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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að leitast við að varpa ljósi á stöðu 

leikskólastjóra í dreifbýli og hvað þeir telja að hafi áhrif á þá sem faglega 

leiðtoga. Jafnframt var skoðað hvaða þætti í starfsumhverfi sínu þeir telji 

vera styðjandi eða letjandi, hvaða upplifun þeir hafa af samfélagslegri stöðu 

leikskólans og hvernig þeim gengur að móta og þróa faglegt lærdóms-

samfélag.  

 Rannsóknin er eigindleg og voru þátttakendur þrír leikskólastjórar í 

dreifbýli en gagna var aflað með viðtölum við þá. Með viðtölunum var 

leitast við að fá mynd af upplifun leikskólastjóra í dreifbýli af störfum sínum 

og áhrifaþáttum í starfsumhverfi þeirra.  

 Niðurstöður benda til að þættir sem styðja við leikskólastjóra sem 

faglega leiðtoga eru að hafa leikskólakennara með sér, að hafa kennslu-

skyldu, að dreifa forystu, að samskipti séu góð innan sem utan leikskóla, 

góð tengsl við samfélagið í kring og sérstaklega samstarf við grunnskólann. 

Gott samstarf við sveitarstjóra og fræðslunefnd og greiður aðgangur að 

skólaskrifstofu styður einnig leikskólastjóra í dreifbýli. Leikskólastjórum 

þykir fámennur leikskóli og nándin í litlu samfélagi mikill kostur. Fámennum 

leikskóla getur líka fylgt sá ókostur að vegna fárra starfsmanna munar miklu 

um hvern og einn. Helstu þættir sem letja eru tímaleysi, of fátt fagfólk, mikil 

starfsmannavelta og langar vegalengdir.  

Leikskólastjórunum virðist ganga vel að móta og þróa leikskólann sem 

faglegt lærdómssamfélag en þó eru þeir komnir mislangt í því ferli.  

Samfélagsleg staða leikskólans í sveitarfélögunum virðist nokkuð sterk. 

Leikskólarnir eru þó í mismiklum samskiptum við samfélagið. Það virðist 

vera undir leikskólastjóra komið hvernig samskiptum við bæði grunnskóla 

og aðra í samfélaginu er háttað. Leikskólastjórar hafa helst áhyggjur af 

niðurskurði í leikskólunum sem þeir telja að muni bitna á faglegu starfi og 

áframhaldandi þróun leikskólastarfs. 
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Abstract 

 “I don´t think I´d care to be a leader who is not in touch with the job.” 

Pre-school leaders in rural areas and the aspects of their work 
environment which affect them as professional leaders. 

 

The aim of the research is to shed light on the position of pre-school leaders 

in rural areas and what they think affects them as professional leaders. The 

research also looked into which aspects of their work environment they felt 

were supportive or discouraging, which experience they had of the 

sociological position of the pre-school and how they managed to mould and 

develop a professional learning community.  

 The research is a qualitative one. The participants were three pre-school 

leaders in rural areas and the data was obtained by means of interviews. 

The interviews aimed at showing how pre-school leaders´ in rural areas 

experience their work and which aspects influenced their work 

environment.  

 The conclusions indicate that the factors which support pre-school 

leaders as professional leaders are having the pre-school teachers on their 

side, being able to partake in teaching, applying a shared leadership, having 

good relations within the pre-school as well as outside it and being on good 

terms with the surrounding community, and this particularly applies to 

collaboration with the primary schools. Another factor which supports the 

pre-school leaders in rural areas is a positive collaboration with the local 

authorities and the educational board, as well as being able to contact the 

local educational centre. The pre-school leaders feel that small pre-schools 

and the intimacy in a small community are a great advantage. A very small 

pre-school can however also be a disadvantage, due to the small number of 

employees, where each person makes a great difference. The major 

discouraging aspects are a shortage of time, too few professionals, a large 

staff turnover and long distances. 

The pre-school leaders seem to be doing well in moulding and 

developing the pre-schools as a professional learning community, but still it 

varies how far they have come in this process.  

The sociological position of the pre-schools in the communities seems to 

be quite powerful. However the pre-schools do not all have the same 

amount of relations with the surrounding community. The relations with 

the primary schools, as well as others in the community, seem to rely on 

the pre-school leaders. The pre-school leaders are mainly worried about the 
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cut-backs in pre-schools, which they fear will recoil on the professional and 

future development of the pre-school work.  

 

 

 

 



 

9 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................... 3 

Ágrip ........................................................................................................... 5 

Abstract ...................................................................................................... 7 

Efnisyfirlit ................................................................................................... 9 

1 Inngangur .......................................................................................... 11 

1.1 Val á viðfangsefni ..................................................................... 12 

1.2 Lykilhugtök ............................................................................... 14 

1.3 Uppbygging ritgerðar ............................................................... 14 

2 Fræðileg umfjöllun ............................................................................ 15 

2.1 Leikskóli og sveitarfélög ........................................................... 15 

2.2 Stjórnun og forysta í lærdómssamfélagi .................................. 18 

2.3 Dreifð forysta............................................................................ 21 

2.4 Samskipti, starfsánægja og ágreiningur ................................... 23 

2.5 Fámennir skólar og skólar í dreifbýli ........................................ 26 

2.5.1 Stjórnun og forysta í fámennum skólum og skólum í 

dreifbýli....... ......................................................................................... 26 

2.6 Samfélagsleg staða skóla í dreifbýli .......................................... 29 

2.7 Samantekt ................................................................................ 31 

3 Aðferðafræði rannsóknar .................................................................. 35 

3.1 Rannsóknaraðferð .................................................................... 35 

3.2 Hlutverk rannsakanda .............................................................. 35 

3.3 Val á þátttakendum .................................................................. 36 

3.4 Gagnaöflun og gagnagreining .................................................. 36 

3.5 Siðferðileg atriði ....................................................................... 37 

4 Niðurstöður ....................................................................................... 39 

4.1 Þátttakendur ............................................................................ 39 

4.2 Uppbygging og þróun leikskólastarfs ....................................... 40 



 

10 

4.2.1 Dreifð forysta, ábyrgð og sýn ........................................... 43 

4.2.2 Ýmsir fundir innan leikskólans .......................................... 45 

4.3 Samskipti .................................................................................. 47 

4.4 Samvinna .................................................................................. 48 

4.4.1 Grunnskóli ........................................................................ 48 

4.4.2 Skólaskrifstofa .................................................................. 50 

4.4.3 Sveitarstjóri og fræðslunefnd ........................................... 50 

4.4.4 Aðrir leikskólar .................................................................. 51 

4.5 Leikskóli og samfélag ................................................................ 52 

4.5.1 Viðmót samfélags ............................................................. 52 

4.5.2 Fámennur leikskóli og nándin........................................... 54 

4.5.3 Hlutverk leikskólans í samfélaginu ................................... 56 

4.5.4 Skólastefna ....................................................................... 57 

4.5.5 Forsendur þess að leikskólastarf þróist ............................ 58 

4.6 Samantekt................................................................................. 59 

5 Umræða ............................................................................................ 61 

5.1 Styðjandi þættir í starfsumhverfi leikskólastjóra ..................... 61 

5.2 Letjandi þættir í starfsumhverfi leikskólastjóra ....................... 66 

5.3 Leikskólinn—faglegt lærdómssamfélag.................................... 68 

5.4 Leikskóli og samfélag ................................................................ 69 

6 Lokaorð ............................................................................................. 73 

7 Heimildir ........................................................................................... 75 

 



 

11 

1 Inngangur 

Hröð samfélagsþróun síðustu áratuga, auknar skyldur sveitarfélaga og færsla á 

verkefnum til þeirra, hefur stuðlað að aukinni sameiningu sveitarfélaga. 

Fámenn sveitarfélög á Íslandi eru á töluverðu undanhaldi. Árið 1990 voru 

sveitarfélögin samtals 204 en árið 2006 voru þau 79 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2007, bls. 3). Í 81% sveitarfélaga landsins er starfræktur leikskóli 

á þeirra vegum eða alls 275 leikskólar í 63 sveitarfélögum. Til viðbótar eru 

nokkur smærri sveitarfélög sem kaupa þessa þjónustu af stærra nágranna-

sveitarfélagi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). Í fámennum 

sveitarfélögum eru grunn- og leikskóli oft fjölmennustu vinnustaðir sem 

sveitarfélögin reka og einnig þeir útgjaldamestu. Sveitarfélög verja mismiklu 

hlutfalli af skatttekjum sínum til reksturs leikskóla eða allt frá 2% og upp í 19%  

skatttekna. Vegið meðaltal allra sveitarfélaga er 14% af skatttekjum og flest 

sveitarfélög eða 37 þeirra verja 10-14% skatttekna sinna til reksturs leikskóla 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009). Skólastofnanirnar standa samfélagi 

sínu mjög nærri, þær eru oft á tíðum tákn um stöðugleika og eru nokkurskonar 

hornsteinar í samfélögum sínum. Þrátt fyrir ólíka stærð sveitarfélaga, hvort 

sem er að flatarmáli eða íbúafjölda, hafa þau sömu stöðu og skyldum að gegna 

samkvæmt lögum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2007). 

Í þessari rannsókn verður fjallað um leikskólastjóra í dreifbýli og 

starfsumhverfi þeirra. Starfsumhverfi leikskólastjóra er breytilegt eftir því 

samfélagi sem leikskólinn er í og starf leikskólastjóra mótast bæði af ytra  og 

innra umhverfi. Með innra starfsumhverfi er átt við meðal annars: húsnæði, 

lóð, búnað, dagsskipulag, starfsmannahóp og samsetningu barnahóps 

(Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, 2009). Ytra starfsumhverfi er meðal 

annars: lög og reglugerðir, aðalnámskrá og það samfélag sem skólinn er í. Ytra 

starfsumhverfi er samsett úr efnahagslegum, pólitískum, samfélags- og 

menningarlegum þáttum sem hafa áhrif á ákvarðanir skipulagsheildarinnar. 

Þeir efnahagslegu þættir sem hafa áhrif á rekstur skóla eru t.d. útsvarstekjur 

sveitarfélags, verðbólga og vextir, kjarasamningar, launaþróun og hversu mikið 

opinbert fé sveitarfélagið fær til reksturs skóla. Pólitískir áhrifaþættir snúast 

um lög og reglur, stefnu stjórnavalda í menntamálum og áhrif frá 

alþjóðasamfélagi. Samfélags- og menningarlegir þættir sem geta haft áhrif er 

t.d. framboð á vinnuafli, menntun fólks, viðhorf og gildi samfélagsins (Olsen, 

2007). 
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Bæði víðtækir og sértækir umhverfisþættir hafa áhrif á uppbyggingu og 

starfsemi skóla. Félagslegir, lagalegir, efnahagslegir, pólitískir, lýðræðislegir 

og tæknilegir þættir hafa hugsanlega mikil áhrif á skóla en áhrif slíkra 

almennra umhverfisþátta eru alls ekki skýr (Hoy og Miskel, 2008, bls. 30). 

Hargreaves og Fink (2008) benda á að stofnanir og starfsemi þeirra séu ekki 

byggðar upp á einföldum ferlum eða spretti upp af sjálfu sér án innra 

samhengis eða sambands við umhverfi sitt.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Leikskólar í dreifbýli hafa þróast ört síðustu áratugi. Ég hef fylgst vel með og 

tekið þátt í þeirri þróun í mínu sveitarfélagi síðustu tuttugu árin, fyrst sem 

foreldri en síðar sem leiðbeinandi, leikskólakennari, deildarstjóri og 

leikskólastjóri. Ég hef séð hvað starf leikskólastjóra hefur vaxið og orðið 

umfangsmeira með hverju árinu og hef velt því fyrir mér hvort 

leikskólastjórar í dreifbýli nái því að fylgja eftir öllum þeim auknu kröfum 

um breytingar, faglegt starf, gæði og árangursríkt skólastarf sem gerðar eru 

til þeirra. Einnig hef ég velt fyrir mér samfélagslegri stöðu leikskóla í 

dreifbýli og hlutverki hans í minni sveitarfélögum, hvort hann er einn af 

hornsteinum samfélagsins.  

Kveikjan að þessu verkefni var sú að þegar ég leysti af leikskólastjóra, um 

rúmlega tveggja ára skeið á árunum 2007-2010, hitti ég aðra leikskólastjóra 

á Suðurlandi reglulega á fundum á Skólaskrifstofu Suðurlands. Mér fannst 

þessir fundir styrkja mig sem leikskólastjóra því þarna var hægt að skiptast á 

skoðunum, reynslu og leita ráða. Þar kynntist ég því hvernig leikskólastjórar 

starfa oft á tíðum í ólíku starfsumhverfi sem mótast af því samfélagi sem 

leikskólinn er í. Sveitarfélög höfðu ólíkan metnað gagnvart fyrsta skóla-

stiginu og leikskólastjórar ólíka sýn og áherslur í skólastarfi. Leikskólar í 

dreifbýli eru oft fámennir og þar er nándin mikil, sérstaklega í minni 

sveitarfélögum. Ég lít svo á að þessu geti fylgt bæði kostir og gallar, það er 

mín upplifun bæði sem foreldri (móðir) barns í leikskóla og síðan sem 

starfsmaður í leikskóla. Ég fékk áhuga á því að kanna nánar viðhorf og 

upplifun leikskólastjóra í dreifbýli til starfsumhverfis síns og hugmyndir 

þeirra um áhrif sín á skólastarf og stöðu leikskólans í samfélaginu. Vegna 

smæðar sinnar og staðsetningar hafa leikskólar í dreifbýli möguleika á að 

mynda öflug tengsl við samfélagið.  

Samkvæmt lögum um leikskóla (Lög um leikskóla nr.90/2008) stjórnar 

leikskólastjóri starfi leikskóla í umboði rekstraraðila. Skólastjórnandi veitir 

faglega forystu og þarf að vera stýrandi og styðjandi í því hlutverki sínu en 

einnig þarf hann að reka stofnunina, fylgja fjárhagsáætlun, lögum og 
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reglum. Æskilegt er að skólastjóri ásamt öðrum stjórnendum setji skýran 

ramma um skólastarfið sem felst í sameiginlegri menningu, sýn og stefnu 

sem byggð er á trausti, virðingu og sameiginlegum gildum (Sergiovanni, 

2009; Leone, Warnimont og Zimmerman, 2009). Samfélagslegar aðstæður í 

dreifbýli eru mismunandi og þar af leiðandi starfsumhverfi leikskólastjóra. 

Auknum kröfum um framfarir og skólaþróun getur leikskólastjóri mætt með 

því meðal annars að byggja upp og þróa faglegt lærdómssamfélag (e. 

professional learning community) þar sem ríkir menning sem hvetur til og 

viðheldur stöðugu námi meðal starfsfólks skólans í þeim sameiginlega 

tilgangi að styrkja nám nemendanna (Stoll og fl., 2006). 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á stöðu 

leikskólastjóra í dreifbýli, við hvaða aðstæður þeir starfa og hvað þeir telja 

að hafi fyrst og fremst áhrif á þá sem faglega leiðtoga, hvaða þætti í 

starfsumhverfi sínu þeir telja vera styðjandi eða letjandi, hvaða upplifun 

þeir hafa af samfélagslegri stöðu leikskólans og hvernig leikskólastjórum 

gengur að þróa faglegt lærdómssamfélag.  

Rannsóknarspurningarnar sem unnið verður út frá eru:  

1. Hvaða þætti í starfsumhverfi leikskólastjóra í dreifbýli telja þeir  

einkum hafa áhrif á starf þeirra sem faglegra leiðtoga ? 

a) Hvaða þætti telja þeir vera styðjandi eða letjandi? 

b)   Hvernig gengur þeim að móta og þróa faglegt lærdómssamfélag? 

2. Hvernig skynja leikskólastjórarnir hlutverk leikskólans í 

sveitarfélaginu? 

Til að svara rannsóknarspurningunum voru tekin viðtöl við þrjá 

leikskólastjóra í dreifbýli. 
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1.2 Lykilhugtök 

Hér verður gerð stutt grein fyrir lykilhugtökum rannsóknarinnar. 

Starfsumhverfi: Starfsumhverfi leikskólastjóra er breytilegt eftir því 

samfélagi sem leikskólinn er í og starf leikskólastjóra mótast bæði af ytra 

umhverfi sem innra. Með innra starfsumhverfi er átt við meðal annars 

húsnæði, lóð, búnað, dagsskipulag, starfsmannahóp og samsetningu 

barnahóps (Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla, 2009). Þætti eins og 

dreifð forysta, starfsánægja og ágreiningur má flokka má til innra 

starfsumhverfis leikskólastjóra. Með ytra starfsumhverfi er m.a. átt við lög 

og reglugerðir. Í þessari rannsókn er sjónum beint að samstarfi og samvinnu 

leikskólastjóra í dreifbýli við ýmsa aðila í samfélaginu. Einnig eru til 

skoðunar tengsl leikskólans við það samfélag sem hann er í.  

Dreifð forysta (e. distributed leadership): Dreifð forysta er stjórnunarstíll 

þar sem valdi og forystu er dreift meðal starfsmanna og getur verið 

árangursrík leið í stjórnun innan leikskólans (Rodd, 2006). Dreifð forysta 

snýst um það að nálgast sérfræðiþekkingu hvar sem er innan stofnunar en 

ekki leita eingöngu að henni í formlegum forystuhlutverkum (Fullan ofl. 

2005).  

Faglegt lærdómssamfélag (e. professional learning community): Faglegt 

lærdómssamfélag einkennist af opnum starfsháttum, gagnrýnni umræðu og 

víðtækri samvinnu. Kennarar vinna saman að því að bæta nám og virkni 

nemenda og með faglegu samstarfi er leitast við að ná árangri og veita 

gagnkvæman stuðning (Stoll og Louis, 2008). Stofnun sem er faglegt 

lærdómssamfélag staðnar ekki og faglega lærdómssamfélagið á að ná til alls 

skólastarfsins og einkenna  menningu skólans. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðar er með þeim hætti að henni er skipt í fimm 

meginkafla auk lokaorða. Fyrst er inngangur þar sem fjallað er um efni 

ritgerðarinnar, ástæðu fyrir vali á viðfangsefni, markmiðum lýst og 

rannsóknarspurningar kynntar. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilega 

undirstöðu rannsóknarinnar. Í þriðja kafla er greint frá aðferðafræði og 

framkvæmd rannsóknarinnar, gagnaöflun, gagnagreiningu og siðferðilegum 

sjónarmiðum. Í fjórða kafla eru þátttakendur rannsóknarinnar kynntir og 

fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Í fimmta kafla eru umræður 

þar sem niðurstöður eru túlkaðar og bornar saman við nýlegar 

rannsóknarniðurstöður og fræðileg skrif. Að síðustu eru lokaorð 

rannsakanda.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er rýnt í rannsóknir og fræðilega umfjöllun um þætti sem 

snerta starfsumhverfi leikskólastjóra í dreifbýli. Fyrst er fjallað um leikskóla, 

sveitarfélög og skólastefnu. Síðan er fjallað um stjórnun og forystu í faglegu 

lærdómssamfélagi (e. professional learning community). Þar á eftir er 

umfjöllun um dreifða forystu (e. shared leadership) og samskipti þar sem 

þessir þættir skipta miklu máli fyrir lærdómssamfélagið. Einnig er fjallað um 

starfsánægju og ágreining sem eru þættir er tilheyra innra starfsumhverfi 

leikskólans. Að lokum er rýnt í rannsóknir er snerta fámenna skóla og skóla í 

dreifbýli og samfélagslega stöðu skóla í dreifbýli. 

2.1 Leikskóli og sveitarfélög 

Leikskóli er fyrsta skólastigið í skólakerfinu samkvæmt lögum nr.90/2008 og 

er ætlaður börnum undir skólaskyldualdri. Samkvæmt aðalnámskrá 

leikskóla (2011) er leikskólastjóri faglegur leiðtogi og í forystu fyrir þróun 

metnaðarfulls leikskólastarfs.  

Sveitarfélög bera ábyrgð á starfsemi leikskóla og kveða lög um leikskóla 

á um að sveitarfélög hafi forystu um að tryggja börnum leikskóladvöl og beri 

ábyrgð á heildarskipan skólahalds í leikskólum sveitarfélaganna (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2009). Þær hröðu breytingar sem samfélagið tekur 

gera það að verkum að sveitarfélög standa frammi fyrir þeim kröfum að 

stofnanir þeirra séu í stöðugri þróun og sífellt sé unnið að því að bæta 

frammistöðu, þjónustu og starfshætti.  

Einn þáttur í því að stýra sveitarfélagi sem rekur skóla er að móta 

skólastefnu og á hún að vera leiðarvísir um skólastarf í sveitarfélaginu. Við 

gerð skólastefnu er leitast við að skilgreina leiðir til að sveitarstjórnarfólk, 

stjórnendur, starfsfólk skólanna og aðrir hagsmunaðilar geti rækt hlutverk 

sitt, unnið í samræmi við þau grunngildi sem sveitarfélagið vill að skólar 

þess séu þekktir fyrir og náð þeirri framtíðarsýn sem stefnt er að. Í 

skólastefnu sveitarfélags eiga að koma fram þær áherslur sem íbúar 

sveitarfélagsins hafa komið sér saman um og auk þess er sérstaða 

sveitarfélagsins dregin fram. Stefnan myndar grundvöll fyrir ákvarðanatöku 

og skýrir hvaða leiðir ákveðið er að fara til að ná fram ætluðum árangri 

(Björk Ólafsdóttir, 2010). Ekki hafa öll sveitarfélög mótað skólastefnu en sú 

vinna er víðast hvar hafin. Menning sveitarfélaganna seytlar inn í menningu 

skólanna með þeirri stefnu sem sveitarfélagið setur. Menning er samansafn 

af gildum, viðhorfum og væntingum sem starfsmenn eiga sameiginleg um 

stofnunina. Þessi menning skapar ákveðin viðmið sem stýra viðbrögðum og 
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hegðun starfsmanna og hafa þannig áhrif á starfsemi stofnunar (Hoy og 

Miskel, 2008).  

