriði sem eru ekki á þessum listum sem einhverjum þykja 

vera jafn mikilvæg.  

 

Samantekt 

Hvað það er sem einkennir góða skólastjóra er stór spurning sem býður upp á ótal svör. 

Margar rannsóknir, eins og þær sem hér hafa verið ræddar gefa vísbendingar þar um. Tíu 

hæfileikar gefa góð og gild svör en einungis svör frá skólastjórum. Tíu hlutverk er heldur 

ekki tæmandi fyrir öll einkenni góðra skólastjóra vegna þess hve víðfeðmt 

skólastjórastarfið er. Rannsóknin ólíkar skoðanir nálgast svarið öðruvísi en aðrir og fá 

svör úr mismunandi hagsmunahópum. ISLLC staðlarnir eru sjálfsagt það sem næst hefur 

komist í svari við þessari spurningu. Þeir ná yfir flesta ef ekki alla þá hæfileika sem hafa 

verið nefndir í þessari ritgerð. Þessir staðlar eru mjög yfirgripsmiklir og ítarlegir en 

einmitt þess vegna er erfitt að finna það sem er mikilvægast í þeim.  

Með því að finna sameiginlega þætti úr þessum rannsóknum var hægt að koma auga á 

suma af þeim hæfileikum sem mikilvægastir eru í fari skilvirkra skólastjóra. Þar kom í 
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ljós að skýr framtíðarsýn er einn mikilvægasti hæfileiki sem skólastjóri getur tileinkað sér. 

Aðrir mikilvægir hæfileikar komu í ljós voru að hafa gott skipulag og stuðla að góðu 

námsumhverfi. Skólastjóri þarf að vera hæfur til að taka á breytingum í skólanum og 

byggja upp góðan hóp úr starfsfólki sínu og aðilum sem tengjast skólanum. Þá þarf 

skólastjóri ætíð að stuðla að árangri nemenda og starfsfólks skólans. Í tíu hæfileikum og 

tíu hlutverkum er niðurstaðan sú að skólastjóri þarf að vera mjög hæfur í samskiptum og 

vera fyrirmynd annarra í bæði hegðun og framkomu. Í rannsókn Macbeath og félaga er 

hægt að sjá mun á því sem kennarar, foreldrar og nemendur vilja fá út úr skólastjórum 

sínum. Þar kemur í ljós að danskir foreldrar og kennarar eru með nokkuð svipaðar 

skoðanir því hvernig góður skólastjóri á að vera. Hann á að vera með skýra framtíðarsýn, 

yfirsýn, vera sýnilegur í starfi, hafa kennslufræðilega þekkingu og veita innblástur í starfi 

sínu. Nemendur vildu skólastjóra sem væri góður og auðveldur í samskiptum og sem 

hlustaði og talaði mikið við nemendur.  



Strangur en ekki of strangur  Víðir Þórarinsson 

 20 

Aðferð 

Í þessari ritgerð var gerð rannsókn hér á landi til að kanna hvort að niðurstöður væru 

sviparðar hér og í þeim rannsóknum sem hér hafa verið skoðaðar. Í þessari rannsókn voru 

viðtöl notuð við gagnaöflun. Það var útbúinn viðtalslisti sem byggðist á nokkrum 

aðalspurningum. Þessar aðalspurningar voru samdar með rannsóknarspurninguna fyrst og 

fremst í huga. Þetta voru spurningarnar: Út á hvað gengur skólastjórastarfið? Manstu eftir 

einhverjum skólastjóra sem þú hefur haft eða unnið með sem var sérstaklega góður? 

Hverjir finnst þér vera helstu kostir skólastjóra? Ef þú fengir að vera skólastjóri í einn dag, 

hvert væri þitt fyrsta verk? 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 1–14. apríl og leyfi fengin hjá viðmælendum til þess 

að taka þau upp á segulband. Viðtöl voru tekin við tvo skólastjóra, tvo foreldra, fjóra 

kennara og tvo nemendur. Einn kennarann bað ég um að setja sig í spor foreldris, sem 

hann var, og svara spurningunum líka frá þeim sjónarhóli. Þátttakendurnir voru valdir 

með hentugleikaúrtaki. Það voru því tekin viðtöl við þá aðila sem hentugast var fyrir 

rannsakanda að tala við. Viðtölin voru tekin í tveimur skólum þar sem rannsakandi þekkti 

skólastjórana persónulega. Í öðrum skólanum voru einnig tekin viðtöl við tvo kennara. 

Foreldra- og nemendaviðtölin, ásamt tveimur kennaraviðtölum, voru tekin utan skólanna 

við fólk sem rannsakandi þekkti til. Að lokum voru viðtölin afrituð til þess að hægt væri 

að vinna með þau. 

Úrvinnsla gagnanna fór þannig fram að aðalatriðin voru valin úr viðtölunum og skráð 

niður á blað. Síðan var atriðunum skipt í flokka sem urðu samtals þrettán. Þetta eru 

flokkarnir: Rekstrarmál, skipulag, breytingar, framtíðarsýn, yfirsýn, nemandinn í 

fyrirrúmi, starfsfólk, að vera sýnilegur, leiðbeinandi, skólastjórar og foreldrar, samskipti, 

Skólastjóri sem persóna og að lokum skilgreiningar.  Flokkunum var  raðað saman eftir 

því sem passaði best. Niðurstöðurnar eru að mestu byggðar á þessum þrettán flokkum.  
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Niðurstöður 

Í viðtölunum sem tekin voru komu fram margvíslegar skoðanir sem fólk hefur á því 

hvernig góðir skólastjórar eiga að vera. Niðurstöðukaflinn er byggður á staðhæfingum 

sem settar eru fram og studdar með vitnunum í viðtölin. Hann er flokkaður í þrettán 

undirkafla um mismunandi atriði sem viðmælendur tjáðu sig um. Í þessum undirköflum 

koma fram skoðanir viðmælenda á viðbrögðum við ýmsum tækniatriðum sem skólastjóri 

þarf að glíma við á hverjum degi. Ásamt því koma margar lýsingar á því hvaða 

persónuhæfileika æskilegt er fyrir skólastjóra að hafa. Þannig lýsingar er erfitt að finna 

rannsóknir um og þar að leiðandi er spennandi að sjá þær niðurstöður. Þá eru tvær 

skilgreiningar á skólastjórastarfinu frá tveimur starfandi og reynslumiklum skólastjórum. 

Kaflinn endar svo á því að taka saman hvað var sérstakt sem kennurum, foreldrum og 

nemendum fannst um skólastjórastarfið.   

Rekstrarmál  

Það fyrsta og eitt það mikilvægasta sem þarf að hafa í huga eru peninga- og rekstrarmál 

skólans. Hlutverk skólastjóra í rekstri skólans er gríðarlega mikilvægt samkvæmt 

grunnskólalögunum (Björn, 1996, bls. 1). Samkvæmt þeim eru langflestar ákvarðanir 

teknar innan skólans og rekstur hans og framkvæmd skólahalds fer saman. Skólastjórinn 

ber ábyrgð á þessu og þess vegna þarf hann að hafa yfirsýn sem enginn annar hefur. 

  

...hann þarf að halda vel utan um peningamálin, reka skólann eins og fyrirtæki og gera 

það skynsamlega. (kennari númer tvö) 

 

Skólastjóri er fjármálastjóri stofnunarinnar og þarf að hugsa um að eyða ekki um efni 

fram. (kennari númer þrjú) 

 

...skólastjóri þarf að vera dálítið lunkinn í því að ná því fjármagni út úr 

fræðsluyfirvöldum sem hann þarf...til þess að hafa smá frelsi í þeim málum. (skólastjóri 

númer tvö) 

 

Kennarar nefndu þetta sem einkenni góðs skólastjóra oftar heldur en aðrir hópar. Það er 

viðamikið og flókið atriði að sjá um rekstrar- og fjármálin í hverjum grunnskóla fyrir sig 
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hvort sem hann er lítill eða stór. En til þess að vera árangursríkur í þeim efnum þá þarf að 

skipulagið að vera gott.  

Skipulag 

Skólastjóri er jafnan með aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra, auk kennara og alls konar 

starfsfólk á sínum snærum. Það krefst mikils skipulags að ná því besta út úr öllu þessu 

starfsfólki. Þeir skólastjórar sem talað var við studdu þá staðhæfingu að gott skipulag 

væri aðalatriði í einkennum góðs skólastjóra.  