Ákvæði um leikskóla og starfsemi hans koma fram í lögum um leikskóla 

nr. 90/2008 og Aðalnámskrá leikskóla frá 1999 (ný aðalnámskrá kom út í 

maí 2011). Í framangreindum lögum er kveðið á um að í hverjum leikskóla 

skuli gefin út skólanámskrá. Í skólanámskrá þurfa meðal annars að koma 

fram áherslur og leiðir sem leikskólinn hefur ákveðið að fara í samskiptum 

við börn, starfsfólk, foreldra og nærsamfélagið (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Heildarsýn skólans og meginmarkmið kemur fram í skólanámskrá og 

auk þess er sérstaða skólans dregin fram. Í hverju sveitarfélagi er það 

hlutverk skólanefndar að fylgjast með því að skólar setji sér markmið á 

grundvelli aðalnámskrár og þess ramma sem skólastefna sveitarfélagsins 

setur. Milli þessara stefnuplagga þarf að vera samræmi (Björk Ólafsdóttir, 

2010).  

Í rannsókn, Ingólfs Á. Jóhannessonar, Gunnars E. Finnbogasonar og 

Guðrúnar Geirsdóttur (1999), sem snerti starfsumhverfi skólastjóra, kemur 

fram sú eindregna afstaða sveitarstjórnarmanna til skólastjóra að hann sé 

meiri „stjórnandi“. Skólastjóri sé millistjórnandi sem eigi ekki að tilheyra 

sama stéttarfélagi og kennarar vegna þess að hann gegni öðru hlutverki en 

þeir. Skólastjóri á að veita faglega forystu samkvæmt lögum og þeir eru fyrst 

og fremst forsvarsmenn sveitarfélagsins en síður kennara. Ýmsum 

sveitarstjórnarmönnum finnst margir skólastjórar ekki fúsir til að taka þetta 

hlutverk að sér. Einnig finnst sveitarstjórnarmönnum áhugi skólastjóra á 

kennslufræði og tengingu við kennara standa í vegi fyrir skilvirkri stjórnun. 

Má ætla að þessi staða kalli  á togstreitu hjá skólastjórum. 

Í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2001) kemur fram að skólastjórar 

töldu stjórnvöld vera að breyta starfi þeirra þannig að þeir  eigi að vera 

formlegir stjórnendur en ekki líta á sig sem hluta af kennarahópnum. 

Skólastjóranir vildu aftur á móti  sjálfir stjórna hvar þeir staðsettu sig.  

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinnunn Helga Lárusdóttir 

hafa gert nokkrar rannsóknir tengdar skólastjórum grunnskóla síðasta 

aldarfjórðung. Í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2002) taldi meirihluti 

skólastjóra að formbreytingar undanfarinna ára hafi aukið svigrúm þeirra til 

að móta skólastarf og hafi haft jákvæð áhrif á það. Aftur á móti telja þeir sig 

síður geta forgangsraðað verkefnum og svo virðist sem hefðbundin 

stjórnunarstörf taki tíma frá faglegri forystu að þeirra mati. Þeir telja að 

hlutverk þeirra sé að færast frá því að vera faglegir leiðtogar yfir í það að 

vera framkvæmdastjórar þar sem fjárhagsleg ábyrgð er meginverkefni 
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þeirra. Í rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2008) kemur fram að stjórnun og 

umsýsla tekur mestan tíma hjá skólastjórnendum en þeir setji þessa þætti í 

sjöunda sæti í æskilegri röð viðfangsefna. Telja rannsakendur að skýringar á 

þessu geti verið að hluta til þær að skólastjórar hafi takmarkað vald á 

umhverfi sínu vegna þess að ýmsar ytri kröfur, utanaðkomandi þrýstingur 

og fleiri verkefni setji þeim skorður.  

Ein mesta breyting á starfi skólastjóra á seinni árum felst í auknu samráði 

og samstarfi við aðila jafnt innan sem utan skólasamfélagsins sem ætlast er 

til að skólastjórar sinni (Börkur Hansen o.fl., 2008).  

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) eru eftirfarandi þættir meðal 

annars þeir sem eiga að vísa leikskólum veginn í mótun leikskólastarfs: 

Leikskóli á að vera lýðræðislegur vettvangur og lærdóms-

samfélag þar sem starfsfólk, foreldrar og börn eru virkir 

þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um málefni leikskólans. 

[...] Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og 

samstarfs milli barna, starfsfólks, foreldra og nærsamfélags. 

[...] Starfshættir eiga að taka mið af umhverfi leikskólans og því 

samfélagi sem hann er í. Jafnframt á leikskólinn að vera virkur 

þátttakandi í samfélaginu og hafa áhrif á það (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 24). 

Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að virðingu barna fyrir náttúru og 

umhverfi sínu (Aðalnámskrá leiskóla, 2011). Leikskólar í dreifbýli hafa 

náttúruna innan seilingar og því er náttúra og umhverfi oft stór þáttur í 

starfi þeirra.     

Nærumhverfi leikskóla er margbreytilegt og mismunandi eftir 

staðsetningu leikskólans. [...] Húsnæði og búnaður leikskóla, 

leikvöllur og nærumhverfi mynda námsumhverfi leikskóla því 

leikskólabörn læra bæði úti og inni (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 28).  

Hoy og Miskel (2008, bls. 32) hafa sett fram líkan um skólann sem opið 

félagslegt og formlegt kerfi. Líkanið sýnir hvernig ólíkir þættir skólastarfsins 

hafa áhrif hver á annan. Gert er ráð fyrir að skólinn sé hluti af umhverfi (e. 

environment) sem hefur áhrif á hann en einnig að skólinn hafi áhrif á eigið 

umhverfi. Ákveðin kerfi í starfsemi skólans hafa innbyrðis gagnkvæm áhrif á 

starfsemina. Þessi kerfi eru: stjórnunarkerfið (e. structural system), 

valdakerfið (e. political system), einstaklingskerfið (e. individual system) og 

menningarkerfið (e. cultural system). Formlegt hlutverk þeirra sem taka þátt 

í skólastarfinu er að finna í stjórnunarkerfinu. Innan valdakerfisins eru 
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óformleg valdatengsl milli einstaklinga innan skólans. Skilning einstaklinga á 

markmiðum, þörfum og framlagi hvers og eins til starfsins er að finna í 

einstaklingskerfinu. Í menningarkerfinu er að finna sameiginlegan skilning 

einstaklinga á stofnuninni en einnig það sem gerir hana einstaka og skilur 

hana frá öðrum stofnunum. Í hverri stofnun er kjarni (e. technical core) sem 

starfsemin snýst um og kjarni skólastofnana er nám og kennsla og því 

skoðum við í  næsta kafla  hvað rannsóknir og fræðimenn segja um 

skólastjóra sem stjórnanda og faglegan leiðtoga í lærdómssamfélagi. 

2.2 Stjórnun og forysta í lærdómssamfélagi 

Stjórnun (e. management) og forysta (e. leadership) eru ekki samheiti en 

nátengdir þættir í starfi skólastjórnenda. Í bókinni Aukin gæði náms (Rúnar 

Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, 

Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 2005) er fjallað um greinarmun á þessum 

tveimur hugtökum. Forystu er lýst þannig að hún geti skapað aðstæður og 

virkjað aðra innan stofnunar þannig að hugmyndir verði til og stefna mótuð. 

Hins vegar á stjórnandi að hrinda hugmyndum í framkvæmd, framfylgja 

stefnu og áætlunargerð. Það sem einkennir góða forystumenn er að þeir 

búa yfir báðum þessum eiginleikum og geta bæði stjórnað og veitt forystu. 

Sergiovanni (2009) skilgreinir forystu sem afl (e. force) sem nýta megi til að 

gera skólann skilvirkari. Hann skiptir forystuaflinu í fimm flokka sem hver 

um sig svarar til ákveðins hlutverks skólastjórans. Þessi fimm hlutverk 

skólastjóra eru: skipuleggjandi (e. the technical force), starfsmannastjóri (e. 

the human force), menntafrömuður (e. the educational force), 

sameiningartákn (e. the symbolic force) og boðberi sýnar og gildismats (e. 

the cultural force). Öll þessi hlutverk skipta máli og til að vinna að skilvirkni 

skólans er mikilvægt að átta sig á að skólastjórinn verður að geta sinnt þeim 

öllum.  

Helstu verkefni leikskólastjóra eru að setja skýr markmið, dreifa forystu, 

safna upplýsingum, taka ákvarðanir og ýta undir virkni starfsmanna með 

samskiptum, veita hvatningu og viðurkenningu (Harris og Muijs, 2005 og 

Rodd, 2006). Ekki er hægt að vera leiðtogi án fylgjenda og snýst forystan um 

að hafa áhrif á aðra og fá liðsheildina með sér. Leiðtogar hafa áhrif á aðra í 

kring um sig og mikilvægt er að þeir átti sig á því að meðal annars þarf að 

byggja upp sameiginleg markmið og sýn. Forysta felst í að virkja hæfileika og 

reynslu sem flestra starfsmanna (Harris og Muijs, 2005).  

Í rannsókn Hard (2005) skoðar hún hvernig stjórnun er háttað innan 

stofnana eins og leikskóla og hugmyndir þeirra sem þar starfa um stjórnun 

og forystu. Niðurstöður bentu meðal annars til þess að sá sem veitir forystu 
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eða er yfirmaður þarf að stuðla að teymisvinnu og veita starfsfólki sínu 

faglega forystu í starfi leikskólans en hann þarf ekki að stjórna með beinum 

hætti. Einnig var lögð áhersla á að stjórnendur hefðu ákveðna sýn og fylgdu 

henni eftir í samstarfi við starfsfólkið án þess að leggja áherslu á það að vera 

yfirmaður eða sá sem stjórnar. Rannsókn Nupponen (2005) styður þetta og 

sýnir fram á að stjórnendur sjá sig frekar sem faglega leiðtoga og hluta af 

teymi skólans en sem yfirmenn sem stjórna. Stjórnendur leikskóla þurfa því 

að vera í fararbroddi við að skapa sameiginlega sýn á starf skólans og byggja 

upp liðsheild, deila hugsjónum sínum, gildum og skilningi (Stoll og Louis, 

2008). Til að bæta skólann og styrkja starfsaðferðir er nauðsynlegt að 

fagmenn tali um starfið, deili fagþekkingu, fylgist með og styðji hvern annan 

til árangurs (Barth, 2006). Á undanförnum áratugum hafa orðið breytingar á 

fagmennsku skólastjóra þar sem hlutverk þeirra hefur þróast frá því að vera 

nær eingöngu daglegir stjórnendur yfir í það að vera í auknum mæli faglegir 

leiðtogar (Lashway, 2002).  

Strong, Richard og Catano (2008) nefna átta þætti sem falla undir 

fagmennsku skólastjóra en þeir eru: forysta í kennslumálum, að skapa 

góðan starfsanda á vinnustað, mat á starfsháttum kennara, dagleg stjórnun 

og skipulag, mannauðsstjórnun, samskipti bæði innávið og útávið, 

fagmennska í skólastjórnun og árangur og framfarir nemenda. Í rannsókn 

Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (1997) á stjórnendum í íslenska menntakerfinu, 

kom fram að stjórnendur lögðu áherslu á góð tengsl, dreifingu valds, 

umhyggju og góð samskipti við undirmenn.  

Í stjórnunarfræðum er mikið rætt um hugtakið „stofnun sem lærir“ (e. 

learning organization) eða faglegt lærdómssamfélag (e. professional 

learning community). Stofnun sem lærir er staður þar sem fólk uppgötvar í 

sífellu hvernig það skapar eigin raunveruleika og hvernig hægt er að breyta 

honum (DuFour, DuFour og Eaker 2006; Senge, 2006 og Sergiovanni, 2009). 

Senge (2006) segir að það sé ekki fyrr en við gefum upp þá hugsun að við 

séum óháð öðrum og förum að líta á okkur sem hluta af heildinni í því 

skólasamfélagi sem við störfum í að hægt sé að ræða um stofnun sem lærir. 

Samkvæmt skilgreiningum Fullan (2007) og Ebbeck og Waniganayake (2003) 

er skólaþróun það ferli sem á sér stað þegar leitast er við að finna leiðir til 

þess að bæta og þróa starf skóla. Með skólaþróun er leitast við að auka 

gæði í starfi, takast á við breytingar og saman unnið að hugmyndum sem 

bæta lærdómssamfélagið. Örar breytingar á samfélagsháttum nútímans 

gera það að verkum að sífellt þarf að endurskoða skólastarfið og laga það að 

nýjum þörfum og kröfum. Innan skólans verður stöðugt að leita nýrra leiða 

til þess að gera starfið betra og koma í veg fyrir stöðnun (Ebbeck og 
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Waniganyake, 2003). Þar sem skólaþróun á sér stað verður til ný þekking 

þar sem allir læra eitthvað nýtt og til verður starfsmenning sem byggir upp 

lærdómssamfélag (Moir og Bloom, 2003).  

Faglegt lærdómssamfélag  einkennist af opnum starfsháttum, gagnrýnni 

umræðu og víðtækri samvinnu. Kennarar vinna saman að því að bæta nám 

og virkni nemenda og með faglegu samstarfi er leitast við að ná árangri og 

veita gagnkvæman stuðning þar sem bæði nemendur og börn læra (Stoll og 

Louis, 2008). Stofnun sem faglegt lærdómssamfélag staðnar ekki og á að ná 

til alls skólastarfsins og verða að menningu skólans. Lærdómssamfélagið 

fylgir þróun samfélagsins og byggir upp skipulag, menningu og forystu sem 

eflir samræðu, hvatningu og áskorun (Hargreaves, 2008; Stoll ofl., 2006).  

Í rannsókn Stoll og fl. (2006) á lærdómssamfélagi í skólum, allt frá 

leikskóla til framhaldsskóla, mátti greina átta þætti sem birtust í mismiklum 

mæli hjá skólunum. Meðal þáttanna var sameiginleg framtíðarsýn og gildi,  

fagleg og gagnrýnin ígrundun og starfsfólk er opið fyrir nýjungum og 

samstarfi við grenndarsamfélagið og aðra skóla. Lærdómssamfélagið er 

flókið ferli þar sem margir þættir hafa áhrif á hvernig það þróast og eflist og 

skólar geta verið komnir mislangt í þróun lærdómssamfélags. Þeir geta 

jafnvel verið langt komnir hvað einn þátt varðar en skammt hvað einhvern 

annan varðar. Shirely M. Hord (1997) hefur einnig rannsakað 

lærdómssamfélagið og þar kemur fram að megin þættir faglegs 

lærdómssamfélags er meðal annars: dreifð og styðjandi stjórnun, 

sameiginleg sýn og gildi og styðjandi aðstæður. 

Skóli verður að byggjast á gildum sem endurspeglast í sýn hans og starfi 

(Sergiovanni, 2009). Þegar kemur að því að móta sýn fyrir skólann skiptir 

hlutdeild einstaklinga miklu máli. Sameiginlega framtíðarsýn skóla er aðeins 

hægt að móta með því að deila persónulegri sýn og reynslu með öðrum og 

komast að samkomulagi. Þessi vinna krefst heiðarlegra skoðanaskipta og er 

tímafrek. Mikilvægt er að innan starfsmannahópsins ríki traust til þess að 

markmið nái fram að ganga (Ólafur H. Jóhannsson, 2003a). Harris og 

Lambert (2003) álíta að skólasamfélag sem leggur áherslu á nám og kennslu 

og setur þætti eins og traust, samvinnu og fagmennsku á oddinn sé líklegt til 

að vinna að öflugri skólaþróun. Skilvirkir skólastjórnendur hlúa að 

aðstæðum og skapa andrúmsloft þar sem framfarir eiga sér stað og byggja 

þannig upp samfélag þar semskólinn getur þróast. Fræðimenn eins og 

Sergiovanni (2009) og Fullan (2007) hafa bent á að aðstæður séu sértækar á 

hverjum stað og stjórnunin verði að taka mið af því. Rannsóknir á störfum 

skólastjóra á seinni árum hafa bent á mikilvægi þess að taka bæði tillit til 

sérstaks umhverfis sem hver og einn starfar í og hins vegar 
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persónueinkenna stjórnenda og starfsmanna og samspils þeirra á milli 

(Begley, 2001 og Sergiovanni, 2009).  

Umgjörð skólans felur í sér ýmis ytri skilyrði eins og til dæmis stærð 

skólans, nánd starfsmanna hvers við annan, samskiptakerfi, tíma og aðstöðu 

starfsmanna fyrir samvinnu og fundi. Þeir meginþættir sem hafa verður í 

huga þegar meta og viðhalda á lærdómssamfélagi eru að skipuleggja tíma 

starfsmanna þannig að þeir hittist reglulega, veita starfsmönnum 

handleiðslu og tækifæri til þess að sækja menntun og námskeið, styðja við 

sameiginlegt nám starfsmanna, vinna að þróun markvissra og árangursríkra 

funda og þróa starfsumhverfið þannig að það styðji við sameiginlegt nám 

allra í lærdómssamfélaginu. Meta verður lærdómssamfélagið reglulega og 

ræða þær niðurstöður svo hægt sé að vinna að þróun þess (Stoll og Louise, 

2008). Stöðugleiki er talinn einn þeirra þátta sem stuðlar að gæðum í 

skólastarfi og liður í þróun lærdómssamfélags barna og fullorðinna 

(Sergiovanni, 2009). 

Starf skólastjóra og hlutverk hans í forystu er enn mikilvægara en áður 

þar sem það er orðið flóknara að þróa skóla og krefst meiri faglegrar hæfni 

af hálfu skólastjórans en áður var talið (Harris og Lambert, 2003). Skóli sem 

faglegt lærdómssamfélag mótast af því samfélagi sem hann er í og bæði 

ytra starfsumhverfi sem innra hefur áhrif á mótunina. Allir sem eiga aðild að 

skólasamfélaginu og einnig samfélagið utan þess hafa áhrif á það sem gerist 

innan skólans því er mikilvægt að öðlast heildarsýn og skilning á eðli 

stofnana. Sergiovanni (2009) ræðir um mikilvægi þess að forystuvaldið búi 

yfir þekkingu á menntun og skólasamfélagi. Stjórnandi ber ábyrgð á faglegri 

forystu og virkjar aðra í leiðtogahlutverk og byggir þannig upp samfélag 

leiðtoga. Einnig er mikilvægt að stjórnandi taki þátt í starfi kennara og hafi 

þekkingu á kennslunni og starfinu með þeim. 

Í næsta kafla verður fjallað um dreifða forystu þar sem hún skiptir miklu 

máli í uppbyggingu og þróun faglegs lærdómssamfélags. 

2.3 Dreifð forysta 

Fræðimenn fjalla mikið um dreifða forystu (e. shared leadership) í 

stofnunum þar sem leitast er við að virkja sem flesta til forystu því eins og 

máltækið segir: „margar hendur vinna létt verk“. Leikskólastjóri getur ekki 

borið þær byrðar að vera einn í forystu heldur þarf hann að virkja fleiri með 

og þannig gera stofnunina sterkari og líklegri til að ná árangri (Trail, 2000). 

Dreifð forysta er sveigjanlegt og lifandi forystukerfi þar sem á hverjum tíma 

eru margir forystumenn sem mynda teymi og þar sem tekið er tillit til 

skoðanna allra (Harris, 2008). Með dreifðri forystu er átt við að margir hafi 
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möguleika á forystuhlutverki en formlegir forystumenn, til dæmis 

leikskólastjórar, gegna því lykilhlutverki að halda stofnuninni saman á 

árangursríkan hátt og eru ábyrgir fyrir heildarárangri hennar. Dreifð forysta 

þar sem hlutverk leiðtoga felst í því að byggja upp samfélag, þar sem nám á 

sér stað og fólk lærir saman,  leiðir til menningar þar sem fólk ígrundar, 

rannsakar og ræðir saman (Harris og Lambert, 2003). Dreifð forysta er 

stjórnunarstíll þar sem valdi og forystu er dreift meðal starfsmanna og getur 

verið árangursrík leið í stjórnun innan leikskólans (Rodd, 2006). Þannig getur 

leikskólastjóri sem faglegur leiðtogi nýtt mannauðinn og byggt upp og þróað 

leikskólann sem faglegt lærdómssamfélag. 

Dreifð forysta snýst um að nálgast sérfræðiþekkingu hvar sem er innan 

stofnunnar en ekki leita eingöngu að henni í formlegum forystuhlutverkum 

(Fullan ofl. 2005). Leikskólastjórar þurfa sem formlegir forystumenn að 

skapa aðstæður og menningu ef innleiða á dreifða forystu í skóla. Dreifð 

forysta fæst með því að skapa námsmenningu með samvinnu og er 

viðhaldið með því  að deila þekkingu (Ebbeck og Waniganayake, 2003). Þar 

sem dreifð forysta og valddreifing er greypt í skólamenninguna eru meiri 

möguleikar á  varanlegum umbótum. Með því að taka sameiginlega ábyrgð 

á forystunni getur starfsfólkið varðveitt menninguna þó svo að nýtt 

starfsfólk komi til starfa og jafnvel nýr skólastjóri. Slíkur getur styrkur 

samvinnunnar verið (Trail, 2000). Ekki er sjálfgefið að öll dreifð forysta sé 

góð  (Harris, 2008).  

Samkvæmt Stoll og Louis (2007) er lokatakmark dreifðrar forystu að 

tengja saman faglegt lærdómssamfélag og framfarir í kennslu og námi. 

Þannig er faglegt lærdómssamfélag óhjákvæmilega tengt forystuhæfni skóla 

og til þess að forystuhæfni geti byggst upp þarf einnig að byggja upp faglegt 

lærdómssamfélag. Hargreaves (2007) tekur undir þetta með því að segja að 

faglegt lærdómssamfélag byggist á dreifðri forystu og því að treysta 

starfsfólki fyrir að sýna forystuhæfileika sína. Nýlegar rannsóknar-

niðurstöður sýna að dreifð forysta hentar vel þegar byggja á upp faglegt 

lærdómssamfélag og hefur jákvæð áhrif á árangur skóla (Doolittle, Sudeck 

og Rattigan, 2008). Hlutverk leikskólastjóra er að setja skýr markmið, safna 

upplýsingum, taka ákvarðanir og ýta undir virkni starfsmanna með 

samskiptum og hvatningu. Það er leikskólastjórinn sem fær með sér 

fylgismenn og í sameiningu leiðir öflug forysta starfið áfram. Samskipti, 

starfsánægja og ágreiningur eru innri þættir í starfsumhverfi leikskólastjóra 

og skipta máli fyrir leikskólastjóra sem leiðtoga í faglegu lærdómssamfélagi 

og því verður fjallað um þá þætti í næsta kafla.  
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2.4 Samskipti, starfsánægja og ágreiningur 

Stjórnun leikskóla er margþætt verkefni þar sem uppfylla þarf óskir og 

kröfur margra aðila, svo sem rekstraraðila, starfsmanna, foreldra og barna. 