 

Það er eins gott fyrir hann að haga skipulagi þannig að þetta gangi sem best fyrir sig. 

(skólastjóri númer eitt)  

 

Ég held....að hvort sem að þú ert í sextíu eða fimm hundruð manna skóla þá þarftu alltaf 

að dreifa valdinu vegna þess að annars yfirkeyrirðu þig. (kennari númer þrjú) 

 

Það er kannski erfitt að skipuleggja tíma of mikið fyrirfram...því það er mikið af 

ákvörðunum sem þarf að taka skyndilega í daglegu starfi skólans. (skólastjóri númer eitt) 

 

Í síðustu tilvitnun er átt við að meðal annars getur verið hættulegt að ofskipuleggja sig 

vegna mikilla breytinga sem geta átt sér stað í daglegu skólastarfi. Eitt af því sem hefur 

áhrif á skipulagið eru sífellar breytingar á starfsfólki.  

Breytingar 

Breytingar í starfsmannahaldi eru því miður algengt vandamál í grunnskólum landsins 

vegna skorts á kennurum. Eitt foreldranna taldi að breytingar í starfsmannahaldi væri eitt 

af þeim atriðum sem skólastjóri þyrfti að ráða vel við, einnig kvartaði einn nemandi yfir 

vandræðum vegna breytinga á starfsfólki. 

 

...það veltur mikið á skólastjóra hvernig er tekið á miklum breytingum á starfsfólki. 

(foreldri númer tvö) 

 

Mér hefur ekkert gengið voðalega vel í stærðfræði því að það er alltaf verið að breyta um 

stærðfræðikennara (nemandi númer tvö) 

  

Við mannabreytingar er mikilvægt að hafa í huga að í flestum tilfellum kemur maður í 
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manns stað. Hins vegar þá er mjög nauðsynlegt að nýi starfsmaðurinn sé upplýstur um 

hvað skólinn stendur fyrir og hvaða kröfur skólinn gerir til hans. Það minnir á það sem 

kallast sýn eða stefna skólans. 

Framtíðarsýn 

Hver skólastjóri þarf að hafa sýn fyrir sinn skóla. Hann verður líka að sjá fyrir sér og 

undirbúa þau skref eða þrepamarkmið til þess að ná henni fram. 

   

...að fólk finni að það sé verið að vinna að sama markmiðinu og það sé markviss stefna 

sem skólastjóri leiðir er þannig sem ég myndi vilja hafa hlutina. (foreldri númer eitt) 

 

Það er náttúrulega fyrst og fremst að hafa á hreinu stefnu skólans og leiða hana til 

starfsfólksins, nemenda og foreldra. (kennari númer tvö) 

 

...að marka stefnu og sýn og fylgja henni eftir er aðalatriði. (skólastjóri númer eitt) 

  

...hann þarf að upplýsa fólk sem er að koma nýtt inn strax um hvernig hlutirnir eru 

framkvæmdir í eftirfarandi skóla. (foreldri númer eitt) 

 

Bæði foreldrar og kennarar nefndu að skýr framtíðarsýn væri einkenni góðs skólastjóra.  

Það er aðalatriði að fylgja stefnunni eftir og það er gert til dæmis með því að upplýsa alla 

nýja kennara um hvað stefnan snýst. Annað sem þarf til að fylgja stefnu skólans til hlítar 

og sjá um rekstur skólans er að hafa yfirsýn yfir skólakerfið. 

Yfirsýn  

Skólastjóri þarf að geta sett sig á háan stall og skoðað skólann úr fjarlægð. Þetta er 

nauðsynlegt því að skólinn er flókið samfélag sem margir aðilar koma að. Þar má nefna 

nemendur, foreldra, kennara, annað starfsfólk, skólanefndir, starfsfólk fræðsluþjónustu, 

bæjarstjórnir og hin ýmsu bæjarráð. 

  

...þeir verða að hafa yfirsýn. Öðruvísi geta þeir ekki stjórnað. (foreldri númer tvö) 

 

...Mér finnst að skólastjórar þurfa að vera inn í öllum málum. Hann verður að hafa 

yfirsýn yfir þetta allt. (kennari númer þrjú) 
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Það er náttúrulega lykilatriði að skólastjórar...hafi þessa yfirsýn yfir svona flókið 

samfélag eins og grunnskólar eru. (skólastjóri númer eitt) 

 

Hér má sjá að einstaklingar úr ólíkum hópum voru sammála því að skólastjóri þurfi að 

hafa góða yfirsýn yfir skólastarfið. Það er nauðsynlegt til þess að stýra skólanum í rétta 

átt. Framtíðarsýn og stefna grunnskóla í dag er mismunandi uppsett og með ólíkum 

áherslum. Flestar stefnur hafa það þó sameiginlegt að nemandinn er í fyrirrúmi. 

Nemandinn í fyrirrúmi  

Að nemandinn sé í fyrirrúmi er atriði sem skólastjóri þarf sífellt að hafa í huga og taka 

ákvarðanir sínar út frá því. 

 

Það má ekki gleyma því að skólinn er fyrir börnin en ekki kennarana. (foreldri númer eitt) 

 

Skólinn þarf samt alltaf að vera fyrst og fremst fyrir nemendurna. Þessi skóli er ekki 

hérna til þess að við séum með vinnu hérna. (kennari númer tvö) 

 

Skólastjórinn þarf að vera fyrst og fremst málsvari nemenda. (skólastjóri númer eitt) 

 

Enginn hópur var meira afgerandi en annar í því að nefna þetta sem einkenni góðs 

skólastjóra. Það að vera málsvari nemenda felst meðal annars í því að sjá til þess að þeir 

fáu bestu kennslu sem völ er á hverju sinni. Það eru kannski ekki allir kennarar 

fullkomnir en það er hægt að sjá til þess að þeir geri sitt besta. 

Starfsfólk 

Kennarar eiga að vera ráðnir á ákveðnum forsendum og skólastjóri á að gera skýrar 

kröfur til hans. Ef kennari stenst ekki þessar kröfur eftir ítrekaðar tilraunir ber skólastjóra 

að vísa honum úr starfi og finna nýjan hæfari í staðinn.  

 

Kennarar sem eru ekki að standa sig komast upp með það að vera of lengi í starfi vegna 

þess að það vantar kennara. (foreldri númer tvö) 

 

Skólastjórar á Íslandi þurfa að vera svolitlir stjórnendur. Ég hef til dæmis lent í því að 

þurfa að reka óhæfa kennara og þessu held ég að menn þori yfirleitt ekki. (skólastjóri 

númer tvö) 
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Eins og sjá má þá nefndi eitt foreldrið að skólastjóri ætti ekki að leyfa kennara að komast 

upp með að standa sig ekki. Nemandinn ætti að vera í fyrirrúmi í hverjum grunnskóla, og 

skólastjórinn ber ábyrgð á því að svo sé. Til þess að nemandinn sé í fyrirrúmi er óhætt að 

segja að skólastjóri þurfi að þekkja nemendur sína og til þess þarf hann að vera sýnilegur. 

Að vera sýnilegur 

Skólastjóri þarf að vera sýnilegur í daglegu starfi skólans. Hann þarf bæði að vera 

sýnilegur fyrir kennara og nemendur en hann þarf einnig að vera sýnilegur fyrir foreldra 

og aðra utanaðkomandi aðila. Flestir viðmælendur nefndu þetta sem aðaleinkenni góðs 

skólastjóra. 

 

Helsti kostur skólastjóra í mínum huga er að vera sem mest á staðnum. Það er svo mikið 

um fundi oft þannig að þeir geta ekki verið í skólunum. (kennari númer eitt) 

 

Ef ég væri skólastjóri þá myndi ég gefa mér einn til tvo tíma á viku til þess að tala við 

nemendur mína...þá sjá krakkarnir að þú ert að labba um og gefa ákveðinn tón. 