Mikilvæg forsenda fyrir árangri stofnana er að unnið sé að því að rækta 

samskipti, bæði innan stofnunar og utan hennar. Ánægðir starfsmenn eru 

líklegri til að afkasta meiru og stunda vinnu sína betur en þeir sem eru 

óánægðir, því er það mikill ávinningur fyrir stofnanir að auka vellíðan 

starfsmanna sinna.  

Leikskólastjóri sem dreifir valdi, forystu og verkefnum til starfsfólks  

getur aukið ánægju þess þegar það finnur að það hefur áhrif á 

starfsumhverfið. Gert er ráð fyrir að einstaklingar taki meiri ábyrgð á 

menningunni sem byggist á óþvinguðum opnum samskiptum og trausti. 

Starfsfólk er ánægðara ef það fær að taka þátt í ákvarðanatöku og það 

finnur að skoðanir þess skipti máli. Þetta styrkir jákvæðan starfsanda (Vail, 

2005). Það er þó ekki algilt að valddreifing auki starfsánægju. Í rannsókn 

Örnu H. Jónsdóttur (1999) kom fram að þar sem leikskólastjórar dreifðu 

miklu valdi og faglegri stjórnunarábyrgð til deildarstjóra fannst starfsfólki 

ríkja fjarlægð milli sín og leikskólastjórans í daglegu starfi. Skólastjórinn var 

minna sýnilegur, tók minni þátt í leikskólastarfinu og gaf sér minni tíma í að 

hlusta á starfsfólk. Starfsfólk lagði meiri áherslu á samábyrgð á starfinu 

fremur en mikla dreifingu ábyrgðar og valds. Leikskólastjóri þarf því að hafa 

í huga að ekki er öruggt að valddreifing skili árangri eða aukinni 

starfsánægju. Þar geta spilað inn í aðstæður á hverjum stað, fámennir eða 

fjölmennir leikskólar, fáir fagmenntaðir leikskólakennarar eða margir o.s.frv.  

Forysta skólastjóra getur, með því að skapa gott andrúmsloft og sterka 

liðsheild í skólanum, haft mikið um það að segja hvernig kennurum gengur 

að kenna og taka virkan þátt í skólastarfinu (Leithwood, 1992). Stuðningur 

skólastjórnenda við kennara getur leitt til starfsumhverfis þar sem allir 

vinna í sameiningu að því að efla og bæta skólastarf fyrir nemendur (Fullan, 

2007). Rannsóknir Fullan (2007) sýna að starfið verður árangursríkt þegar 

fólk vinnur saman, skiptist á skoðunum, tekst á við hluti og hjálpast að við 

að finna lausnir. Þannig byggist upp mikilvæg hæfni og þekking. 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) kom fram að þar sem stjórnandi 

veitti starfsmanni möguleika á persónulegri þróun í starfi sínu samhliða 

heildarþróun leikskólastarfsins, stuðlaði það að almennri starfsánægju. 

Einnig kom fram í sömu rannsókn að starfsfólki fannst mikilvægt að fá 

staðfestingu frá leikskólastjóra og samstarfsmönnum á að það stæði sig vel. 

Hrós og hvatning voru talin mikilvæg í aukinni starfsánægju. Kennari sem 

starfar á grundvelli faglegrar starfshvatningar sér tilgang með starfi sínu. 
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Hann hefur skýr markmið, hefur áhrif á umhverfi sitt og skynjar hvaða 

hlutdeild hann á í árangri og þá ábyrgð sem hann ber í starfi sínu.  

Sergiovanni (2009) segir skólann vera samfélag þar sem allir hafi 

tækifæri til náms og læri á einn eða annan máta. Hann segir að samkvæmt 

hinum hefðbundnu stjórnunarkenningum hafi kastljósinu verið beint að 

„réttri“ hegðun stjórnenda fremur en hugmyndum þeirra og hugsjónum. 

Hann segir rannsóknir því hafa fyrst og fremst beinst að stjórnunarmáta 

skólastjóra. Í öllum þessum rannsóknum hafi sú aðferð, þar sem yfirmenn 

sem fái undirmenn ánægða til að framkvæma það sem ætlast er til af þeim, 

verið skilgreind sem „sú besta“.  

Sergiovanni (2009) bendir á að það sé engin tilviljun að sumir 

skólastjórnendur ná mun betri árangri en aðrir í starfi sínu, þó gerðar séu 

sömu kröfur til þeirra. Skólastjórar sem ná árangri skilja hve mikilvægt það 

er að sýna leiðtogahæfni í samskiptum við kennara og aðra starfsmenn 

skólans. Einnig geta samskipti skólastjórnenda við kennara haft áhrif á þá og 

hvernig þeim gengur í starfi sínu (Sergiovanni, 2009, Fullan, 2002). Stjórnun 

leikskóla og annarra skólastofnanna felst að miklu leyti í því að skilja 

menningu stofnunar og samskiptahæfni skólastjórnenda er mikilvægur 

þáttur fyrir skilvirka stjórnendur (Hoy og Miskel, 2008).  

 Barth (2006) segir að ef samskipti á milli stjórnenda og kennara 

einkennist af trausti, séu gefandi og byggist á samvinnu þá hafi það 

fordæmisgildi fyrir önnur samskipti innan skólasamfélagsins og hefur einnig 

áhrif á gæði skólastarfsins. Traust, virðing og heiðarleiki eru veigamiklir 

eiginleikar fyrir alla stjórnendur og menning hvers skóla ætti að endurspegla 

þessi gildi. Starf skólastjóra verður sífellt meira krefjandi í samhengi við 

auknar kröfur og árangur í skólastarfi. Starfsandi innan stofnunar er 

samofinn persónuleika þeirra sem þar starfa. Skólastjórnendur hafa ekki 

einir vald yfir mótun ríkjandi andrúmslofts stofnunar en þeir geta þó haft 

umtalsverð áhrif og geta gert ýmislegt til að efla og viðhalda jákvæðum 

starfsanda. Samkvæmt rannsókn Rafferty (2003) virðast skólar með opinn 

starfsanda fela í sér gagnkvæmt traust kennara og stjórnenda. Traust hefur 

mikil áhrif á hegðun einstaklinga og þar af leiðandi á vinnuhópa og 

stofnunina í heild sinni. Með því að deila skoðunum og tilgangi með opnum 

og gagnvirkum samræðum styrkja kennarar og skólastjórar samband sitt. Í 

rannsókn Örnu (1999) kom fram að starfsfólk lagði áherslu á opinská 

tjáskipti í þróun starfsins og þar væri skólastjórinn fyrirmynd. Þar sem 

leikskólastjórinn var þátttakandi, faglega sýnilegur og nálægur í daglegu 

starfi, var starfsfólkið ánægt. 

 Galdurinn hjá skólastjórnendum er að fá fólk til að vinna að 

sameiginlegum markmiðum en ekki að stjórna með yfirráðum. Starf 
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leikskólastjórans er bundið tilfinningum og því skiptir svo miklu máli að vera 

tilfinningalega snjall í því starfi sem og öðrum. Eitt mikilvægasta hlutverk 

stjórnanda er að hlúa að andrúmslofti með jákvæðum tilfinningum til að ná 

fram því besta hjá fólki. Með því fæst meðal annars aukin sköpunargáfa, 

meiri samvinna og aukin bjartsýni á að ná markmiðum sem allt leiðir til 

hagnaðar og vaxtar (Goleman, 2002).  

Átök og ágreiningur fylgja óhjákvæmilega vinnustöðum og starfshópum 

þar sem koma saman ólíkir einstaklingar með ólík gildi, viðhorf, reynslu, 

menntun og bakgrunn. Ágreiningur er ástand milli tveggja aðila sem 

einkennist af ólíkum skoðunum eða leiðum að markmiðum og upplifað er 

sem vandamál. Til að ágreiningur skapist milli manna þarf tvo aðila og 

a.m.k. eitt atriði sem þá greinir á um, atriði sem öðrum aðilanum þykir í það 

minnsta mikilvægt. Skilgreina má ágreining sem spennuástand þar sem 

hagsmunir, gildi eða sjónarmið rekast á og þar af leiðandi geta skapast 

tilfinningaleg viðbrögð s.s. reiði, kvíði, hryggð, óánægja og efi. Flestir reyna 

að forðast aðstæður sem vekja þessi tilfinningalegu viðbrögð því þau eru 

gjarnan óþægileg og neikvæð. Við spennuástand leysist orka úr læðingi og 

þá orku er hægt að nýta ef tekið er skynsamlega á málum (Ólafur H. 

Jóhannsson, 2003b) 

Ágreiningur er í sjálfu sér hvorki jákvæður né neikvæður en getur 

óhjákvæmilega haft áhrif á starfsánægju starfsfólks eftir því hvernig unnið 

er úr honum. Þegar ágreiningi er beint í réttan farveg þannig að hann nýtist 

til framþróunar er auðveldlega hægt að sjá jákvæðar hliðar hans og ættu því 

stjórnendur ekki að leggja áherslu á að koma algerlega í veg fyrir ágreining 

(Ólafur H. Jóhannsson, 2003b). Hins vegar er afar mikilvægt að stjórnandi 

hafi á valdi sínu færni í að leysa ágreining þannig að sem mest dragi úr 

neikvæðum áhrifum hans og um leið styrkjast jákvæð áhrif. Stjórnendur 

verða því að hafa góðan skilning á eðli ágreinings og leikskólastjóri þarf að 

þjálfa með starfsfólkinu getu til að takast á við ágreining svo ekki sé keppt 

innbyrðis, heldur unnið að sameiginlegum markmiðum. Í sameiningu er 

ágreiningur notaður til að styrkja samfélagið í stað þess að sundra því 

(Rodd, 2006; Ólafur H. Jóhannsson, 2003b). Töluverður tími fer í það hjá 

skólastjórnendum að fást við ágreining og afleiðingar togstreitu sem ekki er 

tekist á við. Þar sem skapað er jákvætt andrúmsloft sem einkennist af 

samvinnu, heilindum og trausti er unnt að skapa viðhorf þar sem litið er á 

ágreining sem tækifæri til umbóta.  

Gæði skólastarfsins ráðast af flóknu samspili fólks þar sem viðhorf, 

hugsanir, hlutverk, vald, menning og félagslegar aðstæður koma við sögu. 

Forysta og stjórnun eru lykilatriði svo árangur náist í skólastarfi og hlutur 

skólastjórnenda er margslunginn. Forysta felst m.a. í því að virkja þekkingu, 
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hæfileika og reynslu sem flestra starfsmanna í verkefnum skólans. 

Skólastjórnendur þurfa að finna leiðir sem stuðla að samábyrgð og samstarfi 

allra starfsmanna er leitt geta til varanlegra umbóta í skólastarfinu. 

Árangursríkt skólastarf er meðal annars talið einkennast af stjórnun þar sem 

markmiðum skóla er fylgt fast eftir af stjórnendum og þar sem stöðugt er 

leitast við að bæta starfshætti nemendum til góða (Sergiovanni, 2009). 

2.5 Fámennir skólar og skólar í dreifbýli 

Hér verður gerð grein fyrir erlendum og íslenskum rannsóknum á 

fámennum skólum og skólum í dreifbýli. Þetta eru rannsóknir gerðar á 

grunnskólum þar sem rannsakandi fann ekki  rannsóknir á leikskólum á 

þessu sviði. Þar sem viðfangsefni þessarar rannsóknar er leikskólastjórar í 

dreifbýli og starfsumhverfi þeirra teur rannsakandi þessar rannsóknir nýtast 

vel. Starfsumhverfi leik- og grunnskólastjóra í dreifbýli er líkt að mörgu leiti. 

Til dæmis hafa skólastjórar beggja skólastiga oft kennsluskyldu, þeir eru 

faglegir leiðtogar, stjórnendur og hafa forystu um samstarf og samvinnu. 

Það sem einkennir skóla í dreifbýli er nálægðin í samskiptum við íbúa og 

samfélagið og þar spilar skólastjórinn stórt hlutverk hvort sem hann er 

skólastjóri í leik- eða grunnskóla. 

2.5.1 Stjórnun og forysta í fámennum skólum og skólum í dreifbýli 

Rúnar Sigþórsson (1995) rannsakaði skólastjórnun í nokkrum fámennum 

grunnskólum á Íslandi og Englandi. Rúnar nefnir í rannsókn sinni að 

skólastjórar á Íslandi kvarti undan ónægum stuðningi frá fræðsluskrifstofum 

og þeir óttast minnkandi stuðning í framtíðinni. Einnig telji íslensku 

skólastjórarnir að utanaðkomandi stuðningur sé lífsnauðsynlegur. Rúnar 

telur stoðþjónustu skólanna vera einn áhrifamesta þáttinn í að gæði 

skólastarfs á Íslandi eru tiltölulega svipuð hvar sem er og stuðli því að 

jafnrétti til menntunar. Í rannsókninni kemur fram að kennsluskylda 

skólastjóra er meiri á Englandi miðað við skólastærð en á Íslandi. Ensku 

skólastjórarnir litu á kennsluna sem mikilvægan þátt í starfi sínu og töldu 

hana styrkja þá sem faglega leiðtoga jafnframt því að vera starfsmönnum 

sínum fyrirmynd í kennslu. Sumir ensku skólastjóranna lýstu eftirsjá í því að 

þurfa að skera kennslu sína niður til að geta sinnt rekstrarþættinum betur. 

Íslensku skólastjórarnir töldu einnig að kennslan væri mikilvægur þáttur í 

starfi þeirra en þeir vildu þó allir hafa minni kennsluskyldu til þess að geta 

sinnt öðrum þáttum starfs síns betur og haft meiri tíma til að veita faglega 

forystu. Íslensku skólastjórarnir bentu á að með yfirfærslu skólans til 
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sveitarfélaga myndi starf þeirra breytast og til að geta sinnt nýjum kröfum 

yrðu þeir að minnka kennsluskylduna.  

Margrét Harðardóttir og Sigþór Magnússon (1990) gerðu rannsókn á 

fámennum skólum á Íslandi sem hafði það að markmiði að afla upplýsinga 

um m.a. aðbúnað skólanna, hverjir ynnu þar, vinnuálag og kosti og galla 

fámennra skóla. Upplýsinganna var aflað með spurningalistum. Niðurstöður 

sýndu að fámennir skólar búa yfirleitt við erfiðar aðstæður þar sem húsnæði 

er ætlað víðtækara hlutverk en að vera kennsluhúsnæði því víða þjónar það 

líka því hlutverki að vera samkomuhús. Skortur á búnaði var  rakinn m.a. til 

tíðra skólastjóra- og kennaraskipta. Helstu erfiðleikar kennara við fámenna 

skóla voru samkennsla árganga, skortur á tækjum og gögnum, einangrun og 

lítið samstarf milli skóla. Í fámennum skólum var betri samvinna og kennsla 

eftir þörfum hvers og eins. Í fámennum skólum ríkti oft notalegur skólaandi 

sem gerði það að verkum að nemendur og kennarar þekktust vel og 

samskipti voru oft nánari en í stærri skólum (Margrét Harðardóttir og Sigþór 

Magnússon, 1990). 

Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (1995) kemur fram að stjórnendur 

fámennra skóla bæði á Íslandi og Englandi eru óöruggir gagnvart hlutverki 

sínu sem ráðgjafar og eftirlitsmenn með störfum kennara. Afskiptin eru 

frekar óformleg en formleg og nefna þeir smæðina sem ástæðu. Í smæðinni 

getur bæði falist styrkur og ógn. Styrkurinn felst í að samskipti eru tíð og 

nálægð, sýnileika og trausti sem skiptir kennara miklu máli er fullnægt. 

Ógnin er hins vegar að erfitt getur verið að taka á málum í litlu samfélagi án 

þess að persónuleg atriði blandist þar í.  

Samstarf fámennra skóla er leið sem farin er víða erlendis til að efla og 

auka fagþekkingu kennara og minnka einangrun þeirra. Jones (2009) 

rannsakaði hvernig fámennir skólar (e. small schools) í Englandi þróuðu 

forystu með samvinnu. Þátttakendur voru 72 skólastjórar fámennra skóla, 

aðallega í dreifbýli (fámennir skólar eru bæði í þéttbýli og dreifbýli). 

Samvinnan getur verið óformleg þar sem skólastjóri og starfsfólk vinnur 

saman að lausn vandamála og veitir hvort öðru faglegan stuðning. Formleg 

samvinna felst í samstarfi grunn- og framhaldsskóla, tengslaneti grunnskóla 

(e. primary learning network), samstarfi sveitarfélaga (e. local partnership 

clusters) og samtökum þorpsskóla (e. village schools association) (Jones, 

2009, bls. 142). Rannsóknarniðurstöður leiddu í ljós að samvinna er af 

mörgum talin ein leið til að styðja fámenna skóla í viðleitni þeirra til að auka 

gæði í kennslu og námi. Skólastjórunum finnst samt erfitt að finna tíma fyrir 

samvinnuna því í henni felst aukin skipulagning og aukin skýrslugerð. 

Nokkur svör gáfu til kynna að skólastjórunum finnst ákveðin styrkur í 
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samvinnunni þar sem hægt er að skiptast á hugmyndum um námskrárgerð 

og fá stuðning við að leysa vandamál. Þeim finnst mikilvægt að geta hist 

persónulega til að byggja upp fagleg og félagsleg samskipti. Eftir á er 

auðveldara að hringja í viðkomandi eða senda tölvupóst. Einnig leiddu 

rannsóknarniðurstöður í ljós að starf skólastjóranna felst aðallega í stjórnun 

og kennslu og þeim finnst of mikill tími fara í að stjórna en minni tími fyrir 

forystu. Þeim finnst kennslan skipta miklu máli því með henni eru þeir í 

meiri tengslum við börnin og þeim finnst þeir geta verið leiðtogar með 

fordæmi. Skólastjórar glíma við mikið vinnuálag og finnst tími sinn 

ofhlaðinn, þar sem verkefnin eru nánast þau sömu  og í stórum skólum en 

færra fólk er til að vinna þau. Sömu væntingar og kröfur eru gerðar til 

fámennra skóla og fjölmennra. Skólastjórar eru ábyrgir fyrir kennslu og 

námsframvindu, fyrir húsnæði, fjárhagsáætlun, heilsu, öryggi og starfsþróun 

starfsfólks. Það virðist vera hjálp í að forgangsraða og að hafa þekkingu á 

ólíkum sviðum (Jones, 2009).  

Clarke og Stevens (2009) gerðu rannsókn á forystu í fámennum skólum í 

dreifbýli (e. small rural school) í Ástralíu þar sem skólastjórar mæta ýmsum 

áskorunum en jafnframt er rík áhersla lögð á stöðugar framfarir. 

Þátttakendur voru fjórir skólastjórar á sínu fyrsta ári í starfi. Niðurstöður 

leiddu í ljós að nálgun þeirra var mismunandi en í öllum tilvikum er óhætt 

að segja að það er sérstaklega erfitt að ná fram varanlegri forystu í 

skólaþróun  í fámennum skólum í dreifbýli. Það átti sérstaklega við þar sem 

skólastjórar voru ráðnir tímabundið til starfa og hefur það fyrirkomulag 

grafið undan framtíðarhorfum og almennri þróun skólanna. Niðurstöður 

sýndu einnig að það tekur tíma að mynda og þróa traust milli skólastjóra og 

samfélagsins en með þátttöku skólastjóra í helstu málefnum samfélagsins 

jukust líkur á langtímastefnumótun í skólaþróun. Einn skólastjórinn sagði að 

hann væri ekki eingöngu þarna til að vera skólastjóri í skólanum heldur 

einnig til að vera einn af samfélaginu og að hann yrði að vera samþykktur 

þar áður en hann fengi stuðning þess við framtíðarsýn skólans og það tæki 

tíma. Fólk í smáum samfélögum á það til að vera íhaldssamt og það tekur 

tíma að átta sig á hver einstaklingurinn er og hvað hann stendur fyrir og 

ákveða hvort hægt sé að treysta honum eða ekki (Clarke og Stevens, 2009, 

bls. 287). Einnig kom fram í rannsókninni að skólastjórar telja mikla hættu á 

faglegri einangrun en auðveldlega er hægt að komast hjá henni með því að 

þróa faglega samvinnu milli skólastjóra og þeim finnst mikill stuðningur af 

samvinnu í klasa (e. cluster) (t.d. þar sem skólastjórar á ákveðnu svæði 

vinna saman og mynda einhvers konar klasa, innsk. höfundar). Niðurstöður 

Doolittle o.fl. (2008) hafa sýnt fram á að árangursríkt umhverfi sem skapast 

af öflugu tengslaneti stuðli að sterkum og jákvæðum tengslum innan 
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skólasamfélagsins, faglegri þátttöku kennara og jákvæðni gagnvart 

nýjungum. 

Starr og White (2008) gerðu rannsókn á skólastjórum í fámennum 

skólum í dreifbýli Viktoríu fylkis í Ástralíu. Með rannsókninni var leitað svara 

við hverjar væru aðaláskoranir þessara skólastjóra og hvernig þeir skynjuðu 

þær. Starr og White draga þær ályktanir af niðurstöðum sínum að 

skólastjórar fámennra skóla í dreifbýli standa oft frammi fyrir 

viðfangsefnum sem henta fjölmennari samfélögum en eiga ekki endilega við 

í þeim fámennari. Skólastjórarnir í þessari rannsókn lýsa hvernig þeir standa 

illa að vígi gagnvart þeirri stefnu og venju að „eitt skuli yfir alla ganga“ (e. 

one-size-fits-all). Einnig benda þeir á að almennt sé skortur á stefnu eða 

úrræðum sem tengjast sérstaklega fámennum skólum í dreifbýli. Þau 

viðfangsefni sem blasa við öllum skólastjórum virðast magnast upp á 

landsbyggðinni. Skólastjórum fámennra skóla í dreifbýli er fyllilega ljóst að 

þótt aukin krafa sé gerð til þeirra um umbætur á faglegu starfi er það í 

mótsögn við þann tíma sem þeim er ætlaður. Til þess að þróa skólann og til 

að styrkja sjálfa sig hafa skólastjórar í fámennum skólum í dreifbýli í auknum 

mæli leitað til hvers annars. Einnig hafa þeir snúið sér til samfélagsins í leit 

að stuðningi og samstarfi (Starr og White, 2008). 