Krakkarnir virða það í tætlur. (foreldri númer eitt) 

 

Skólastjórar á Íslandi ættu að tileinka sér skrifborðslausa tíma þar sem þeir eru bara  

labbandi um og kynnast fólkinu og nemendunum og svona. (skólastjóri númer tvö) 

 

Nemendurnir verða að vita hver skólastjórinn er og mér finnst ekki gott ef hann er 

ósýnilegur. (kennari númer fjögur) 

 

Mér finnst gott þegar hann labbar inn og út og tékkar hvort við séum ekki ábyggilega að 

læra. (nemandi númer eitt) 

 

Þessi skoðun að skólastjóri sé sýnilegur í skólanum var nokkuð afgerandi hjá 

viðmælendum í þessari rannsókn. Annað atriði sem tengist því að vera sýnilegur er að 

vera faglegur ráðgjafi fyrir kennarana. 

Leiðbeinandi 

Skólastjóri á að vera forstöðumaður grunnskóla og veita honum faglega forystu. Það felst 

ekki aðeins í því að vera til staðar sem er reyndar algert aðalatriði. Það felst einnig í því 
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að skólastjóri sé vel að sér í kennslufræði og viti hvað hann er að gera.  

 

Mér finnst gott þegar skólastjórar hafa reynslu á kennslu svo að maður geti leitað til 

þeirra um ráð. (kennari númer eitt) 

  

Mér finnst alltaf skemmtilegra að horfa á skólastjóra sem leiðir stofnun sína faglega eða 

kennslufræðilega þó að fjárhagslegi þátturinn sé mikilvægur líka. (kennari númer þrjú) 

  

Maður þarf að vera dálítið þannig að fólk geti leitað til manns...það er mikilvægt í 

skólastjórastarfinu að lesa fræðibækur og halda sér við því að maður þarf að hafa mikla 

innsýn á það sem kennarar eru að takast á við á gólfinu. (skólastjóri númer tvö) 

 

Kennarar nefndu það oftar en einu sinni að góður skólastjóri þurfi að hafa mikla 

kennslufræðilega þekkingu til þess að það sé hægt að leita til hans eftir aðstoð. En 

kennarar leita líka til skólastjórans eftir aðstoð þegar upp koma vandamál í samskiptum 

við foreldra. Skólastjóri þarf þá að koma til aðstoðar og þá er mikilvægt að samskipti á 

milli foreldra og skólastjóra séu góð. 

Skólastjórar og foreldrar 

Það er mjög mikilvægt atriði að skólastjóri passi upp á það að samskipti á milli foreldra 

og skólans séu góð og skýr. Í flestum tilfellum fara samskipti á milli foreldra og skólans í 

gegnum umsjónarkennarann. Það verður hins vegar að vera greið leið fyrir foreldra að 

vera í sambandi við skólastjóra barnanna. 

 

Samband á milli skólastjóra og foreldra verður að vera í lagi...báðir aðilar verða að geta 

hlustað á hina hliðina. Öðruvísi er ekki hægt að leysa málin. (foreldri númer eitt) 

 

Ég vil hafa aðgang að mínum skólastjóra. Ég við geta talað við hann og hann gefi mér 

tækifæri til þess að koma skoðunum mínum á framfæri...Skólastjóri má ekki vera of 

harður á því að halda einhverju til streitu ef að foreldrar vilja hafa einhver áhrif. Það 

verður að vera umræðugrundvöllur ef fólk er ekki sammála. (foreldri númer þrjú) 

 

Allir foreldrar sem talað var við í þessari rannsókn nefndu þetta sem einkenni góðs 

skólastjóra. En skólastjóri þarf samt sem áður að hafa samskipti við fleiri aðila heldur en 

foreldra. 
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Samskipti 

Skólastjóri þarf í starfi að eiga samskipti við nemendur, foreldra og kennara. Hann þarf 

einnig að hafa samskipti við annað starfsfólk og svo við hinar ýmsu nefndir og ráð. Þar er 

hægt að nefna skólastjórn, bæjarstjórn, bæjarráð, umhverfisráð og umferðarráð og svo 

mætti lengi telja. Það er því nokkuð augljóst að skólastjóri þarf að hafa mikla 

samskiptahæfileika.  