Mismunandi aðstæður á hverjum stað hljóta að kalla á að skólastjórar 

forgangsraði verkefnum á mismunandi hátt. Áherslur eru staðbundnar og 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því að ekki er hægt að flytja skipulag eða 

áherslur gagnrýnislaust á milli menningarsvæða. Menn verða að vinna út frá 

aðstæðum í hverju samfélagi og varast að alhæfa (Begley, 2001). 

2.6 Samfélagsleg staða skóla í dreifbýli 

Fámennir skólar í dreifbýli eru með sterk tengsl við samfélagið þar sem 

foreldrar og aðrir íbúar veita skólanum mikinn stuðning og standa þétt við 

bakið á honum (Starr og White, 2008; Bauch, 2001 og Lyson, 2002). Í 

vaxandi mæli er litið á forystu sem sameiginlega samfélagslega ábyrgð. 

Skólastjórar þessara skóla verða að vera meðvitaðir um staðbundið 

formlegt og óformlegt vald til koma hugmyndum í framkvæmd. Í fámennum 

skólum þar sem skólastjórnandi er sýnilegur og tekur þátt í starfinu opnar 

það leiðir fyrir hann að ná betri yfirsýn yfir daglegt starf skólans, styðja við 

kennara og mynda tengsl við nemendur og foreldra (Starr og White, 2008).  

Lyson (2002) greinir frá niðurstöðum rannsóknar sinnar sem gerð var í 

dreifbýli New York ríkis um félags- og efnahagsleg áhrif skóla. Þar kemur 

fram að félags- og efnahagsleg velferð er meiri í þeim samfélögum sem enn 

hafa skóla og er einkum áberandi í smæstu samfélögunum þar sem íbúar 
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eru undir 500. Lyson dregur þær ályktanir af niðurstöðum sínum að 

byggðarlag beri vott um félagslegan og efnahagslegan lífsþrótt vegna 

tilvistar skólanna og lokun þeirra virðist að sama skapi leiða af sér ákveðna 

uppgjöf í samfélaginu. Mest sé þetta áberandi í smæstu sveitarfélögunum 

þar sem ef til vill fátt annað er til að sameinast um en skólana. Það sem 

einkennir oftast skóla í dreifbýli eru þau nánu tengsl sem þeir mynda við 

samfélag sitt. Bell og Sigsworth (1992) gerðu rannsókn í Englandi á tengslum 

skóla og samfélags í dreifbýli og komust að þeirri niðurstöðu að í fámennari 

sveitarfélögum er skólinn iðulega það eina sem fólkið hefur til að sameinast 

um. Sérstaklega er þetta áberandi þar sem fólksfækkun verður í sam-

félögum og aðrar stofnanir hverfa á brott. Fjölskyldur í dreifbýli hafa sterkar 

rætur í samfélagi sínu og þétt venslanet. Tengslin milli skóla og samfélags 

eru gjarnan náin og foreldrar og samfélagið í heild sinni veita skólanum 

öflugan stuðning. Þar sem slík tengsl myndast er það vegna þess að 

skólastjórnendur sjá og nýta sér möguleikann á gagnkvæmum samskiptum 

(Bauch, 2001).  

Rannsókn Barley og Beesley (2007) á velgengni skóla í dreifbýli sýnir að 

þeir áttu það sameiginlegt að skipa stórt hlutverk í samfélaginu m.a. voru 

margar skólabyggingar einnig notaðar sem félagsheimili. Niðurstöður sýndu 

fram á jákvæð tengsl samfélags og skóla og gagnkvæman stuðning. Skólinn 

er nauðsynlegur hornsteinn í samfélaginu og stuðningur frá samfélaginu 

gerir velgengni skólans mögulega. Það sem einkennir skóla í dreifbýli er 

nálægðin í samskiptum við íbúa og samfélagið. Þar spilar skólastjórinn stórt 

hlutverk því hæfni hans til að þrífast í þessum aðstæðum og laga sig að 

sérkennum skólans og samfélagsins er mikilvæg. Velgengni skólastjóra sem 

stjórnanda og faglegs leiðtoga í skóla í dreifbýli veltur á tengslum hans við 

nánasta umhverfi.  

Fanney Ásgeirsdóttir (2007) gerði rannsókn á samfélagslegu hlutverki 

tveggja fámennra skóla á Íslandi sem hafði tekist að skapa mikinn 

félagslegan auð með tengslum  við samfélög sín. Niðurstöður leiddu í ljós að 

tengsl fámennu skólanna við samfélag sitt eru margþætt og skólarnir geti 

þegar vel tekst til verið leiðandi afl í félags- og menningarlífi síns 

byggðarlags:  

Hverju samfélagi er mikilvægt að hafa eitthvað til að 
sameinast um. Orðið „samfélag“ ber það með sér. Íbúar í 
samfélagi þurfa að eiga sér fjöregg. Eitthvað sem tengir fólk 
saman og veitir því sameiginlega ábyrgð, tilgang og þá 
tilfinningu að það sé hluti af stærri heild. Fámenni skólinn 
hefur alla burði til að vera þetta fjöregg og í samfélögunum 
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sem hér voru til umfjöllunar lítur fólk þannig á skólann sinn 
(Fanney Ásgeirsdóttir, 2007, bls. 92).  

Niðurstöður Fanneyjar sýndu að fámenni skólinn hefur möguleika á að taka 

að sér ákveðið leiðtogahlutverk í samfélagi sínu. En fámennir skólar eru í 

misjafnlega góðum tengslum við samfélag sitt þar sem aðstæður og 

áherslur eru margbreytilegar og samfélög þeirra ólík innbyrðis.  

2.7 Samantekt 

Í umfjöllun hér á undan hefur verið rætt um ýmsa þætti er snerta 

starfsumhverfi leikskólastjóra í dreifbýli og áhrif þeirra á þá sem faglega 

leiðtoga. 

Starf leikskólastjóra jafnt sem skólastjóra í grunnskóla og forystuhlutverk  

þeirra er enn mikilvægara en áður þar sem það er orðið flóknara að þróa 

skóla og krefst meiri faglegrar hæfni af hálfu skólastjórans en áður var talið 

(Harris og Lambert, 2003). Á undanförnum áratugum hafa orðið breytingar 

á fagmennsku skólastjóra þar sem hlutverk þeirra hefur þróast frá því að 

vera nær eingöngu daglegir stjórnendur yfir í það að vera í auknum mæli 

faglegir leiðtogar (Lashway, 2002). Forysta snýst um að hafa áhrif á aðra og 

fá liðsheildina með sér og í sameiningu öðlast sameiginleg markmið og sýn. 

Helstu verkefni leikskólastjóra eru  meðal annars að setja skýr markmið, 

dreifa forystu, taka ákvarðanir og ýta undir virkni starfsmanna sinna með 

samskiptum,  hvatningu og viðurkenningu (Harris og Muijs, 2005 og Rodd, 

2006).  

Auknum kröfum um framfarir og skólaþróun getur leikskólastjóri mætt 

með því meðal annars að byggja upp og þróa faglegt lærdómssamfélag. 

Leikskóli sem er faglegt lærdómssamfélag staðnar ekki heldur þróar með sér 

ákveðna menningu og fylgir þróun samfélagsins (Hargreaves, 2008). 

Lærdómssamfélag mótast af því samfélagi sem það er í og bæði ytra 

starfsumhverfi sem innra hefur áhrif á það. Aðstæður á hverjum stað eru 

sértækar og leikskólastjóri verður að taka mið af því þar sem hann er 

lykilpersóna skólaþróunar (Sergiovanni, 2009 og Fullan, 2007).  

Leikskólastjóri ber ábyrgð á faglegri forystu í sínum skóla en getur ekki 

borið þær byrðar að vera einn í forystu heldur þarf hann að dreifa forystu. 

Nýlegar rannsóknarniðurstöður sýna að dreifð forysta hentar vel þegar 

byggja á upp faglegt lærdómssamfélag og hefur jákvæð áhrif á árangur 

skóla (Doolitle, Sudeck og Rattigan, 2008). Dreifð forysta snýst um að 

nálgast sérfræðiþekkingu hvar sem er innan stofnunnar en ekki leita 

eingöngu að henni í formlegum forystuhlutverkum (Fullan ofl., 2005).  
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Stjórnun leikskóla er margþætt verkefni þar sem uppfylla þarf óskir og 

kröfur margra aðila, s.s. rekstraraðila, starfsmanna, foreldra og barna. 

Mikilvæg forsenda þess að leikskóli nái árangri og geti þróað starf sitt er að 

unnið sé að því að rækta samskipti, bæði innan stofnunar og utan hennar. 

Stjórnun leikskóla felst að miklu leyti í því að skilja menningu skólans og 

samskiptahæfni leikskólastjóra skipar þar stóran sess (Hoy og Miskel, 2008).  

Samkvæmt rannsókn Rafferty (2003) virðast skólar með opinn 

starfsanda fela í sér gagnkvæmt traust kennara og stjórnenda. Traust hefur 

mikil áhrif á hegðun einstaklinga og þar af leiðandi á vinnuhópa og 

stofnunina í heild sinni. Barth (2006) segir að ef  samskipti á milli stjórnenda 

og kennara, séu traust og gefandi og byggist á samvinnu þá hafi það 

fordæmisgildi fyrir önnur samskipti innan skólasamfélagsins og hefur einnig 

áhrif á gæði skólastarfs. Rannsóknir Fullan (2007) sýna að starfið verður 

árangursríkt þar sem fólk vinnur saman, skiptist á skoðunum, tekst á við 

hluti og hjálpast að við að finna lausnir, þannig byggist upp mikilvæg hæfni 

og þekking.  

Niðurstöður rannsókna (Rúnar Sigþórsson, 1995 og Jones, 2009) á 

fámennum skólum í dreifbýli sýna að skólastjórar eru undir miklu vinnuálagi 

og þeim finnst of lítill tími gefast fyrir faglega forystu. Í fámennum skólum 

eru verkefnin nánast þau sömu og í stórum skólum en færra fólk er til að 

vinna. Skólastjórarnir líta á kennsluna sem mikilvægan þátt í starfi sínu og 

telja hana styrkja þá sem faglega leiðtoga. Niðurstöður rannsóknar Clarke 

og Stevens (2009) sýna að það tekur tíma að mynda og þróa traust milli 

skólastjóra og samfélagsins. Skólastjórar telja mikla hættu á faglegri 

einangrun en auðveldlega er hægt að koma í veg fyrir hana með samvinnu 

sín á milli (Margrét Harðardóttir og Sigþór Magnússon, 1990; Stevens, 2009; 

Starr og White, 2008).  

Í fámennum skólum ríkir oft notalegur skólaandi þar sem allir þekkjast 

vel og samskipti eru oft nánari en í stærri skólum (Margrét Harðardóttir og 

Sigþór Magnússon, 1990). Kostir og gallar fylgja nándinni í litlum 

samfélögum. Stjórnendur fámennra skóla eru óöruggir gagnvart hlutverki 

sínu sem ráðgjafar og eftirlitsmenn með störfum kennara. Afskiptin eru 

frekar óformleg frekar en formleg og nefna þeir smæðina sem ástæðu. 

Styrkurinn felst í að samskipti eru tíð og þörf kennara fyrir nálægð, sýnileika 

og traust sem skiptir þá miklu máli er fullnægt. Ógnin er hins vegar að erfitt 

getur verið að taka á málum í litlu samfélagi án þess að persónuleg atriði 

blandist þar í (Rúnar Sigþórsson, 1995).  
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Fámennir skólar í dreifbýli hafa sterk samfélagsleg tengsl þar sem 

foreldrar og aðrir íbúar veita skólanum mikinn stuðning og standa þétt við 

bakið á honum (Starr og White, 2008; Bauch, 2001 og Lyson, 2002). Þegar 

slík tengsl myndast er það vegna þess að skólastjórnendur sjá og nýta sér 

möguleikann á gagnkvæmum samskiptum (Bauch, 2001). Niðurstöður 

Barley og Beesley (2007) á velgengni skóla í dreifbýli sýna að skólinn er 

nauðsynlegur hornsteinn í samfélaginu og stuðningur frá samfélaginu gerir 

velgengni skólans mögulega. Fámennir skólar eru í misjafnlegum góðum 

tengslum við samfélag sitt þar sem aðstæður og áherslur eru 

margbreytilegar og samfélög þeirra ólík innbyrðis (Fanney Ásgeirsdóttir, 

2007). 

 Það eru margir þættir í innra sem ytra starfsumhverfi sem hafa áhrif á 

starf leikskólastjóra í dreifbýli og miklu máli skiptir nálægðin í samskiptum 

við íbúa og samfélagið. Velgengni leikskólastjóra sem stjórnanda og faglegs 

leiðtoga í skóla í dreifbýli veltur á tengslum hans við nánasta umhverfi. 

Leikskólastjóri í dreifbýli þarf að vinna út frá aðstæðum í hverju samfélagi 

þar sem traust og gagnkvæm samskipti við alla aðila í skólasamfélaginu 

skipta máli.  
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð og sniði rannsóknar. 

Sagt er frá hlutverki rannsakanda og vali á þátttakendum. Einnig er gerð 

grein fyrir hvernig gagnaöflun var háttað og hvernig gagnagreining fór fram 

og að lokum er fjallað um siðferðileg atriði sem hafa verður í huga við 

rannsóknarvinnu af þessu tagi.  

3.1 Rannsóknaraðferð  

Markmiðið með þessari rannsókn er að leitast við að varpa ljósi á stöðu 

leikskólastjóra í dreifbýli . Rannsóknarspurningarnar sem gengið var út frá 

eru: 

1. Hvaða þætti í starfsumhverfi leikskólastjóra í dreifbýli telja þeir  

einkum hafa áhrif á starf þeirra sem faglegra leiðtoga? 

a) Hvaða þætti telja þeir vera styðjandi eða letjandi? 

b) Hvernig gengur þeim að móta og þróa faglegt 

lærdómssamfélag? 

2. Hvernig skynja leikskólastjórarnir hlutverk leikskólans í 

sveitarfélaginu? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum var beitt eigindlegri 

(e.qualitative) rannsóknaraðferð en sú aðferð byggist á því að setja sig inn í 

hugarheim og umhverfi þátttakenda og reyna að skilja upplifun þeirra á 

veruleikanum. Þegar eigindlegri nálgun er beitt við rannsókn er ekki 

sjálfgefið að niðurstöður hennar megi yfirfæra  á aðrar aðstæður eða aðra 

hópa. Oftast er lesandanum eftirlátið að dæma um það hvort eigin 

aðstæður séu það líkar þeim sem verið var að skoða að niðurstöðunar 

mætti yfirfæra þangað (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Tekin voru hálfopin 

viðtöl (e. semi-structured interwiews) við þrjá leikskólastjóra í dreifbýli. 

Viðtölin voru frá 65-90 mínútur að lengd. 

3.2 Hlutverk rannsakanda 

Í eigindlegum rannsóknum er oft talað um að rannsakandi sé eitt af tækjum 

rannsóknarinnar (Flick, 2006; Rúnar Helgi Andrason, 2003; Sigurlína Davíðs-

dóttir, 2003). Því er nauðsynlegt að rannsakandi sé hæfur í mannlegum 

samskiptum og sé virkur hlustandi. Mikilvægt er að rannsakandi forðist að 

láta eigin skoðanir hafa áhrif á orð viðmælenda. Hann verður einnig að gera 

sér grein fyrir að bakgrunnur og afstaða hans hefur áhrif á samskiptin og því 

verður hann að átta sig á hver bakgrunnur og afstaða hans er (Rúnar Helgi 
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Andrason, 2003). Ég gerði mér grein fyrir því að ég sem rannsakandi hafði 

ákveðnar hugmyndir um viðfangsefni rannsóknarinnar og þar gæti mín 

reynsla sem leikskólastjóri í dreifbýli haft áhrif. Í viðtölunum reyndi ég að 

vera sem minnst leiðandi og láta ekki skoðanir mínar í ljós.  

 Mikilvægt er hvernig staðið er að fyrstu kynnum rannsakanda og við-

mælanda. Rannsakandi þarf að vera vel undirbúinn og geta svarað þeim 

spurningum er vakna sem tengjast rannsókninni. Rannsakandi þarf að leggja 

áherslu á að hann sé traustsins verður og að viðmælanda sé sýnd virðing 

(Rúnar Helgi Andrason, 2003). Ég var vel undirbúin og gaf þátttakendum 

kost á að spyrja um hvað eina er tengdist rannsókninni.  

3.3 Val á þátttakendum 

Við val á þátttakendum var notað markmiðsúrtak (e. purposive sampling) 

þar sem áhersla var lögð á að velja þrjá leikskólastjóra í þremur 

sveitarfélögum í dreifbýli og leitast var við að velja leikskóla sem eru í 

mismunandi starfsumhverfi. Einn leikskólanna er í byggðarkjarna sinnar 

sveitar, staðsettur við hlið grunnskólans. Annar er ekki í byggðarkjarna í 

sinni sveit og töluverð veglengd er á milli leik- og grunnskólans. Þriðji 

leikskólinn  er staðsettur í sama húsi og grunnskóli og skólarnir eru í 

byggðarkjarna.  

 Byrjað  var á því að athuga hjá viðkomandi sveitarfélögum hvort leyfi 

fengist fyrir fyrirhugaðri rannsókn. Í öllum sveitarfélögunum fengust þau 

svör að nóg væri að afla samþykkis viðkomandi leikskólastjóra/viðmælanda. 

Ég sendi þeim þremur leikskólastjórum sem ég hafði valið tölvupóst þar sem  

fyrirhuguð rannsókn var kynnt. Ég kannaðist við alla leikskólastjórana frá því 

að ég gegndi leikskólastjórastöðu í mínum leikskóla. Allir leikskólastjóranir 

gáfu samþykki sitt fyrir þátttöku. Síðan var valinn staður og stund til að 

hittast. Viðtölin fóru fram í leikskólum viðkomandi aðila.  

3.4 Gagnaöflun og gagnagreining 

Eins og fram hefur komið var rannsóknin eigindleg með hálf opnum 

viðtölum. Stuðst var við viðtalsramma þar sem ákveðnar spurningar voru 

hafðar til hliðsjónar og lögð áhersla á það í viðtölunum að rannsakandi væri 

sem minnst stýrandi og að viðtölin væru sem mest opin. Lögð var áhersla á 

virka hlustun, að skilja hvað viðmælandi tjáði sig um og hlustað á tilfinningar 

hans (Flick, 2006). Í upphafi viðtalanna skrifuðu bæði rannsakandi og 

viðmælendur undir upplýst samþykki þar sem fullum trúnaði var heitið og 

að gögnum yrði eytt að rannsóknarvinnu lokinni. Einnig var fengið leyfi hjá 

þeim til að hafa samband aftur ef þyrfti frekari upplýsingar eða til að tryggja 
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réttan skilning. Viðtölin  voru tekin upp á stafrænt upptökutæki, einnig 

skráði ég hjá mér minnispunkta og upplifun á vettvangi.  

Til að greina gögnin þarf að lykla þau og síðan flokka í þemu. Gagnaöflun, 

ritun greinargerðar og samanburður við önnur gögn er samtvinnað ferli frá 

upphafi til enda, þó svo að gagnaöfluninni sjálfri ljúki fyrr en greiningu og 

ritun skýrslu. Við greiningu gagna sprettur ef til vill fram einhver þáttur eða 

þema sem rannsakanda langar að kanna nánar. Með því að skipta nokkrum 

sinnum um rannsóknaráherslur fæst samanburður sem leiðir rannsakanda 

að efni sem hann getur rannsakað ítarlega, fyrst með lýsingu og síðan með 

fræðilegri greiningu (Gretar L. Marinósson, 2004). Ég byrjaði á því að hlusta 

strax á hvert viðtal ítarlega tvisvar sinnum og skráði hjá mér athugasemdir 

og hugleiðingar, síðan voru viðtölin afrituð frá orði til orðs. Í niðurstöðu 

kaflanum eru flest hikorð fjarlægð til þess að upplifun viðmælanda komist 

betur til skila. Ég prentaði viðtölin út og marglas þau yfir og hóf síðan að 

vinna úr þeim upplýsingum sem fram komu. Til að vinna úr gögnunum 

byrjaði ég á því að lykla (e. code) til að leita að sameiginlegum þemum í 

þeim. Ég hafði einnig rannsóknarspurningar til hliðsjónar og reyndi að finna 

mikilvægustu þræðina sem myndu svara þeim. Eftir nánari ígrundun voru 

flokkar sameinaðir og búnir til nýir flokkar sem taldir voru best til þess 

fallnir að svara rannsóknarspurningunum. Úr þeim niðurstöðum var unninn 

samfelldur texti þar sem vitnað var beint í viðmælendur. Niðurstöður voru 

síðan túlkaðar og reynt að komast að því hvað þátttakendum fannst 

mikilvægast.  

Eftir að viðtölin  voru afrituð gerði ég samantekt úr hverju þeirra og 

sendi viðkomandi viðmælanda til aflestrar og nokkrar spurningar til að 

tryggja að rétt væri farið með staðreyndir. Tekið var  tillit til þeirra 

athugasemda sem komu frá viðmælendum varðandi samantektina. Sigurður 

Kristinsson (2003) telur mikilvægt að sá sem talað er við fái tækifæri til þess 

að lesa afraksturinn yfir og draga til baka einstaka þætti ef honum þykir 

ástæða til.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Við gerð rannsóknar geta komið upp ýmis siðferðileg atriði. Í grein Sigurðar 

Kristinssonar (2003), Siðfræði rannsókna og siðanefndir, kemur fram að 

þátttakandi í rannsókn á rétt á að vita í hverju þátttaka hans felst og hvernig 

upplýsingar um hann verða birtar. Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar 

kröfur eigi hún að standa undir nafni (Sigurður Kristinsson 2003, bls. 161). Í 

þessari rannsókn var unnið samkvæmt almennum siðareglum um 
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vísindarannsóknir þar sem meðal annars er borin virðing fyrir manneskjunni 

og sjálfræði hennar.  

Í upphafi skrifuðu þátttakendur og rannsakandi undir upplýst samþykki 

þar sem trúnaði er heitið og þátttakendur upplýstir um hvernig rannsóknin 

verður kynnt. Með upplýstu samþykki er rannsakandi að koma upplýsingum 

og áformum sínum til viðmælanda á heiðarlegan hátt og stuðla að trausti 

(Sigurður Kristinsson 2003). Til að halda trúnaði við þátttakendur eru þeir 

ekki nefndir réttum nöfnum í verkefninu. Þátttakendum var einnig gerð 

grein fyrir að þeir væru í fullum rétti að draga sig út úr rannsókninni hvenær 

sem væri. Áður en rætt var við þátttakendur var kannað hjá viðkomandi 

sveitarfélögum hvaða reglur þau hafa varðandi rannsóknir. Hjá öllum 

sveitarfélögunum fengust þau svör að nóg væri að fá samþykki viðkomandi 

þátttakanda. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar.  

Til að niðurstöður rannsóknar séu trúverðugar þá er nauðsynlegt fyrir 

rannsakanda að sýna fram á að þær séu traustar (e. credibility), það er að 

segja að rannsóknin sé vel skipulögð, rétt val á þátttakendum og sýnt sé 

fram á tengingu við rannsóknir og fræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ég tel 

að niðurstöðurnar sem koma hér á eftir séu trúverðugar því rannsóknin var 

vel skipulögð, val á þátttakendum var vandað og auk þess er hægt að tengja 

niðurstöðurnar við rannsóknir og fræði. 

Ég valdi þetta rannsóknarviðfangsefni vegna einlægs áhuga míns á því. 

Ég er sjálf alin upp í Reykjavík en hef búið í minni sveit í rúm 21 ár og fylgst 

með skólaþróun á þeim tíma. Ég var meðvituð um að ég yrði að gæta þess 

að mín reynsla og þær hugmyndir sem ég hef um hlutverk og stöðu skóla í 

dreifbýli myndu ekki byrgja sýn mína í upplýsingaöflun minni, úrvinnslu og 

túlkun gagna. Ég gerði mér far um að leggja mína sannfæringu til hliðar og 

reyndi að forðast að láta hana lita öflun og túlkun gagnanna.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr viðtölunum með 

rannsóknarspurningarnar að leiðarljósi. Fyrst er stuttlega sagt frá 

þátttakendunum þremur og starfsumhverfi þeirra. Leitast er við að hafa 

þessa umfjöllun sem mest lýsandi með því að draga upp myndir fyrir 

lesandann af leikskólastjórunum sem verið er að lýsa með því að þeirra 

raddir komi fram í textanum. Í þessum kafla og undirköflum hans verður 

gerð grein fyrir ýmsum þáttum í starfsumhverfi leikskólastjóranna. 

Undirkaflarnir eru fjórir og skiptast í: uppbygging og þróun leikskólastarfs, 

samskipti, samvinna, leikskóli og samfélag. 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í viðtölunum voru þrír leikskólastjórar í leikskólum í dreifbýli. 

Allir viðmælendur mínir eru konur og hef ég gefið þeim nöfnin  Ása, Helga 

og Signý. Hér á eftir er stutt kynning á viðmælendum mínum og 

leikskólunum þeirra. Leikskólanir eru eins, tveggja og þriggja deilda skólar, 

sá elsti er um 35 ára og sá yngsti er um 15 ára. Húsnæði leikskólanna er ekki 

fjölnota, það er að segja húsnæðið er ekki nýtt í aðra starfsemi eins og 

félagsheimili.  

Ása er leikskólastjóri, útskrifuð sem leikskólakennari 2006 og hefur 

starfað í 10 ár í leikskólum, fyrst sem ófaglærð síðan sem leikskólakennari, 

aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri í tvö ár. Leikskólinn er þriggja 

deilda með 40 börn og Ása er búin að starfa þar í þrjú ár. Stöðugildi eru rétt 

rúmlega tólf og þar af eru leikskólakennarar í rúmlega þremur stöðugildum. 

Ása er í 100% stjórnunarstöðu. Leikskólinn er staðsettur miðsvæðis í 

sveitarfélaginu og ekki í byggðarkjarna.  

Helga er leikskólastjóri, útskrifuð sem leikskólakennari 1999 og hefur 

starfað í leikskólanum í 13 ár, fyrst sem ófaglærð síðan sem deildarstjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri og í fimm ár sem leikskólastjóri. Leikskólinn er einnar 

deildar skóli með um 30 börn. Starfsmenn eru níu í misháu starfshlutfalli og 

þar af eru fjórir leikskólakennarar. Helga er í 75% stjórnunarstöðu og 25% 

stöðu inni á deild eða kennsluskyldu. Leikskólinn er annar af tveimur 

leikskólum sveitarfélagsins og er staðsettur í litlum byggðarkjarna. 

Leikskólinn er í sama húsi og grunnskólinn. 

Signý er leikskólastjóri, útskrifuð sem leikskólakennari 1974, og hefur 

starfað í tæp 40 ár í leikskólum, þar af hefur hún verið leikskólastjóri í 

hartnær 20 ár. Leikskólinn hennar er tveggja deilda skóli fyrir 30 börn og 

hún er búin að vera þar leikskólastjóri í um sex ár. Við leikskólann eru 6,5 
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stöðugildi og þar af eru þrír leikskólakennarar og einn íþróttakennari. Signý 

er í 50% stjórnunarstöðu og 50% inni á deild eða kennsluskyldu. Leikskólinn 

er í húsnæði samtengdu við grunnskólann. Leikskólinn er annar af tveimur 

leikskólum sveitarfélagsins og er staðsettur í nokkuð fjölmennum 

byggðarkjarna.  

4.2 Uppbygging og þróun leikskólastarfs 

Allir leikskólastjórarnir hafa staðið í mikilli uppbyggingu og þróun á 

skólastarfinu í sínu sveitarfélagi. Helga tók þátt í því á sínum tíma að koma 

leikskólanum í sinni sveit á fót og var í því að móta og byggja upp 

leikskólastarfið frá grunni. Helga var í leikskólakennaranámi á þeim tíma og 

segir að það hafi verið erfitt sem fagmaður að byggja upp skólann en það 

tókst. Leikskólinn hefur haldið áfram að þróast síðan. Signý og Ása segjast 

báðar hafa þurft að rífa upp faglegt starf í leikskólunum þar sem starfið 

hafði ekki þróast í takt við kröfur um gæði og árangur „... bæði staðnað og 

þreytt.“ Ása segir að frá því hún kom í leikskólann hafi t.d. verið „...ein tölva 

og allir í þeirri tölvu.“ Ása kom að ýmsum breytingum: 

...það varð töluverð breyting þegar við komum og svona bæði 

fórum við í að gera breytingar á vinnutíma, við settum upp 

kaffistofu, settum örfund á morgnanna, það má segja við 

settum þetta í fastari skorður. 

Með örfundi á Ása við að hverjum morgni fundar hún og einn frá hverri 

deild í smástund. Á þessum fundum er staðan tekin í upphafi dags, farið er 

yfir hvort og hvaða börn og starfsfólk vanti og annað þess háttar.  

Signý segist hafa komið „...á staðinn og nánast byrjað á því að flytja.“ Það 

hafi verið hennar vinna að koma leikskólanum af stað í nýju húsnæði og hún 

hafi komið með það sem hún kunni í farteskinu, reynslu, þekkingu og þá 

stefnu sem hún aðhylltist og hafi innleitt í leikskólann. Að sögn Signýjar voru 

allir tilbúnir fyrir þetta en það hafi tekið tíma að innleiða stefnuna:  

Ég er ekkert viss um að mér hafi fundist það hafa gengið vel ef 

ég hefði verið 20 árum yngri. En ég vissi að það myndi ekki 

ganga neitt hratt, sko ég var áður búin að ganga í gegnum 

þróunarstarf ...ég veit það alveg að það eru tvö skref áfram og 

eitt til baka og það þurfti náttúrulega að vinna skólann alveg frá 

A.  

Signý segist vera með mjög hæft starfsfólk og það fólk sem enn er í húsi frá 

því að hún tók við sé áhugasamt um þá stefnu sem er í leikskólanum og opið 

fyrir nýjungum.  
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Eitt af því sem Ása hefur lagt vinnu í er að skerpa á hlutverkum innan 

leikskólans: 

Hver sér um hvað, hvað sér deildarstjórinn um, hvað sér 

leikskólastjórinn um, hvað sér aðstoðarleikskólastjórinn um. 

Þetta erum við enn að þróa.  

Að mati Ásu er mikilvægur þáttur að hlutverkin séu skýr þannig að allir viti 

til hvers er ætlast af hverjum og koma þannig í veg fyrir að fólk fari inn á 

svið annarra. Það sé stuðningur fyrir sig sem leikskólastjóra með faglega 

forystu. Jafnframt talar Ása um að mikil vinna hafi farið í ýmsa grunnþætti 

eins og að endurskipuleggja skjalasafnið, dagskipulag og ýmsa þætti 

leikskólastarfsins. Mesti tíminn í starfi Ásu fer í vinnu í grunnþáttum 

leikskólastarfsins og þeirri vinnu er ekki enn lokið. Ása segir frá því að fyrsta 

árið sitt sem leikskólastjóri hafi hún oft unnið langt fram á kvöld til að hraða 

þessari uppbyggingu „…en svo má maður passa sig að fara ekki of langt í því, 

því þá brennur maður bara upp!“ Ása segir einnig, „...mér finnst ofboðslega 

gaman að vinna sem leikskólastjóri og taka þátt í uppbyggingunni...“ Signý 

segir að í uppbyggingunni og mótun leikskólastarfsins hafi bæði verið farið 

afturábak og áfram en nú sé það komið í fastari skorður.  

Allir viðmælendur telja formlega ramma um skólastarf eins og lög, 

reglugerðir og aðalnámskrá almennt styðjandi fremur en letjandi við sig 

sem leikskólastjóra og faglega leiðtoga, „... maður getur alltaf sótt í þann 

brunn.“ 

Bæði Helga og Signý hafa kennsluskyldu inni á deild og telja þann þátt 

mikilvægan fyrir sig sem faglega leiðtoga. Helga er í 75% stjórnunarstarfi og 

25% inn á deild. Hún segist þó vera miklu meira inni á deild en þessi 25% þar 

sem hún sinni einnig afleysingu, hjálpi til á álagstímum og svo sé hún sjálf 

með hópastarf og sinni ýmsum sérverkefnum, sérstaklega með elstu 

börnunum. Helga segir það styrkja sig sem faglegan leiðtoga að vera inni á 

deild „og það sé nauðsynlegt að vera í tengslum við það góða starf sem 

fram fer“. Með því að vera þetta mikið inni á deild finnst Helgu vera 

auðveldara að koma inn með fræðslu, leiðbeiningu og hvatningu:  

Ég verð að gera það til þess að fylgjast með hvað er að gerast 

og mér finnst ég verði að vera í tengslum við bæði börnin og 

starfsfólkið og foreldrana til þess að geta haft yfirsýnina og 

geta stjórnað vel. Vita hvað ég er að gera, auðvitað er það 

krefjandi að vera í öllum þessum þáttum, hlutverkum, það er 

líka krefjandi en ég held ég gæti aldrei, held ég myndi ekki vilja 

vera stjórnandi sem er ekki í tengslum við starfið.  
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Starf Signýjar skiptist í 50% stjórnunarstöðu og 50% inni á deild og hún 

segir að það gangi ágætlega að sinna bæði stjórnunarstarfinu sem og veita 

faglega forystu. Signý hefur verið að reyna að fá stjórnunarhlutfallið aukið 

en ekki tekist en segir þó að það sé lagt í sínar hendur að nýta þær smugur 

sem finnast. Signý segir að aukin verkefni hafi bæst við sem snúi aðallega að 

fjölgun barna sem þurfa sérkennslu. Signý sér einnig um veikindaafleysingu 

þannig að suma daga er hún í fullu starfi inni á deild. Signý segir það styrkja 

sig mjög mikið sem faglegan leiðtoga að vera með kennsluskyldu. Með því 

móti segist hún ná betri yfirsýn og eigi miklu meiri möguleika á að koma 

sínu á framfæri. Með því að vera inn á deild er hún öðrum starfsmönnum 

fyrirmynd „ sko ég heyri það að þær taka orðin mín næstum því rétt.“ Signý 

segist vera jákvæð og mjög jafnlynd og eiginlega ekkert fari í tauganar á sér 

og telur það góðan kost í sínu starfi. Hún segir að það skili sér inn í 

starfsmannahópinn.  

Allir viðmælendur tala um að húsnæði leikskólans sé gott og styðjandi 

fyrir faglegt starf og þó segir Signý að hún hefði hannað það öðruvísi ef hún 

hefði getað það. Helga var með í því að hanna húsnæði leikskólans hjá sér 

og er mjög ánægð með þá hönnun og segir þetta hafa komið vel út. 

Leikskólastjóranir eru sammála um að náttúran í kring um leikskólana skipti 

miklu málu og sé styðjandi þáttur fyrir faglegt starf. Allir leikskólarnir nýta 

náttúruna mikið og leikskólastjórarnir eru allir sammála um þar fer fram 

nám sem komi inn á alla þroskaþætti barns og tengist námssviðum 

aðalnámskrár leikskóla. Umhverfið er hvetjandi fyrir alla þroskaþætti barns. 

Umhverfið er fjölbreytt, skógur, brekkur, mói og sveitabæir í nokkurra 

hundruða metra fjarlægð. Allir leikskólarnir fara í heimsóknir á sveitabæi í 

kring.  

Við erum með sveitabæi hérna í kring sem við getum farið að 

skoða hesta og lömbin á vorin, bara hérna nokkur hundruð 

metra frá, við erum með fiskeldi hérna líka og við höfum allt 

hérna. Brekkur og móa og mosa, bara alla náttúruna eins og 

hún leggur sig, alla fuglana á vorin. 

Í leikskóla Helgu voru settir upp útikennsluhópar og fer hver hópur einu 

sinni í viku í útikennslu þar sem börnin upplifa náttúruna. Hjá Signýju fara öll 

börn í hópum í svokallaðar skógarferðir, einu sinni í viku, á tvö skógarsvæði í 

nágrenni leikskólans. Við leikskóla Ásu er stórt náttúrulegt útileiksvæði með 

stórum trjám. Allir viðmælendur telja að útivist, náttúra og umhverfi skipi 

stóran sess í starfi leikskólanna. 
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Helga segir að sér gangi ágætlega að sinna stjórnunarstarfinu og stýra 

faglegri forystu. Helga segir að starf leikskólastjóra sé fjölbreytt og 

umfangsmikið:  

Sérstaklega ef maður ætlar að fylgja öllu því nýjasta sem er að 

gerast og fylgjast með öllu, peppa upp og styrkja og vera svo 

líka að stjórna og sinna allri pappírsvinnu. Það er náttúrulega 

mikið starf, en það gengur já. [...] starfið hefur aukist á þann 

hátt að stundum er meiri pappírsivinna þar sem verið er að 

taka saman ýmsar upplýsingar. Finna leiðir til að spara og reka 

skólann á ódýrari hátt. Fundir með yfirmönnum eru fleiri og ég 

hef bætt við mig meiri afleysingum en áður þannig að 

vinnudagurinn lengist stundum. 

Helga segir starf sitt vera skemmtilegt og fjölbreytt og enginn dagur eins: 

Maður mætir hérna á morgnana og þú ert með einhver 

verkefni sem þú ætlar að gera, svo færðu alveg fullt af öðrum 

verkefnum og kemst ekkert yfir þessi verkefni sem þú ætlaðir 

að gera svo maður þarf alltaf að vera tilbúin, að vera 

sveigjanlegur og bregðast við. Vinnan er í því að bregðast við.  

4.2.1 Dreifð forysta, ábyrgð og sýn 

Allir leikskólastjórarnir líta á sig sem lykilpersónu í að leiða faglegt starf í 

leikskólanum. Það fylgir þeirra stöðu og kemur m.a. skýrt fram í lögum um 

leikskóla. Ásu og Signýju finnst skipta máli að dreifa forystu og ábyrgð og 

segja að það skipti máli fyrir þær sem faglega leiðtoga og sé styðjandi við 

sig. Þær leggja áherslu á að þær geti ekki einar borið ábyrgðina og því dreifa 

þær forystunni til deildarstjóranna og með því telja þær forystuna í 

skólunum öflugri „...það er svo rosa mikið til af hæfu fólki...“. Helga segist 

ekki dreifa forystunni né valdi heldur eingöngu verkefnum og ábyrgð „...mér 

finnst ekki að ég deili forystunni né valdinu, það er mitt, en ég set ákveðna 

ábyrgð á starfsmenn.“ Með því að treysta starfsfólkinu fyrir hlutverkum og 

verkefnum telur Helga það styrkja sig sem leiðtoga. Leikskólastjórarnir telja 

að með því að nýta mannauðinn og dreifa verkefnum og ábyrgð verði það til 

þess að auðvelda leikskólastjóra ýmislegt í starfi. Signý segir: 

...ég er ekki hérna til að, til þess að stjórna frá A-Ö, ég er hérna 

til að plokka upp hugmyndir og ekki bara hjá starfsfólkinu...ég 

segi mikið við krakkana, börnin og alla: þetta var rosa góð 

hugmynd hjá þér, nú er ég ánægð með þig. Við vinnum þetta 

svolítið svona og við þurfum að kenna börnunum og 
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fullorðnum að það bara gerir ekkert til þó að mín hugmynd hafi 

ekki verið notuð.  

Allar tala þær um að frumkvæði starfsfólks og sjálfstæði þess skipti máli. 

Þær leggja áherslu á þátttöku allra starfsmanna, nýta mannauðinn, finna út 

sterkar hliðar starfsmanna og skipta verkefnum niður á þá eins mikið og 

hægt er. Ása er t.d. með örfundi á morgnana þar sem staðan á hverjum degi 

er tekin. Allir á deildunum skiptast á að mæta á örfundina, þannig eru allir 

virkjaðir og gerðir ábyrgir. Hver og einn þarf að taka ábyrgð á sínu hlutverki 

og lausn er fundin í sameiningu til dæmis hvernig á að leysa veikindaforföll 

og Ása leggur áherslu á að það sé ekki hún ein sem eigi að finna lausnir.  

Þegar Signý starfar inni á deild þá er hún undirmaður deildarstjórans því 

það er hann sem ber ábyrgð og hefur valdið á deildinni. Bæði Helga og Signý 

líta á það sem hlutverk sitt sem stjórnanda að hvetja starfsfólkið, styðja og 

leiðbeina þeim eftir þörfum. Signý lætur til dæmis deildarstjóra fara í erfið 

viðtöl og svara fyrir erfiða hluti. Signý segir að ef hún fái umkvartanir frá 

foreldrum þá sé það deildarstjóranna að taka á því:  

Ég læt þær sigla málinu í höfn, því daginn eftir þá eru það þær 

sem mæta foreldrum, ég sit kannski bara hérna við tölvuna 

og sé þau aldrei [...] mér finnst líka mitt hlutverk vera svolítið 

að berja svolítið í þær ákveðnina og kraftinn! 

Ása telur það hluta af starfi sínu að virkja deildarstjórana í ýmsa faglega 

vinnu eins og að útbúa deildarnámskrár og starfsáætlanir þar sem Ása 

leggur áherslu á að fram komi það sem verið er að gera. Þetta er síðan 

endurskoðað á hverju ári til að ýta undir sameiginlegan skilning og sýn. Ása 

segir að það sé í verkahring deildarstjóranna að koma þeim þætti til annarra 

starfsmanna á deildunum „afhverju gerum við þetta svona...með þessum 

öru mannabreytingum að þá er þetta Akkilesarhællinn.“ 

Öllum viðmælendum finnst skipta mestu máli að hafa fagfólk í 

leikskólanum og það sé sá þáttur sem styðji  þær mest sem faglega leiðtoga, 

það auðveldi að ná fram sameiginlegum skilningi og sýn. Einn viðmælandi 

komst svo að orði: 

Það er bara allt annað að hafa fagmennina með sér og það er 

líka allt annað að hafa leikskólakennara en grunnskólakennara, 

þó að það sé ágætt að hafa grunnskólakennara. Þeir hafa bara 

ekki sama gruninn, ekki sömu sýn og samtalsfærni.  

Signý talar um að eftir því sem það eru fleiri leikskólakennarar hafi það áhrif 

á faglegt starf til dæmis „ þetta vinnulag hvernig er komið fram við börnin.“ 
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Og hún segir: „það er svo mörgum sinnum sterkari speglun fram í umhverfið 

og fram í umheiminn og til foreldra.“  

Allar telja þær að innan leikskólanna sé sameiginlegur skilningur allra á 

markmiðum og námi, þó eru þær sammála því að alltaf þurfi að vera vinna í 

þessum þáttum „en þetta sé auðveldara eftir því sem fleiri 

leikskólakennarar eru ...því þeir eru svo flinkir að nota mannauðinn.“ 

Helga segir að eftir því sem fleiri fagmenntaðir koma inn í leikskólann 

slaknar meir á henni sjálfri „róðurinn sé léttari þegar fleiri eru til að róa.“ 

Signý segir að fyrstu árin sín í leikskólanum hafi verið erfið af því að hún hafi 

verið sú eina sem var fagmenntuð. Ásu finnst sá þáttur sem letji hana mest 

sem stjórnanda og faglegan leiðtoga vera hin alltof mikil starfsmannavelta 

sem er  í leikskólanum. Hún segir starfsmannaveltuna tilkomna vegna 

launanna.   

Það er sama hvað auglýst er oft eftir fagfólki það sækir ekki 

um...þeir virðast fara inn á leikskólanna þar sem fyrir eru 

margir leikskólakennarar, þannig að þar verður mikill 

undirbúningur og faglega starfið blómstrar. 