 

...hann er með mannaforráð og tel ég gríðarlega mikilvægt að skólastjóri sé góður í 

mannlegum samskiptum... Ef hann er ekki góður í samskiptum þá getur hann varla verið 

skólastjóri eða að minnsta kosti ekki góður skólastjóri. (kennari númer þrjú) 

  

Það er náttúrulega lykilatriði að menn séu hæfir í mannlegum samskiptum. (skólastjóri 

númer eitt) 

 

Í umræðum um samskiptahæfileika skólastjóra og hvað einkennir góða skólastjóra komu 

nokkrar lýsingar á því hvernig persóna skólastjóri á að vera. 

Skólastjórinn sem persóna 

Skólastjórar þurfa að vera sterkir einstaklingar sem búa yfir miklu sjálfstrausti. Þeir þurfa 

samt sem áður að vera þægilegir í samskiptum eins og hefur komið hér fram áður. Þegar 

viðmælendur voru spurðir að því hvernig persónur passa helst inn í skólastjórastarfið 

komu eftirfarandi svör. 

 

Þeir einstaklingar eða stjórnendur sem krakkarnir bera virðingu fyrir og eru með aga. 

(foreldri númer tvö) 

  

Hann má vera strangur en ekki of strangur. (nemandi númer eitt) 

 

Mér finnst að kennarar eigi ekki að geta nýtt sér það að hóta því að senda krakkana til 

skólastjórans ef þeir eru ekki stilltir. Það má enginn vera hræddur við skólastjórann þó 

að honum sé að sjálfsögðu sýnd virðing. (kennari númer eitt) 

 

Hann þarf að hafa hlýju. Hann þarf að hafa húmor. Hann þarf líka að hafa ákveðna 

virðingu og má ekki láta vaða yfir sig. (kennari númer þrjú) 
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Hann þarf samt að vera dálítill húmoristi, ekki taka sig of hátíðlega...vera léttur og kátur 

og hlægja dálítið og létta öðrum lundina. (skólastjóri númer tvö) 

 

Skólastjórar þurfa að hafa þetta leiðtogalúkk...Þeir þurfa að hafa þessa útgeislun og 

gríðarlega mikið sjálfstraust. Þeir verða að vera sterkir karakterar sem smita af sér 

áhuga. Ef að skólastjóri er passífur, lítill í sér og kemur fram eins og hann sé að afsaka 

sig þá virkar hann ekki. (kennari númer fjögur)  

  

Allir hópar voru með skoðanir um það hvernig skólastjórar ættu að vera í persónulegum 

samskiptum. Það voru ekki allir sammála um hvernig þeir ættu að vera. Það voru þó allir 

sammála því að skólastjórinn þyrfti að vera virðulegur og með mikið sjálfstraust. 

Skilgreiningar 

Að lokum langar mig til þess að koma að tveimur mismunandi skilgreiningum á 

skólastjórastarfinu sem skólastjórarnir tveir settu fram. Þess má geta að skólastjórarnir 

voru ekki beðnir sérstaklega um að skilgreina skólastjórastarfið heldur eru eftirfarandi 

skilgreiningar svör þeirra við spurningunni: Út á hvað gengur skólastjórastarfið? 

 

Það er hægt að líkja skóla við fótboltalið. Skólastjórinn er þjálfarinn og starfsfólkið eru 

leikmennirnir. Leikmennirnir vita að þeir ætla að skora mark þarna hinum megin, en 

menn geta farið ýmsar mismunandi leiðir til þess að komast þangað. Þar kemur jafnvel 

inn einstaklingsframtak. Í skólanum getur það verið framtak einstakra kennara. Í 

fótboltanum spila menn oft fram og aftur en eru þó alltaf að sækja á sama markið sem er 

að mennta nemendurna. (skólastjóri númer eitt) 

 

Skólastjórastarfið gengur út á það að vera faglegur forystusauður í starfsmannahópnum, 

líma saman skólasamfélagið, sem að er starfsfólkið, foreldrarnir, börnin og stundum 

fræðsluyfirvöld líka, og eiginlega búa til úr þessu hóp sem að eru sameiginleg í því að 

koma börnunum okkar til manns. Starfið felst í því að láta þetta ganga upp. (skólastjóri 

númer tvö) 

 

Í þessum viðtölum komu fram miklar upplýsingar og skoðanir um það hvað einkennir 

góða skólastjóra. Ef við drögum það í sundur sem kennarar, foreldrar og nemendur 

nefndu koma í ljós nokkrar mismunandi áherslur.  
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Kennarar: 

Kennara númer eitt fannst mikilvægasti kostur skólastjóra að hann væri sem mest á 

staðnum til þess að það væri auðvelt að leita til hans eftir aðstoð. Kennari númer tvö var 

hins vegar á því að stefna skólans og að leiða hana til starfsfólksins væri aðalkostur 

skólastjóra. Kennurum númer þrjú og fjögur fannst mikilvægustu kostir skólastjóra að 

hafa góða samskiptahæfileika og útgeislun í framkomu.  

Foreldrar: 

Foreldrarnir voru nokkuð sammála um hvað væri mikilvægast í fari skólastjóra. Góður 

skólastjóri á að vera tilbúinn að hlusta ef foreldrar vilja koma einhverju á framfæri. 

Samskipti á milli skólastjóra og foreldra þurfa að einkennast af hreinskilni og sanngirni. 

Einnig nefndi foreldri númer eitt að ef hann væri skólastjóri þá yrði hann mun sýnilegri 

heldur en skólastjórar eru í dag. 

Nemendur: 

Nemandi númer eitt sagði það vera best við skólastjórann sinn hvað hann væri opinn og 

skemmtilegur. Hann væri ekki of strangur væri góður við krakkana. Nemandi númer tvö 

sagði að hann hefði ekki oft talað við skólastjórann sinn og það fannst honum svolítið 

slæmt. Honum fannst hann ekki vera neinn yfirmaður sinn því að hann hefði eiginlega 

engin samskipti við hann. 
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Umræða og niðurlag 

Sameiginlegir þættir 

Í rannsóknunum sem skoðaðar voru hér í kaflanum hlutverk skilvirkra skólastjóra koma 

fram margir hæfileikar sem einkenna góða skólastjóra. Sumir þessara hæfileika komu 

fram í fleiri en einni af þeim rannsóknum og þá er að finna í kaflanum sameiginlegir 

þættir. Í niðurstöðum viðtalanna komu fram nokkrar staðfestingar á þessum sameiginlegu 

þáttum. Kennarar og foreldrar ásamt skólastjórunum nefndu það að skólastjóri þarf að 

hafa skýra framtíðarsýn og koma henni vel til skila til síns starfsfólks.  Foreldrar og 

nemendur nefndu að skólastjóri þarf að vera góður í að taka á breytingum á starfsfólki og 

láta það ekki hafa mikil áhrif á framtíðarsýn skólans. Þá nefndu skólastjórar og kennarar 

að skipulagið þarf að vera gott og skólastjóri þarf að hafa góða yfirsýn yfir skólann sinn. 

Foreldrar nefndu það að samband milli foreldra og skóla þarf að vera vandræðalaust og 

byggt á hreinskilni og trausti. Þá nefndu kennarar og nemendur að góður skólastjóri er 

tilbúinn til þess að hjálpa og aðstoða og vera aðgengilegir í því hlutverki. Að skólastjóri 

eigi að byggja upp góða skólamenningu kom ekki fram í viðtölunum. Önnur atriði sem 

komu fram í viðtölunum voru ekki tengdar þessum sameiginlegu þáttum úr 

rannsóknunum. 

Önnur einkenni góðra skólastjóra 

Sum atriðana sem komu út úr niðurstöðum viðtalanna voru ekki tengd þessum 

sameiginlegu þáttum. Þar á meðal voru nokkur atriði sem komu mjög sterkt fram hjá 

viðmiðmælendum sem nauðsynlegt er að koma á framfæri hér. Eitt er að góður 

skólastjóri er sýnilegur í hlutverki sínu. Einn kennarinn orðaði það þannig að það er mjög 

slæmt ef krakkarnir vita ekki hver skólastjórinn er. Allir hópar í ólíkum skoðunum voru 

sammála því að skólastjóri þarf að vera sýnilegur. Þá nefndu einn skólastjóri og eitt 

foreldri  að skólastjórar þurfi að vera öruggari í því að segja óhæfum kennurum upp en 

það kom einmitt líka fram sem ein mikilvægasta staðhæfingin að mati danskra foreldra í 