Ása telur að það myndi efla faglegt starf til muna ef fleiri 

leikskólakennarar væru í leikskólanum og ef starfsmannahópurinn yrði 

stöðugri.  

4.2.2 Ýmsir fundir innan leikskólans 

Viðmælendur tala allir um hvað ýmsir fundir innan leikskólans séu 

mikilvægir og hafi mikið gildi fyrir bæði faglegt starf og skólaþróun. Þeir 

leggja mikla áherslu á að vinna með starfsfólkinu þannig að allir geti lagt 

eitthvað til málanna og haft áhrif.  

Á mánudögum er Helga með fagfund með öllu fagmenntaða 

starfsfólkinu þar sem eru umræður, lagðar eru línurnar og vikan kortlögð. Á 

fagfundum er það kjarninn sem stillir saman strengi sína og fer síðan með 

það út í starfsmannahópinn. Helga segir að allt starfsfólk hafi aðgang að 

fundargerðum þar sem áherslur í starfinu og ákvarðanir koma fram, 

„...ófagmenntaðir starfsmenn sem ekki sitja fagfundi koma oft með 

hugmyndir og ábendingar fyrir fagfundina.“ 

Signý sest niður með deildarstjórum sínum einu sinni í viku og þar er 

meðal annars lagt á ráðin fyrir vikuna, farið yfir framtíðarsýn með börnin og 

skráningar nýttar til ígrundunar. Signý segist alltaf hafa unnið þannig að vilja 

róta nógu mörgum hugmyndum á borðið, hvort sem þær séu frá henni eða 

öðrum og síðan er besta niðurstaðan fundin í sameiningu. Signý segir að 
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þessir fundir með deildarstjórunum vigti þungt í faglegri forystu. Ása fundar 

með sínum deildarstjórum einu sinni í mánuði þar sem þær fara yfir 

mánuðinn, það sem búið er að gera og hvað er framundan. Síðan er metið 

hvernig gekk og skerpt á því hver sér um hvað.  

Ása er einnig með það sem hún kallar úrbótafundi einu sinni í viku þar 

sem hún ásamt deildarstjórunum og aðstoðarleikskólastjóra sest niður og 

málin eru rædd. Í starfsáætlun er kortlagt fyrirfram hvaða þætti þær ætli að 

taka í gegn það árið. Ása segir tímann fyrir úrbótafundina vera of knappan 

vegna niðurskurðar, aðeins klukkutími á viku í stað tveggja áður „...um leið 

og maður er komin svona á skrið þá þarf maður að slíta fundinum!“ En Ása 

segir þessa vinnu vera nauðsynlega og forsendu fyrir öllu starfi í skólanum 

og hefði viljað sjá, þegar þær verða búnar að vinna meira í grunnþáttunum, 

að meiri tími verði til þess að allt starfsfólkið geti ígrundað saman til þess að 

fá sameiginlega sýn, „...að við erum allar að sigla í sömu átt. Kúnstin er 

einmitt þetta, hvernig maður nær að fá alla til að stefna það sama.“  

Hjá öllum leikskólastjórunum eru starfsmannafundir einu sinni í mánuði 

og þar gefst tækifæri á að miðla, skapa umræður og vekja áhuga. Starfsfólk 

fær tækifæri á að koma skoðunum sínum á framfæri og málin eru rökrædd. 

Stundum segir starfsfólkið hvert öðru frá nýrri þekkingu sem það hefur 

öðlast t.d. á námskeiðum eða í fyrirlestrum og tilgangurinn með því er að 

kveikja áhuga, miðla mikilvægum málum og hvetja starfsfólkið til dáða. Á 

starfsmannafundum er hægt að koma að fræðilegu efni, fyrirlestrum og 

þess háttar. Einnig tala leikskólastjórarnir um að á starfsmannafundum 

gefist tími til að ræða hvernig gangi og farið er yfir allt starfið, hver þáttur er 

ræddur og starfsfólkið samræmir sig. Þar sem tíminn fyrir starfsmannafundi 

hefur verið skertur hefur Ása nýtt þá fundi í klukkutíma fræðslu ýmiss konar 

og síðan er seinni klukkutíminn nýttur í deildarfundi. Helga segist funda 

reglulega með starfsfólkinu og spyr hvernig gangi og kemur með 

leiðbeiningu þegar á þarf að halda.  

Allar eru þær sammála um að starfsfólkið sé opið fyrir nýjungum, 

áhugasamt um að sækja námskeið og sé alltaf tilbúið að taka eitthvað nýtt 

inn, breyta og bæta. Ása talar um að  starfsfólkið hafi farið í baklás í upphafi 

þegar hún kom til starfa vegna ýmissa breytinga sem þörf var á „...en í dag 

finnst mér fólk vera vel tilbúið til þess og við erum búin að vinna í mjög 

mörgum þáttum...“ 

Skortur á tíma til fundahalda vegna niðurskurðar leggst ekki vel í 

leikskólastjórana og þær eru vissar um að það geti innan skamms farið að 

bitna á faglegu starfi leikskólanna. Helga talar um að starfsmannafundir séu 
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ekki eins oft og áður og nú sé verið að reyna nýta starfsdaga til að hafa 

fundi. Hjá Signýju og Ásu hefur tími fyrir starfsmannafundi verið verulega 

skertur.  

4.3 Samskipti 

Öllum viðmælendum eru samskipti mjög ofarlega í huga og telja að þau 

einkenni mjög störf þeirra eða eins og einum viðmælanda varð að orði: 

Maður er í samskiptum daginn út og inn, við börnin, foreldra, 

starfsfólk og síðan hina ýmsu aðila fyrir utan, sveitarstjóra, 

fræðslunefnd og þess háttar. 

Samskiptin eru af ýmsum toga og við mismunandi hagsmunaðila. Allar segja 

þær að samskiptin innan leikskólans einkennist af samræðum og trausti. 

Leikskólastjórarnir tala allir um að innan leikskólanna ríki gagnkvæmt traust 

og virðing og það sé nauðsynlegur þáttur fyrir leikskólastarfið og þróun 

þess. Þær leggja allar áherslu á að hlutir séu ræddir, allir fái að tjá sína 

skoðun og síðan sé komist að einhverri niðurstöðu. Allar tala þær um að 

það er skýrt að valdið er hjá þeim, ef allir eru ekki sammála þá er það þeirra 

sem leikskólastjóra að taka endanlega ákvörðun. Þær eiga lokaorðið. 

Einnig tala þær um að fólk verði að bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum 

og Signý talar um að: 

...það hefur alveg komið upp sú staða að starfsfólkið og 

foreldrarnir eru ekki sammála mér og mér finnst ekkert að því. 

Við þurfum ekkert öll að vera sammála. Staðreyndin er bara sú 

að það er ég sem ræð. Við fáum kanski fimm eða sex 

hugmyndir en það er ég sem tek ákvörðun um þessa einu að 

íhuguðu máli... 

Helga segir: 

Ég legg mikið upp úr því að hafa samskiptaþáttinn í lagi og 

ræði það við alla foreldra barna sem byrja í leikskólanum. Við 

viljum hrein og bein samskipti og tala um hlutina á „réttum“ 

stöðum. Eins hvet ég starfsmenn til að vera duglega að tjá sig 

heiðarlega og segja sínar skoðanir og ræða saman. Samskipti 

er jú grunnurinn að velheppnuðu starfi þar sem þetta er 

samstarfsverkefni heimilis og skóla. 

Ása leggur mikla áherslu á að réttar boðleiðir séu notaðar og það sé 

talað við þann sem á hlut að máli. Hún vill að málin séu rædd því auðvelt sé 

að búa til úlfalda úr mýflugu. Ása er með fyrirlestur um samskipti einu sinni 
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á skólaárinu en myndi vilja hafa þá tvo, annan fyrir áramót og hinn eftir, 

sérstaklega vegna örra mannabreytinga. Ása hefur hug á að gera 

samskiptasamning við starfsfólkið, næsta skólaár, þar sem starfsfólkið fer í 

gegn um fjórar grunnspurningar um hvernig samskipti það vill hafa á 

vinnustaðnum „því ég held að þú komist ansi langt með hlutina ef 

samskiptin eru góð.“ Ása telur að ef samskiptaþátturinn sé ekki í lagi verði 

ekkert komist áfram með faglegt starf því hann sé forsenda þess að 

leikskólastarf þróist. 

...börnin eru ekkert mál, foreldrar eru ekkert mál skilurðu, en 

það er eins og sko samt það er mesta að halda 

starfsmannahópnum þannig þenkjandi og það hefur tekist 

mjög vel hjá okkur núna. Virkilega ég skynja ekki annað en að 

það sé góður andi. 

Ása telur að í litlum samfélögum þar sem nándin er mikil skipti 

miklu máli að hafa samskiptaþáttinn í lagi: 

Það eru bara þessir kostir og gallar við smæðina en ég held að 

það reyni meira á samskiptaþáttinn þarna. Af því hvenær ertu 

íbúi, hvenær ertu foreldri og hvenær ertu starfsmaður? 

4.4 Samvinna 

Í þessum kafla verður sagt frá hinum ýmsu aðilum sem leikskólastjórarnir 

eru í samskiptum við og vinna með.  

4.4.1 Grunnskóli 

Allir leikskólastjórarnir tala um að góð samvinna sé á milli leik- og grunn-

skóla. Helga og Signý tala um að skólasamfélagið hjá þeim sé mjög sterkt. 

Leikskóli Helgu er með sameiginlega kaffistofu með grunnskólanum og mikil 

samvinna er á milli skólastiganna, sérstaklega hvað varðar elstu börn 

leikskólans. Helga segir að þau fari tvisvar í mánuði í kennslutíma í 

grunnskólanum, fái verkefni með heim og þau sem eru farin að lesa fái 

bækur. Börnin fari í íþróttaskóla og kynnist öllu skólaumhverfinu, 

bókasafninu, sundlauginni og íþróttahúsinu. Hjá Signýju fara elstu börn 

leikskólans alla mánudaga allan veturinn í grunnskólann í tvo tíma. Að auki 

fara þau líka í tvær kennslustundir í viku í heimilisfræði sem 

heimilisfræðikennari sér um. Öll börn í leikskólanum hennar Signýjar fara 

einu sinni í viku í tíma hjá tónlistarkennara grunnskólans og leik- og 

grunnskólinn samnýta eina kennslustofu. Kennslustofan sem er samnýtt af 

báðum skólastigum er nokkurs konar listasmiðja með efnivið frá báðum 
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skólastigum. Signý segir 1., 2. og 3. bekkinga vera mjög glaða að fá að nota 

efnivið leikskólans. Signý er mjög ánægð með samstarfið við grunnskólann: 

Það er mjög gott. Samstarfið við grunnskólann er bara 

algjörlega frábært en það verður að segjast eins og er að það er 

nú svolítið við sem erum að vinna það eða ég sem er að vinna 

það! 

Signý segist hafa haft frumkvæðið að samstarfinu og þróað það áfram. Hún 

hafi sýnt fram á möguleikana sem hafa verið opnir í báða enda og ennþá 

hafi ekki verið farið til baka því mikil ánægja hafi verið með árangur 

samstarfsins. Signý segir að leikskólinn sé einnig í tengslum við aðra skóla á 

svæðinu og þau fari til dæmis á bókasafnið í menntaskólanum til að ná í 

bækur. Helga og Signý telja það styrkja og efla leikskólann að vera í svo 

nánum tengslum við grunnskólann og að þar séu mörg sóknarfæri. 

Við leik-og grunnskólann hjá Helgu og Signýju er eitt mötuneyti og borða 

allir í matsal skólanna sem þær segja að sé stór kostur. Signý segir:  

...við borðum hádegismatinn inni í matsal og hér þarf mitt 

starfsfólk ekki að taka upp tusku...þannig að meðan aðrir 

kennarar og aðrir leikskólastarfsmenn eru að eyða svo og svo 

miklum tíma í það, þá erum við með börnin. 

Ása segir að samstarf leik- og grunnskóla sé gott þó svo að u.þ.b. 12 km 

séu á milli stofnananna og finnst það ekki ókostur að vera í þessari fjarlægð 

frá grunnskólanum. Fyrir nokkrum árum var haldinn íbúafundur og þar kom 

fram vilji hjá íbúum að hafa leikskólann þar sem hann er því þar er hann 

meira miðsvæðis í sveitarfélaginu. Í upphafi vetrar koma yngstu börn 

grunnskólans í heimsókn í leikskólann. Elstu börn leikskólans fara einu sinni í 

mánuði fyrir áramót í grunnskólann og í tvo daga í mánuði eftir áramót. 

Síðan er vorskóli í maí sem er vika. Ása segir að það hafi komið fram 

umræða á íbúafundi að fara með elstu börn leikskólans upp í grunnskólann 

til að nýta húsnæðið þar.  

Það er pláss þar en vantar pláss hér og rekstrarlega er það bara 

mjög skiljanlegt. Og faglega eru tækifæri í því, svo eru 

náttúrulega þættir sem hérna...mér finnst bara að 

leikskólabörn eigi að vera í leikskóla. 
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4.4.2 Skólaskrifstofa 

Allir leikskólastjórarnir segja samvinnu við skólaskrifstofuna vera góða og 

styrkja sig mjög sem faglega leiðtoga: 

það að hafa til dæmis skólaskrifstofuna til að leita til er 

algjörlega nauðsynlegt, lífsnauðsynlegt fyrir faglega starfið. 

 Ása talar um að „stundum upplifir maður sig eins og eitthvað eyland“ í 

sumum tilvikum og það sé erfitt að skilgreina „hvenær ertu undirmaður 

fræðslunefndar og hvenær ertu yfirmaður starfsfólksins“ og þá er gott að 

geta leitað til skólaskrifstofunnar. Leikskólastjórunum finnst öllum mikill 

styrkur af reglulegum fundum þar með öðrum leikskólastjórum af svæðinu. 

Fundir eru einu sinni í mánuði og oftar ef verið er að vinna að ákveðnum 

málum. Til dæmis vinna leikskólastjórarnir saman að því að búa til ýmisleg 

gögn eins og matstæki, viðtalsramma fyrir starfsmannaviðtöl og fleira í þeim 

dúr „ það þurfa ekki allir að finna upp hjólið!“  

Helga telur að leikskólastjórar úti á landi vinni vel saman og það sé 

ekkert mál að lyfta upp tólinu eða senda tölvupóst. Þessi góða samvinna 

verði til þess að þeim finnist þær ekki faglega einangraðar. Signý segist ekki 

finna fyrir einangrun í starfi enda hafi hún mjög þétt stuðningsnet m.a. 

heldur hópurinn, sem hún útskrifaðist með fyrir tæpum 40 árum, saman og 

hittist reglulega. Margir af skólafélögum Signýjar eru starfandi leik-

skólastjórar og því mjög auðvelt að hafa samband við þá ef spurningar 

vakna. Signýju finnst gott að fá fleiri sjónarhorn og nýta mannauðinn.  

4.4.3 Sveitarstjóri og fræðslunefnd 

Viðmælendur eru meðvitaðir um mikilvægi þess að hafa góð samskipti við 

sveitastjórnir og fræðslunefndir á hverjum stað. Allir viðmælendur telja 

samvinnu við fræðslunefnd og sveitarstjóra vera góða. Signý segir 

sveitarstjórann alltaf vera mjög velviljaðan og skilningsríkan. Signý telur það 

mikinn kost að sveitarstjóri sinn sé kennaramenntaður þar sem hann hafi 

því aðra sýn og skilning á starfinu en ella og skilji betur út á hvað 

skólasamfélagið gengur. Helga telur það hafa verið mikinn kost þegar 

leikskólinn var stofnaður að þáverandi sveitarstjóri hafi verið 

kennaramenntaður: 

Þegar leikskólinn var settur á fót og fyrstu árin var 

sveitarstjórinn kennaramenntaður og það var því skilningur og 

styrkur þegar á uppbyggingunni stóð fyrstu árin. 

Helga segir að skilningur verði að vera gagnkvæmur. Helga segist vera svo 

heppin að hafa frábæra yfirmenn og fræðslunefnd. Hún segir að alltaf sé 
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hlustað á sig, hún sé spurð álits og sér sé treyst. Hún segist finna fyrir því að 

borin er virðing fyrir bæði sér, starfinu og stofnuninni. Allir viðmælendur 

telja mikilvægt að tryggja sér bakland og bandamenn því það sé lykilatriði til 

að greiða fyrir rekstri skóla og þetta bakland þarf að rækta. Helga reynir að 

koma til móts við sína yfirmenn og reynir að spara og reka stofnunina eins 

vel og hún mögulega getur. Henni var t.d. ekki bannað að halda 

starfsmannafundi en ákvað samt að draga úr þeim til að spara.  

Ása segir að það sé sitt hlutverk sem undirmaður fræðslunefndar og 

sveitarstjórnar að standa vörð um faglega þætti innan skólans sem faglegur 

leiðtogi en hún þurfi líka að skilgreina hversu langt valdsvið hennar nái:  

Svo ég hef sagt hérna, þegar einhverjar hugmyndir eru í gangi, 

að við segjum sem fagleg, við segjum okkar álit, ég segi mitt álit 

en mitt er ekki að taka ákvörðun. Ég tek samt ekki ákvörðunina 

í rauninni. En það að það sé hlustað á þetta faglega sjónarmið 

og það sé tekið inn í reikninginn það skiptir öllu máli.  

Ása segir að sem leikskólastjóri sé hún bæði ábyrg fyrir rekstrarlegu hliðinni 

og þeirri faglegu og stundum rekast þær á, sérstaklega á niðurskurðar-

tímum. Ása telur að bæði sveitarstjórn og fræðslunefnd hafi skilning en 

þeim sé þröngur stakkur sniðinn. Niðurskurðurinn bitni óhjákvæmilega á 

faglega starfinu eins og t.d. sú skerðing sem verið hefur á fundatímum.  

...og allir þessir aukatímar til að funda og faglegra þátta, þar er 

skorið niður, á móti eins og opnunartíminn er hafður sá sami af 

því að það er þjónusta við íbúana. 

Ása segir að nú liggi drög að nýrri aðalnámskrá fyrir og um leið er verið að 

skera niður starfsmannafundi og veltir fyrir sér hvenær eigi að vinna þetta. 

Ásu finnst erfitt að tíminn fyrir fundahöld sé skertur en á sama tíma eru 

kröfurnar þær sömu. 

...við gerum ekki meira en við höfum tíma til það er bara 

þannig! ...við verðum hérna að hafa tíma til að vinna þetta sem 

okkur er ætlað að vinna... Þetta er erfitt þegar búið er verið að 

vinna í að byggja upp leikskóla, allt það starf sem við erum 

búnar að leggja í þetta...  

4.4.4 Aðrir leikskólar 

Leikskólar þeirra Helgu og Signýjar eru hvor um sig annar tveggja 

leikskóla í sveitarfélögum þeirra og samvinna er á milli þeirra. Helga segir að 

samvinna milli leikskólastjóra þessara tveggja leikskóla í sínu sveitarfélagi 
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hafi aukist mikið í vetur. Þær reyni t.d. að láta starfsmenn sína samkeyra ef 

þeir eru að fara á námskeið, þær reyni „að funda reglulega þó það gangi 

ekki alltaf vel að finna tíma vegna anna.“ Þær hafa samráð sín á milli t.d. ef 

þær eru að senda dreifibréf til foreldra þá er það oft sameiginlegt bréf svo 

það fari sömu skilaboð út í samfélagið og það kemur m.a. í veg fyrir 

hrepparíg. Næsta vetur ætla þær að setja upp skóladagatalið í samráði og 

hafa einhverja starfsdaga sameiginlega. En aðra starfsdaga ætlar Helga að 

hafa sameiginlega með grunnskólanum. Leikskólarnir tveir í sveitarfélaginu 

hennar Signýjar samnýta alla starfsdaga og eru reglulega með sameiginlega 

lesfundi. 

Starfsdagar þeir eru alltaf nýttir saman, annað hvort hér eða 

þar og við höfum verið að fara og skoða aðra leikskóla og það 

hefur verið mjög fínt. Eins þegar við fórum til útlanda í fyrravor. 

Helgu finnst þessi samvinna vera styðjandi og sér mörg sóknarfæri í henni. 

Undir þettta tekur Signý sem segir samstarfið vera hvetjandi og styrkjandi.  

4.5 Leikskóli og samfélag 

Í þessum hluta verður sagt frá leikskólanum og samfélaginu, sagt frá 

upplifun leikskólastjóranna á viðmóti þegar þeir komu til starfa, tengslum 

leikskólans við samfélagið, hlutverki leikskólans og stöðu hans í 

samfélaginu. 

4.5.1 Viðmót samfélags  

Þegar viðmælendur eru spurðir um hvernig skólasamfélagið og samfélagið í 

heild sinni hafi tekið á móti þeim þegar þær tóku við leikskólastjóra-

stöðunum segja þær að ágætlega hafi verið tekið á móti sér. Ása og Signý 

fluttu í sveitarfélögin um leið og þær hófu störf við leikskólana en Helga var 

búin að búa í sinni sveit í nokkur ár áður en hún varð leikskólastjóri. Helga 

var fyrst deildarstjóri við leikskólann og tók þátt í að koma honum á fót. 

Síðan fór hún burt úr sveitinni í nokkur ár og kom síðan aftur og tók við 

leikskólastjórastöðunni. Í bæði skiptin var vel tekið á móti henni þegar hún 

kom til starfa.  

Bæði Signý og Ása tóku við leikskólastjórastöðum á breytingatímum og 

upplifun þeirra er ólík. Ása segir aðstæður hafa verið sérstakar þegar hún 

kom þar sem þörf var á breytingum á leikskólastarfinu: 

...það voru náttúrulega nokkrar breytingar sem þurfti að kýla í 

gegn sem að ekki allir voru ánægðir með...og hérna það 

náttúrulega hafði sín áhrif. 
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Ása kom í sveitarfélagið ásamt öðrum leikskólakennara og segir að 

neikvæðu raddirnar hafi verið sterkar til að byrja með vegna þess að fólkið 

hafði ekki sömu sýn og þær. Ásu fannst erfitt persónulega að koma inn í lítið 

samfélag: 

...í svona litlu samfélagi og það hefur áhrif á svo marga. Í 

rauninni fór ég í gegn um þetta að ég setti upp svona eins og 

hestarnir...svona blöðkur fyrir augun. 

Ása segir að sér hafi tekist að mynda traust við samfélagið en það hafi verið 

erfitt vegna þessara breytinga sem fóru fram í leikskólanum. Í dag upplifir 

Ása ánægju fólks  með þær breytingar sem gerðar voru og telur það kost að 

hafa verið utanaðkomandi þegar hún tók þátt í breytingunum, því 

utanaðkomandi sjái hlutina með öðrum augum. Ása segir kúnstina við 

breytingar vera þá að selja fólki hugmyndina og fá með sér fylgismenn. 

Þegar hún lítur til baka hugsar hún að kannski hefði verið hægt að standa 

öðruvísi að þessum breytingum: 

..maður getur alltaf spólað til baka og hugsað hefði maður átt 

að standa að þessu öðruvísi? En hérna, þetta var ekkert 

auðvelt, þetta var í rauninni bara mjög erfitt. 

Signý segir að mjög gott traust sé á milli sín og samfélagsins og segir það 

hafa unnið með sér að búið var að ákveða breytingar fyrir leikskólann áður 

en hún kom, það er að flytja leikskólann úr gömlu hrörlegu húsnæði í nýtt 

húsnæði samtengt við grunnskólann. Signý segist hafa mætt á staðinn og 

byrjað á því að flytja leikskólann og það hafi verið hennar vinna að koma 

leikskólanum af stað í þessu nýja húsnæði. Signý er fullviss um að þetta 

hefði ekki tekist svona vel ef hún hefði verið innfædd í sveitinni. Þetta hafi 

verið auðveldara af því að hún var aðflutt.  

Helga segir að vel hafi tekist hjá sér að mynda traust við samfélagið 

þegar hún tók við leikskólastjórastöðunni þó hafi aðeins borið á vörn hjá 

ófagmenntaða starfsfólkinu í upphafi en hún telur það mjög eðlilegt, „...sem 

er kannski með minnimáttarkennd yfir að það skuli vera einhverjir sem vita 

meira.“ 

Ása og Helga tala um viðhorf samfélagsins til leikskólans og hvernig þær 

upplifa það. Ása fann töluverðan mun á viðhorfi til leikskólans í dreifbýlinu 

og   þar sem hún hafði starfað áður í Reykjavík: 

þar var litið á leikskólann sem skóla...þar upplifði maður sig 

meira sem, í byrjun allavega, sem fagmann, fagmanneskju. 
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Helga  segir að í fyrstu hafi foreldrar ekki litið á leikskólann sem „skóla“ 

heldur var litið á leikskólann sem: 

bara pössun...eins og gerist oft út á landi, að foreldrar vildu 

bara koma með sín eigin börn til að hitta önnur börn, kannski 

tvo daga í viku, þrjá daga bara svona til að hittast.  

Vegna þessara viðhorfa var erfitt að skipuleggja starfið á faglegan 

metnaðarfullan hátt svo að það hentaði öllum.  

4.5.2 Fámennur leikskóli og nándin 

Leikskólastjórunum finnst kostur að starfa í fámennum skóla og telja 

nándina í samfélaginu vera jákvæða. Signý segist vera svolítið öðruvísi en 

hinir starfsmennirnir í sínum leikskóla þar sem hún sé aðflutt en henni finnst 

nándin jákvæð.  

...börnin hérna eru mikið að fara heim með hvort 

öðru...foreldrarnir eru jafnvel að senda deildarstjórunum sms 

eða á facebook eða einhverjum fjandanum, skilaboð inn í 

leikskólann: „kemur seint á morgun“, „er hjá ömmu í kvöld“ 

eða hvaðeina. Mér finnst þetta flott! 

Signý segist ekki vera á kafi í samfélaginu og haldi sig frekar til hlés og telur 

það kost í sinni stöðu. Signý telur það vera auðveldara fyrir sig að sinna 

starfi sínu þar sem hún hafi komið utanfrá heldur en ef hún hefði verið 

innfædd .  

Sko, leikskólastjórinn og það þarf að vera, það er líka svo lítill 

vandi, að kippa sér frá [...] Já, hann verður aðeins að lyfta sér 

upp og hann má ekki detta ofaní kjaftæðið sem er á gólfinu, 

ha? Ef maður ætlar eitthvað að geta dregið vagninn áfram og 

þá verður fólk að hafa þá trú á leikskólastjóranum að hann hafi 

einhverja sýn og fólkið vilji fara með honum. 

Ásu finnst það vera kostur að vera í litlu samfélagi þar sem allir þekkja 

alla og henni finnst mjög gott þegar fólk leiti beint til hennar. Ása segist ekki 

enn vera komin alveg inn í öll þessi tengls á milli fólks, „...já þessi er skyldur 

þessum, þessi frænka hans...“. Ásu finnst þetta vera öðruvísi en í bænum: 

...þú fórst bara í vinnuna og svo heim, sko. Þú ert sko alltaf 

hérna í þessu hlutverki...þannig að ég hérna hef nú bara tekið 

það að heiðarleikinn borgar sig. 
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Ása talar um að leikskólinn sé vel mannaður miðað við barnafjölda og 

vegna smæðarinnar þá sé reynt að leysa málin vegna manneklu með því að 

færa börn á milli deilda eða sameina deildir allt eftir stöðunni hverju sinni. 

En Ásu finnst það yrði meiri sveigjanleiki ef á hverri deild væru þrír 

starfsmenn í stað tveggja: 

Ef þú ert með tvo kennara og annar er veikur og það fæst ekki 

afleysing þá geturðu ekki haft þann kennara einan með 16 börn 

en ef þeir væru þrír gætirðu deilt þriðja hópnum á milli. Þannig 

að það er kannski ókosturinn við litla leikskóla. 

Signý talar um að ókostur fámennra leikskóla sé að: 

það munar svo mikið um hvern starfsmann sem vantar [...] Það 

er mikið á fámennum stað ef vantar tvo starfsmenn af sex og 

hálfum.  

Signý talar einnig um að vegalengdir séu langar og langt í þjónustu til dæmis 

heilsugæslu og það geti verið erfitt ef margir þurfi til dæmis að fara til 

læknis á sama tíma. Vegna mikilla vegalengda finnst Signýju erfitt að sækja 

fundi og ráðstefnur og gerir því lítið af því. Það sé erfitt fyrir hana að vera 

lengi frá skólanum sérstaklega þar sem hún sinni einnig veikindaafleysingu. 

Ása og Signý segja styrkleika leikskólans vera smæð hans og nánd en 

vegna smæðarinnar og nándarinnar er nauðsynlegt að hlúa að samskipta-

þættinum sérstaklega. Helga talar einnig um að styrkleiki skólans sé smæð 

hans: 

Hér eins og þessum stað er þetta bara eins og ein stór 

fjölskylda, það er mikil nánd og allir þekkja nánast alla og það 

er náttúrulega stór kostur En það er líka þetta að allir þekkja 

alla það getur líka verið ókostur. En hann er í svo litlum 

minnihluta að ég tel hann varla með. 

Helga segir að fólk verði að vera meðvitað um nándina og það sé hennar 

hlutverk sem stjórnanda að stoppa til dæmis óviðeigandi umræður um 

einhvern. Helga segir kostina við nándina yfirgnæfandi og hún gæti ekki 

hugsað sér að vinna í sex deilda leikskóla í Reykjavík þar sem hún væri bara 

eitthvað nafn eða kennitala. Á þessum stað sé hún Helga og það viti allir 

fyrir hvað hún standi og fólk leiti til hennar og það geti treyst henni. „Ég er 

ekki bara einhver Helga einhvers staðar og það er þetta traust sem skiptir 

máli.“  
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4.5.3 Hlutverk leikskólans í samfélaginu 

Það er samdóma álit viðmælenda að leikskólinn gegni mikilvægu hlutverki í 

samfélaginu. Dvalartími barna hefur lengst undanfarin ár og leikskólinn er 

nauðsynlegur því margt fólk sækir störf út fyrir sveitarfélagið og einnig 

vinnur fólk á sveitabæjunum. Signý upplifir að litið sé á leikskólann með 

velþóknun og það sé styðjandi við starfið. Leikskólinn á eigi að síður: 

...töluvert langt í land með að sanna okkur eins og grunnskólinn 

enda er það ekkert óeðlilegt miðað við aldur á stöðunum. Þetta 

tekur tíma...og þó kannski megum við ekkert vera of 

þolinmóðar, en við megum ekki vera gramar því það skemmir 

fyrir öllu.  

Helga segir að þó leikskólinn sé ungur þá eigi hann mjög sterkar stoðir í 

samfélaginu og meðal annars njóti hann góðs af kvenfélagi sveitarinnar og 

fái stundum frá því fjárstyrki. Helga leggur áherslu á að beina athyglinni að 

jákvæðum þáttum í starfinu og þá geri foreldrar það líka. Foreldrar tala 

mjög jákvætt um leikskólann sinn og Helga telur þá  vera meðvitaða um að 

það skipti máli. Það er mjög sterkt foreldrasamfélag sem stendur að 

leikskólanum hjá Helgu og leikskólinn fær mikið hrós frá foreldrum og Helga 

hrósar þeim einnig. Það er mikill styrkur að hafa svo öflugan stuðning eins 

og  foreldrafélag  er og eiga við það gott samstarf.  

Helga segir að leikskólinn sé duglegur við að nýta samfélagið í kring um 

skólann, þau fari meðal annars í heimsóknir á sveitabæi í nágrenninu. Signý 

segir að leikskólinn fari í nokkra skipulagða göngutúra um svæðið, t.d. á degi 

leikskólans, öskudegi og yfir sumarið, þannig sé leikskólinn sýnilegur í 

samfélaginu. Leikskólinn hjá Ásu er ekki staðsettur í byggðarkjarna en þrátt 

fyrir það fer leikskólinn í menningarferðir í næsta kaupstað þar sem börnin 

fara m.a. á bókasafn og kaffihús. Einnig er farið í lambaferðir og vorferðir á 

bæi í sveitinni. Annars er ekki mikið um önnur tengsl við samfélagið en það 

er þáttur sem Ása segir að þurfi að horfa meira á og t.d. fá fólkið í 

samfélaginu til að koma inn í leikskólann.  

Helga segir að næstum því öll börn í samfélaginu á leikskólaaldri séu í 

leikskólanum: 

Það eru örfá börn sem hafa það langt að keyra og það er einn 

og einn sem eru ennþá í þessu að það er best fyrir börnin að 

vera heima og alast upp heima en oftast koma þau þá síðasta 

veturinn. 
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Helga segir að þessi börn lendi oft aðeins útundan þegar í 1.bekk er komið 

því það taki þau tíma að aðlagast hópnum sem þekkist fyrir. „...en foreldar 

eru meira meðvitaðir um þetta í dag og vita hvað leikskólinn er að gera fyrir 

börnin.“ 

4.5.4 Skólastefna 

Ekkert sveitarfélag viðmælenda hefur lokið vinnu sinni við gerð skólastefnu 

en sú vinna er þó hafin hjá þeim öllum. Í sveitarfélagi Signýjar er nýhafin 

vinna við skólastefnuna sem hófst á skólaþingi þar sem börn, foreldrar, 

starfsfólk og aðrir áhugamenn um málefni skólanna tóku þátt. Væntingar 

Signýjar varðandi skólastefnuna og vinnuna í kring um hana eru að þar verði 

lýðræðisleg vinnubrögð og fólkið í sveitinni fái eitthvað um málið að segja. 

Skólastefnuna á að vinna í samvinnu við alla einnig börnin í skólunum. 

Við hér í leikskólanum eru byrjaðar með spurningar til 

barnanna okkar um leikskólann sem við starfsmennirnir ætlum 

að koma með sem innlegg á skólaþingið.  

Einnig væntir Signý þess að skólastefnan verði: 

...upplýsandi og aðgengileg fyrir alla aðila, börn, foreldra, 

starfsmenn, stjórnendur og þá sem um fjármálin sjá, 

sveitarstjórn. Það er gæðamerki sveitarfélagsins að vera með 

skólastefnu.  

Signý segir að með gerð skólastefnu komi fram stefna og markmið 

sveitarfélagsins í skólamálum og ákveðin framtíðarsýn. Signý væntir þess að 

skólastefnan verði styðjandi fyrir allt skólahald í sveitarfélaginu. 

Helga segir vinnu við skólastefnu vera langt komna og hefur hún tekið 

þátt í henni: 

Það að fá að vera með í þessu verkefni tel ég vera hvetjandi 

fyrir mig. Þar er ég að vinna sem faglegur leiðtogi með þeim 

sem stjórna í sveitarfélaginu og hafa minni þekkingu á skóla-

starfi.  

Þar sem skólastefnan er ekki fullunnin finnst Helgu erfitt að tjá sig mikið um 

hana en hún telur það að hafa skólastefnu sé mjög mikilvægt fyrir alla íbúa 

sveitarfélagsins því skólamál séu mikilvægur þáttur af samfélaginu og í hann 

fara miklir peningar og þá sé gott að hafa sýn sem allir stefna að.  
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4.5.5 Forsendur þess að leikskólastarf þróist 

Að mati allra viðmælenda er forsenda þess að leikskólastarf þróist að nægur 

tími gefist fyrir fundi og undirbúning starfsmanna. Tímaleysi kemur niður á 

áhuga fólks og það kemur síðan niður á starfinu. Ása talar um að góð 

samskipti séu einnig forsenda þess að leikskólastarf þróist, „ ég held að við 

förum ekkert með faglegt starf ef þetta er ekki til staðar.“ Helga segir 

nauðsynlegt að fylgjast vel með því sem er að gerast í samfélaginu, fylgjast 

með hvaða námskeið séu í boði, hvað sé að gerast í grunnskólanum hvort 

þar sé eitthvað nýtt. Það skiptir máli að vera með augun opin og þá sé 

komið að henni sem stjórnanda að fylgjast með hvað er að gerast, „er 

eitthvað sem styrkir okkur meira.“ Signýju finnst erfitt að svara því hverjar 

séu forsendur þess að leikskólastarfið þróist. Hún segir að það séu erfiðir 

tímar og telur að til þess að starfið þróist áfram verði leikskólakennarar að 

taka höndum saman. Signý hefur áhyggjur af stöðunni eins og hún er í dag, 

vegna sameiningar leikskóla og grunnskóla í Reykjavík og uppsagna á 

skólastjórnendum þar og telur að sums staðar muni faglegt starf detta 

niður. Signý telur miklar líkur á að fleiri sveitarfélög fylgi í kjölfarið í svipaðar 

aðgerðir: 

Hætta er á að leikskólastarf fari aftur á bak, en það er búið að 

vera á uppleið undanfarin ár en það hefur alveg gleymst að 

segja umhverfinu frá því hvað verið er að gera. Hefðu ekki verið 

þessir erfiðu tíma þá hefði forsenda fyrir áframhaldandi þróun 

verið að ná sér í meiri menntun. 

Helga telur að leikskólinn haldi áfram að þróast í takt við samfélagið 

hverju sinni og á frekar von á því að það fjölgi börnum í leikskólanum næsta 

vetur. Signý telur að í framtíðinni eigi samvinna milli leik- og grunnskóla eftir 

að aukast enn meir og að leikskólinn muni halda áfram að vinna í stefnu 

sinni. Einnig telur Signý að skráningar til að ígrunda starfið og athafnir barna 

eigi eftir að aukast.  

Vegna niðurskurðar hafa leikskólastjórarnir áhyggjur af frekari þróun 

leikskólans þó svo að það sé góður vilji til þess af hálfu sveitarfélaganna að 

hafa öflugt skólastarf. Niðurskurður gæti farið að hafa áhrif á faglegt starf ef 

áfram heldur sem horfir. Ása vonar að þeir tímar í þjóðfélaginu núna séu 

tímabundnir en vissulega hræðist hún bakslag í faglegu leikskólastarfi og 

það sem er að gerast í Reykjavík skapi mikla óvissu um allt land. Ása vill sjá 

að áhersla verði lögð á að gera starf í leikskóla eftirsóknarvert. 

...að standa undir þeim auknu kröfum sem gerðar eru þá er 

ekki bæði haldið og sleppt. En það er kannski aldrei eins 
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nauðsynlegt og núna að gera sýnilegt það sem við erum að 

gera í leikskólanum, að koma orðum á það sem á sér stað í 

leikskólanum. Ég held að sókn sé besta vörnin! 

Helga hefur einnig áhyggjur af hækkun eldsneytisverðs því sumir 

foreldrar þurfi að keyra börn sín 25-30 km á dag í og úr leikskólanum. Því 

verður ef til vill að fara til baka og leyfa minni vistun með tilliti til þess, „ því 

betra er að börnin komi þrjá daga en ekki neitt.“  

4.6 Samantekt 

Niðurstöður sýndu að allir viðmælendur hafa staðið að uppbyggingu og 

þróun á leikskólastarfinu í sínu sveitarfélagi. Leikskólastjórarnir hafa rifið 

upp faglegt starf í leikskólunum þar sem starfið hafði ekki þróast í takt við 

auknar kröfur um gæði og árangur.  

Tveir af þremur viðmælendum hafa kennsluskyldu inni á deild og telja 

það mjög mikilvægt og krefjandi fyrir sig sem faglega leiðtoga. Með því að 

vera inni á deild finnst leikskólastjórunum auðveldara að vera fyrirmynd 

starfsmanna sinna og það gangi betur að koma inn með fræðslu, 

leiðbeiningu og hvatningu til þeirra.  

Leikskólastjórunum finnst ganga ágætlega að sinna stjórnunarstarfinu og 

veita faglegra forystu. Þeir líta allir á sig sem lykilpersónur í að leiða faglegt 

starf í leikskólunum, það fylgi stöðu þeirra. Starf leikskólastjóra sé 

skemmtilegt, fjölbreytt, krefjandi og umfangsmikið. Niðurstöður sýndu 

einnig að leikskólastjórarnir leggja áherslu á að þeir geta ekki einir borið 

ábyrgðina og því dreifa þeir forystunni, ábyrgð og verkefnum til 

deildarstjóra og annarra starfsmanna. Þeir segjast hafa mikið af hæfu fólki 

sem hægt sé að treysta fyrir hlutverkum og verkefnum og leggja áherslu á 

þátttöku allra starfsmanna og nýta mannauðinn.  

Í niðurstöðum kom fram að leikskólastjórunum finnst skipta mestu máli 

að hafa leikskólakennara í leikskólanum og það sé sá þáttur sem styðji þá 

mest sem faglega leiðtoga. Fleira fagfólk auðveldi það að ná fram 

sameiginlegum skilningi og sýn. Það latti einn leikskólastjórann mest hve illa 

gekk að ráða fagfólk til leikskólans og hve ör starfmsannaveltan er. 

Leikskólastjórarnir tala allir um hvað hinir ýmsu fundir innan leikskólans séu 

mikilvægir og hafi mikið gildi fyrir bæði faglegt starf og skólaþróun. Þeir tala 

líka um að sá niðurskurður sem á sér stað um þessar mundir fari að hafa 

áhrif á faglegt starf ef áfram heldur sem horfir.  

Öllum viðmælendum eru ofarlega í huga samskipti af ýmsum toga og við 

mismunandi hagsmunaaðila. Samskipti einkenni mjög störf þeirra og telja 
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þeir að innan leikskólans einkennist samskipti af samræðum og trausti. 

Innan leikskólanna ríki gagnkvæmt traust og virðing og það sé nauðsynlegur 

þáttur fyrir leikskólastarfið og þróun þess. Leikskólastjórarnir leggja allir 

áherslu á að samskiptaþátturinn sé í lagi og taka á ágreiningi, baktali og 

öðru þess háttar strax áður en það vindur upp á sig. 

Niðurstöður sýna að leikskólastjórar eiga samskipti og samvinnu við 

ýmsa aðila eins og grunnskóla, skólaskrifstofu, fræðslunefndir og aðra 

leikskóla. Allar telja þær að samvinna við grunnskóla sé af hinu góða.  

Það kemur fram í niðurstöðum að viðmælendum finnst samfélagið hafa 

tekið vel á móti þeim þegar þeir tóku við leikskólastjórastöðunum. Einn 

viðmælandi segir að aðstæður hafi verið sérstakar þegar hann kom til starfa 

og nokkrar breytingar sem varð að gera og því hafi verið erfitt að mynda 

traust við samfélagið, en það hafi tekist. Leikskólastjórunum finnst kostur að 

starfa í fámennum skólum og telja nándina í samfélaginu vera jákvæða. 

Vegna þess hve fáir starfsmenn eru finnst leikskólastjórunum erfitt ef 

margir þeirra eru frá á sama tíma. Þeim finnst styrkleiki leikskólanna þó 

felast í smæð þeirra og nándinni þar sem allir þekki alla. 

Það er álit viðmælenda að leikskólinn gegni mikilvægu hlutverki í 

samfélaginu. Leikskólinn eigi sterkar stoðir í samfélaginu þó svo hann eigi 

töluvert í land með að sanna sig eins og grunnskólinn. Starfsfólk 

leikskólanna sem staðsettir eru í byggðarkjörnum er duglegra við að nýta 

umhverfið og samfélagið í kring um sig.  

Ekkert sveitarfélag viðmælenda hefur lokið vinnu sinni við gerð 

skólastefnu en sú vinna er þó hafin hjá þeim öllum. Leikskólastjórarnir hafa 

áhyggjur af áhrifum niðurskurðar á frekari þróun leikskólans þó svo að 

góður vilji sé til þess af hálfu sveitarfélaganna að hafa öflugt skólastarf. 