ólíkum skoðunum. Einstaklingar úr öllum hópum nefndu líka það sem er kallað yfirsýn 

skólastjórans. Skólastjóri þarf að hafa yfirsýn yfir sinn skóla en það kemur fram hjá bæði 

foreldrum og kennurum í ólíkum skoðunum  

Foreldrar, kennarar og nemendur 

Ef við skoðum hvernig skólastjóra kennarar, foreldrar og nemendur vilja þá kemur 
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það að mestu leyti heim og saman við það sem rannsóknirnar segja. Helstu kostir 

skólastjóra að mati kennara voru mismunandi eftir kennurum en þeir voru flestir 

sambærilegir við ólíkar skoðanir. Það er að vera sýnilegur og hjálplegur, viðhalda 

framtíðarsýn og hafa góða samskiptahæfileika. Einn kennari nefndi að útgeislun 

skólastjórans væri helsti kostur og það er ekki í ólíkum skoðunum. Þá nefndu kennarar 

það að skólastjóri þarf að vera hæfur til að stjórna skólanum fjárhagslega sem kemur 

nokkuð á óvart því að danskir foreldrar nefndu það frekar heldur en danskir kennarar. 

Foreldrar vilja skólastjóra sem eru sýnilegir og viðhalda góðum og traustum 

samskiptum við foreldra. Eins og áður hefur komið fram þá vildu foreldrar í ólíkum 

skoðunum einnig skólastjóra sem væri sýnilegur þó að þar hafi ekki sérstaklega verið 

minnst á samskipti foreldra og kennara.  

Nemendur vilja skólastjóra sem er aðgengilegur og auðveldur í samskiptum, opinn og 

skemmtilegur. Það kemur heim og saman við þær niðurstöður sem komu fram hjá 

dönskum nemendum í ólíkum skoðunum. 

Hvað er góður skólastjóri? 

Í upphafi var lagt af stað með spurninguna: Hvað einkennir  góða skólastjóra og 

hvernig skólastjóra vilja kennarar, foreldrar og nemendur? Það er hægt að draga nokkrar 

ályktanir af því sem hér hefur verið skoðað og rannsakað. Allar rannsóknir sem voru 

skoðaðar og niðurstöður út viðtölunum leiddu í ljós að einn af helstu einkennum góðs 

skólastjóra er það að hafa skýra framtíðarsýn og fylgja henni eftir. Þá nefndu allir 

kennarar í viðtölunum að skólastjóri eigi að vera sýnilegur í skólastarfi sínu og þar að 

leiðandi aðgengilegur þannig að kennarar geti leitað til hans eftir aðstoð. Það segir sig 

nokkuð sjálft að bæði kennarar, foreldrar og sérstaklega nemendur nefndu að 

skólastjórinn eigi að hafa mikla samskiptahæfileika. Nemendur voru þá aðallega að tala 

um að hann eigi að vera opinn, skemmtilegur og ekki of strangur. Þá nefndu foreldrar að 

skólastjórinn eigi að vera traustverðugur og hlusta vel á það sem þeir hafa fram á að færa. 

Kennarar nefndu að hann eigi að hafa útgeislun í framkomu og vera góður að tala fyrir 

framan fólk. Skólastjórar sem tekin voru viðtöl við ásamt nokkrum kennurum töluðu 

mikið um skipulagið og þessa yfirsýn sem skólastjórar þurfa að hafa yfir skólann sinn. 

Kennari orðaði það þannig að skólastjóri þarf helst að vera inn í öllum málum en ekki 

kafa of djúpt ofan í neitt. 

Fyrir utan allt þetta komu fram margir aðrir kostir sem einkenna góðan skólastjóra.  

Það vaknaði hins vegar ósjálfrátt spurning við vinnu þessarar ritgerðar um hve ólíkt það 

er að vera skólastjóri í litlum og stórum skóla. Í sjö hundruð manna skóla þar sem eru 
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hundrað og tuttugu starfsmenn er augljóslega flóknara að vera sýnilegur og hafa 

samskipti við nemendurna heldur en í sextíu manna skóla með fimmtán starfsmönnum. 

Hvort ætli sé einfaldara? Sumir vilja meina að þetta séu tvenn ólík störf. Það er vissulega 

atriði sem væri fróðlegt að kanna.  
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