Leikskólastjórarnir hræðast að bakslag verði í faglegu starfi og þær 

sameiningar og uppsagnir leikskólastjóra sem hafa verið í Reykjavík skapi 

óvissu um allt land.  
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða þættir í starfsumhverfi 

leikskólastjóra í dreifbýli hafi einkum áhrif á þá sem faglega leiðtoga, hvaða 

þættir séu styðjandi og hvaða þættir letjandi. Einnig var skoðað hvernig 

leikskólastjórum gengur að móta og þróa lærdómssamfélag. Að lokum var 

skoðað hvernig leikskólastjórar skynja hlutverk leikskólans í sveitarfélaginu. 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær 

settar í fræðilegt samhengi 

5.1  Styðjandi þættir í starfsumhverfi leikskólastjóra 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allir viðmælendur hafa staðið að 

uppbyggingu og þróun á leikskólastarfi í sínu sveitarfélagi. Tveir 

leikskólastjóranna hafa rifið upp faglegt starf í leikskólunum þar sem starfið 

hafði ekki þróast í takt við kröfur um gæði og árangur og nýtt reynslu sína 

og þekkingu til þess. Leikskólastjórarnir hafa meðal annars skerpt á 

hlutverkum innan leikskólans og þróað stefnu sem þeir aðhylltust með 

starfsfólkinu. Stjórnun og forysta eru nátengdir þættir í starfi leikskólastjóra. 

Með forystu skapar hann aðstæður og virkjar aðra innan stofnunar þannig 

að hugmyndir verða til og stefna mótuð. Sem stjórnendur hrinda þeir 

hugmyndum í framkvæmd, framfylgja stefnu og áætlunargerð (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2005).  

Í öllum leikskólunum birtast einkenni dreifðrar forystu og álíta 

leikskólastjórarnir hana skipta miklu máli þar sem þeir geti ekki einir borið 

alla ábyrgð. Trail (2000) talar um að leikskólastjóri geti ekki borið þær 

byrðar að vera einn í forystu, heldur þurfi hann að virkja fleiri með þannig 

að stofnunin verði sterkari og líklegri til að ná árangri. Leikskólastjórarnir 

dreifðu forystunni, valdi og verkefnum bæði til þeirra er gegna formlegum 

forystuhlutverkum eins og deildarstjóra og til annarra starfsmanna. Einn 

leikskólastjóranna taldi sig þó ekki dreifa forystu né valdi, eingöngu 

verkefnum. Með því að dreifa verkefnum og valdi nýta leikskólastjórarnir 

mannauð leikskólans og þeir telja það styðja við sig sem faglega leiðtoga. 

Fræðimenn telja að með því að dreifa forystu sé hægt að nálgast alla 

sérfræðiþekkingu hvar sem hana er að finna innan skólans í stað þess að 

leita hennar eingöngu í formlegum forystuhlutverkum (Rodd, 2006; Fullan 

o.fl., 2005; Harris og Muijs, 2005). Forysta og stjórnun eru lykilatriði svo 

árangur náist í skólastarfi og hlutur skólastjórnenda er margslunginn. 
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Forysta felst í að virkja hæfileika og reynslu sem flestra starfsmanna (Harris 

og Muijs, 2005). Skólastjórnendur þurfa að finna leiðir sem stuðla að 

samábyrgð og samstarfi allra starfsmanna er leitt geta til varanlegra umbóta 

í skólastarfinu. Árangursríkt skólastarf er m.a. talið einkennast af stjórnun 

þar sem markmiðum skóla er fylgt fast eftir af stjórnendum og þar sem 

stöðug leit fer fram að bættum starfsháttum nemendum til góða 

(Sergiovanni, 2009). 

Þar sem dreifð forysta og valddreifing er greypt í skólamenninguna eru 

meiri möguleikar á varanlegum umbótum. Með því að taka sameiginlega 

ábyrgð á forystunni getur starfsfólkið varðveitt menninguna þó svo að nýtt 

starfsfólk komi til starfa og jafnvel nýr skólastjóri. Slíkur getur styrkur 

samvinnunnar verið (Trail, 2000). Forysta felst m.a. í því að virkja þekkingu, 

hæfileika og reynslu sem flestra starfsmanna í verkefnum skólans.  

Niðurstöður gefa til kynna að leikskólastjórarnir geri sér grein fyrir 

ábyrgð sinni sem stjórnendur og þeir telji árangursríkast að vinna með 

starfsfólkinu í stað þess að „stjórna einir frá a-ö“. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður Nupponen (2005) og Hard (2005) sem leggja áherslu á að 

skólastjórar leiði starfið sem faglegir leiðtogar í stað þess að stjórna. 

Árangursríkast er að leikskólastjórar vinni með starfsfólki sínu sem hluti af 

teymi og að þeirra hlutverk sé að veita teyminu forystu.  

Fram kom í niðurstöðum að sá þáttur sem leikskólastjórarnir telji að 

styðji mest við sig sem faglega leiðtoga sé að hafa nóg af leikskólakennurum 

í leikskólanum. Eftir því sem fagfólkið er fleira léttir það leikskólastjóranum 

störfin, það auðveldar að skapa sameiginlegan skilning, sýn og markmið. 

Einnig skipti máli að hafa starfsmenn sem eru áhugasamir og opnir fyrir 

nýjungum. Stöðugleiki í starfsmannahópnum skiptir miklu máli. 

Ýmsir fundir innan leikskólans eru nauðsynlegir fyrir faglegt starf og 

þróun þess að mati leikskólastjóranna. Á fundum gefist öllum tækifæri að 

koma sínum skoðunum á framfæri, mál séu rædd og stuðlað sé að 

sameiginlegri ákvarðanatöku. Rannsóknir gefa til kynna að ef stjórnendur 

stuðli að þess konar samvinnu þá sé líklegra að unnið sé eftir því sem búið 

er að ákveða (Rodd, 2006). Með því að nýta sterkar hliðar  starfsfólks og 

leggja áherslu á að fá fólk til að taka þátt í ákvörðunum voru 

leikskólastjórarnir að leggja grunn að samvinnu, trausti og sameiginlegri 

ábyrgð starfsfólks. Kenningar fræðimanna segja að forysta fáist með því að 

skapa námsmenningu sem sé viðhaldið með því að deila þekkingu með 

samvinnu (Ebbeck og Waniganyake, 2003). Á fundum gefst tækifæri hjá 

leikskólastjóra og starfsfólki að öðlast sameiginlegan skilning og 
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framtíðarsýn. Farið er yfir það sem gert er og metið hvað betur má fara og 

þannig er stuðlað að skólaþróun.  

Leikskólastjórarnir leggja áherslu á að vera sýnilegir í starfi, vera til 

staðar til að hvetja og styðja. Það er í samræmi við rannsóknir og skrif 

fræðimanna sem segja að helstu verkefni leikskólastjóra séu meðal annars 

að ýta undir virkni starfsmanna, veita hvatningu og viðurkenningu (Harris og 

Muijs, 2005 og Rodd, 2006). Leikskólastjórarnir líta á sig sem fyrirmyndir 

annarra starfsmanna. Leikskólastjórarnir tveir sem höfðu kennsluskyldu inni 

á deild töldu það auðvelda þeim að vera fyrirmyndir starfsmanna sinna og 

auðvelda þeim að öðlast yfirsýn og mynda tengsl við börn, starfsfólk og 

foreldra. Þetta er í samræmi við niðurstöður Örnu H. Jónsdóttur (1999) og 

Starr og White (2008) þar sem starfsfólk lagði áherslu á opinská tjáskipti í 

þróun starfsins og þar væri skólastjórinn fyrirmynd. Í fámennum skólum þar 

sem skólastjóri er þátttakandi, sýnilegur og nálægur í daglegu starfi, opnar 

það leiðir til að ná betri yfirsýn yfir daglegt starf skólans, styðja við kennara 

og mynda tengsl við foreldra og nemendur.  

Einnig töldu leikskólastjórarnir það styrkja sig sem faglega leiðtoga að 

vera með kennsluskyldu og vildu alls ekki missa hana því þannig séu þeir í 

meira í tengslum við starfið. Einn þeirra vildi þó fá stjórnunarhlutfall sitt 

aukið til að hafa meira jafnvægi á milli stjórnunar og forystu. En niðurstöður 

rannsókna Rúnars Sigþórssonar (1995) og Jones (2009) hafa einmitt sýnt 

fram á að skólastjórar líta á kennsluna sem mikilvægan þátt í starfi sínu og 

töldu hana styrkja þá sem faglega leiðtoga og gera þeim kleift að vera 

starfsmönnum sínum fyrirmynd. Í rannsókn Rúnars (1995) kom einnig fram 

að íslenskir skólastjórar vildu hafa minni kennsluskyldu til þess að geta sinnt 

öðrum þáttum starfs síns og haft meiri tíma til að veita faglega forystu. 

Rannsóknarniðurstöður Jones (2009) sýndu að skólastjórar glíma við mikið 

vinnuálag og finnst tími sinn ofhlaðinn.  

Í niðurstöðum kemur fram að leikskólastjórunum finnst samskipti skipta 

miklu máli í leikskólastarfi og góð samskipti séu styðjandi þáttur fyrir þá sem 

faglega leiðtoga. Það er í samræmi við niðurstöður rannsókna og kenningar 

fræðimanna (Sergioavanni, 2009; Fullan, 2002; Barth, 2006). Einnig kemur 

fram að í leikskólunum eru mikil og náin samskipti sem einkennast af 

samræðum, virðingu og trausti. Leikskólastjórarnir telja mikilvægt að 

gagnkvæmt traust ríki á milli stjórnenda og starfsmanna en rannsóknir hafa 

sýnt að það sé ein af meginforsendum skólaþróunar og undirstaða 

lærdómssamfélags (Hargreaves, 2007; Hord, 1997; Stoll o.fl., 2006). 

Leikskólastjórarnir leggja áherslu á að hafa samskiptaþáttinn í lagi því hann 

sé forsenda þess að skólastarf þróist. Í leikskólunum er lögð áhersla á að 
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allir geti látið skoðanir sínar í ljós, það er hlustað og tillit er tekið til ólíkrar 

afstöðu. Leikskólastjórarnir leggja áherslu á þátttöku allra starfsmanna þar 

sem mál eru rökrædd og reynt er að finna lausn í sameiningu. Rannsóknir 

gefa til kynna að þessi atriði séu grundvöllur þess að byggja upp mikilvæga 

þekkingu og hæfni og stuðli þannig að skólaþróun (Doolittle o.fl., 2008; 

Fullan, 2007). Samkvæmt niðurstöðum Harris og Muijs (2005) og Rodd 

(2006) er eitt mikilvægasta verkefni forystumanna að stýra samskiptum 

innan skólans með samvinnu þar sem allir fái tækifæri og séu virkir 

þátttakendur. Leikskólastjórarnir töluðu um að þeir ættu þó alltaf síðasta 

orðið og þar með lögðu þeir áherslu á formlega valdastöðu sína sem 

stjórnendur.  

Leikskólastjórarnir leggja áherslu á að veita deildarstjórum stuðning og 

leiðbeiningu ef þeir þurfa að takast á við erfið mál sem upp koma. Barth 

(2006) segir að ef samskiptin á milli stjórnenda og kennara séu traust, 

gefandi og byggist á samvinnu þá hafi það fordæmisgildi fyrir önnur 

samskipti innan skólasamfélagsins og hafi einnig áhrif á gæði skólastarfsins. 

Stuðningur skólastjórnenda við kennara getur leitt til öflugs starfsumhverfis 

þar sem allir vinna í sameiningu að því að efla og bæta skólastarf fyrir 

nemendur (Fullan, 2007). Rannsóknir Fullan (2007) sýna að starfið verður 

árangursríkt þegar fólk vinnur saman, skiptist á skoðunum, tekst á við hluti 

og hjálpast að við að finna lausnir, þannig byggist upp mikilvæg hæfni og 

þekking. 

Leikskólastjórarnir líta á það sem eðlilegan hlut að fólk hafi ekki sömu 

skoðanir og geti verið ósammála og leggja áherslu á að virða beri skoðanir 

annarra. Leikskólastjórarnir segjast taka á málum um leið og þau koma upp 

og áður en þau magnast upp og allir séu meðvitaðir um nauðsyn þessara 

vinnubragða. Baktal og óviðeigandi umræða er stöðvuð strax og ekki látin 

vinda upp á sig. Ólafur H. Jóhannsson (2003b) og Rodd (2006) benda á að 

átök og ágreiningur fylgi óhjákvæmilega vinnustöðum og starfshópum þar 

sem saman koma ólíkir einstaklingar. Ágreiningi er hægt að beina í réttan 

farveg þannig að hann nýtist til framþróunar og þá er mikilvægt að 

stjórnandi hafi færni í að leysa hann. Í sameiningu er ágreiningur notaður til 

að styrkja samfélagið í stað þess að sundra því. Leikskólastjórarnir virðast 

gera sér góða grein fyrir þessu.  

Samvinna við hina ýmsu aðila virðist vera mjög styðjandi þáttur við 

leikskólastjórana sem faglega leiðtoga. Leikskólastjórarnir gera sér grein 

fyrir að samvinna við sveitarstjóra og fræðslunefnd þarf að einkennast af 

gagnkvæmu trausti og virðingu. Allir viðmælendur eru ánægðir með góða 

samvinnu við þessa aðila og gagnkvæman skilning. 
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Mikil og góð samvinna við grunnskólann eflir leikskólann að mati 

viðmælenda og þeir sjá mörg sóknarfæri í þeirri samvinnu. Samvinnan er þó 

að mestu komin undir leikskólastjórunum sjálfum. Þar sem eru fleiri en einn 

leikskóli í sveitarfélagi er mikil stuðningur í að leikskólastjórar vinni saman 

og hafi meðal annars sameiginlega starfsdaga. Leikskólastjórarnir sjá mörg 

sóknarfæri liggja í þeirri samvinnu. 

 Það skiptir leikskólastjórana miklu máli að hafa stuðningsnet eins og 

skólaskrifstofu sem hægt er að leita til eftir aðstoð þegar á þarf að halda. 

Rúnar Sigþórsson (1995) rannsakaði skólastjórnun í nokkrum fámennum 

grunnskólum á Íslandi og Englandi. Rúnar nefnir í rannsókn sinni að 

skólastjórar á Íslandi kvarti undan ónægum stuðningi frá fræðsluskrifstofum 

og þeir óttist minnkandi stuðning í framtíðinni. Einnig telji íslensku 

skólastjórarnir að utanaðkomandi stuðningur sé nauðsynlegur fyrir þá og 

skólaþróun. Rúnar telur stoðþjónustu skólanna vera einn áhrifamesta 

þáttinn í að gæði skólastarfs á Íslandi eru tiltölulega svipuð hvar sem er og 

stuðli því að jafnrétti til menntunar. Það má því álykta að aðgangur að 

skólaskrifstofu og stuðningur frá henni sé nauðsynlegur fyrir leikskólastjóra 

og faglegt starf.  

Einnig kemur fram í rannsókninni að það er styrkur í þéttu stuðningsneti 

sem leikskólastjórarnir á svæðinu hafa, þeir geta alltaf leitað til hvers 

annars. Niðurstöður rannsókna sýna einmitt að samvinna og stuðningsnet 

virðast skipta sköpum fyrir skólastjóra í dreifbýli. Í rannsókn Clarke og 

Stevens (2009) kom fram að skólastjórar telja mikla hættu á faglegri 

einangrun en auðveldlega sé hægt að komast hjá henni með því að þróa 

faglega samvinnu milli skólastjóra og þeim finnst mikill stuðningur af 

samvinnu í klasa (e. cluster), t.d. eins og samvinna leikskólastjóra á ákveðnu 

svæði. Rannsóknarniðurstöður Jones (2009) leiddu í ljós að samvinna er af 

mörgum talin ein leið til að styðja fámenna skóla í viðleitni þeirra til að auka 

gæði í kennslu og námi. Skólastjórunum fannst mikilvægt að hittast 

persónulega og eiga samskipti. Til þess að ná fram skólaþróun og til að 

styrkja sjálfa sig hafa skólastjórar í fámennum skólum í dreifbýli í auknum 

mæli leitað til hvers annars. Einnig hafa þeir snúið sér til samfélagsins í leit 

að stuðningi og samstarfi (Starr og White, 2008) 

Leikskólastjórarnir tala allir um að aðbúnaður leikskólans sé góður og 

húsnæðið gott og styðjandi við starfið. Þó vildi einn þeirra hafa húsnæðið 

öðruvísi ef hann hefði getað. Í rannsókn Margrétar Harðardóttur og Sigþórs 

Magnússonar (1990) kemur aftur á móti fram að búnaður og húsnæði háir 

mörgum fámennum skólum. Víða gegnir kennsluhúsnæði víðtækara hlut-

verki en að vera bara kennsluhúsnæði og víða er skortur á búnaði sem rakin 
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var meðal annars til tíðra skólastjóra- og kennaraskipta. Rannsókn þeirra 

Margrétar og Sigþórs var gerð fyrir um tuttugu árum og má því ætla að hér 

hafi orðið breyting til batnaðar. Rannsókn Barley og Beesley (2007) á 

velgengni skóla í dreifbýli sýnir að þeir áttu það sameiginlegt að skipa stórt 

hlutverk í samfélaginu meðal annars þar sem skólabyggingar voru notaðar 

sem félagsheimili. Niðurstöður sýndu fram á jákvæð tengsl samfélags og 

skóla.  

Leikskólastjórarnir segja að náttúra og umhverfi skipi stóran sess í 

faglegu starfi leikskólans og allir nýti þeir náttúruna markvisst í starfi sínu. 

Allir eru þeir sammála um að það starf sem fram fer í náttúrunni komi inn á 

alla þroskaþætti barns og tengist námssviðum aðalnámskrár leikskóla. Þetta 

er í samræmi við aðalnámskrá leikskóla (1999, 2011) þar sem kemur fram 

að starfshættir leikskóla eiga að stuðla að virðingu barna fyrir náttúru og 

umhverfi sínu. 

5.2 Letjandi þættir í starfsumhverfi leikskólastjóra 

Einn af þeim þáttum sem eru letjandi fyrir leikskólastjóra er tímaleysi. Það 

vakti athygli að Ása sem var í fullri stöðu sem stjórnandi og hafði enga 

kennsluskyldu talaði um mikið tímaleysi. En það er að einhverju leyti 

skiljanlegt þar sem hún er sá leikskólastjóranna sem hefur verið styðst í 

starfi og er búinn að leggja mikla vinnu í að byggja upp og þróa 

leikskólastarfið. Mest af hennar vinnu fer í að vinna að ýmsum 

grunnþáttum, eins og að skipuleggja skjalasafnið, dagskipulag og ýmsa þætti 

í leikskólastarfinu, einnig glímir hún við mikla starfsmannaveltu. En 

niðurstöður Jones (2009) sýndu einmitt að skólastjórar í dreifbýli glíma við 

mikið vinnuálag og finnst tími sinn ofhlaðinn, þar sem verkefnin eru nánast 

þau sömu og í stórum skólum en færra fólk til að vinna þau. Sömu 

væntingar og kröfur eru gerðar til allra skóla óháð stærð þeirra. Í rannsókn 

Barkar Hansen o.fl. (2006) kemur fram að stjórnun og umsýsla tekur mestan 

tíma hjá skólastjórnendum en þeir setji þessa þætti í sjöunda sæti í 

æskilegri röð viðfangsefna. Telja rannsakendur að skýringar á þessu geti 

verið að hluta til þær að skólastjórar hafi takmarkað vald á umhverfi sínu 

vegna þess að ýmsar ytri kröfur, utanaðkomandi þrýstingur og fleiri verkefni 

setji þeim skorður.  

Leikskólastjórarnir töluðu einnig um að niðurskurður á fundartímum ylli 

þeim áhyggjum og hann myndi óhjákvæmilega koma niður á faglegu starfi 

leikskólanna. Auknar kröfur og væntingar eru gerðar til leikskólans en á 

sama tíma er verið að skera niður vegna efnahagsástandsins í þjóðfélaginu. 
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Til dæmis væri að koma ný aðalnámskrá og þá þyrfti að fara að endurskoða 

skólanámskrár og hvenær ætti að gera það ?  

Niðurstöður Jones (2008) leiddu í ljós að skólastjórum fámennra skóla í 

dreifbýli er fyllilega ljóst að þótt aukin krafa sé gerð til þeirra um umbætur á 

faglegu starfi er það í mótsögn við þann tíma sem þeim er ætlaður. 

Samkvæmt rannsókn Barkar Hansen o.fl. (2001) kemur fram að 

skólastjórum finnst að hefðbundin stjórnunarstörf taki tíma frá faglegri 

forystu. Hlutverk þeirra sé að færast frá því að vera faglegir leiðtogar yfir í 

það að vera framkvæmdastjórar. Velta má vöngum yfir því hvort 

leikskólastjórar stefni í þessa sömu átt og skólastjórar grunnskóla og hvernig 

er þá hægt að komast hjá því. Aukið tímaleysi vegna aukinna krafna og 

væntinga sem gerðar eru til leikskóla og að auki það efnahagsástand sem 

skapast hefur hér í kreppunni mun væntanlega fara að hafa áhrif á faglegt 

starf í leikskólum landsins. 

Mikil starfsmannavelta og það að hafa ekki nógu marga fagmenn með 

sér er mjög letjandi þáttur fyrir leikskólastjóra sem stjórnanda og faglegan 

leiðtoga. Við slíkar aðstæður er erfiðara að ná því markmiði að allir í 

leikskólanum öðlist sömu sýn og skilning á leikskólastarfinu þar sem mikil 

hreyfing er á starfsmönnum. Hjá Ásu þar sem starfsmannaveltan er mikil 

finnst henni það letja sig sem faglegan leiðtoga. Hjá hinum leikskóla-

stjórunum voru mannaskipti fátíðari og leikskólastarfið í fastari skorðum.  

Leikskólastjórunum finnst kostir og gallar fylgja fámennum leikskóla. 

Vegna þess hve fáliðaðir leikskólanir eru finnst leikskólastjórunum erfitt 

þegar margir eru frá á sama tíma því á fámennum stað munar um hvern og 

einn. Það er erfitt og letjandi að vera með deildir þar sem eru bara tveir 

starfsmenn því ef annan vantar getur hinn ekki verið einn með 

barnahópinn. Auðveldara væri að hafa þrjá starfsmenn á deild í það 

minnsta. Það er einnig erfitt fyrir leikskólastjóra að sækja fundi og 

ráðstefnur þar sem vegalengdir eru langar. Tveir af leikskólastjórunum hafa 

bæði kennsluskyldu og sinna einnig afleysingu. Þar af leiðir að erfitt getur 

verið fyrir þá að fara frá. 

Niðurstöður rannsókna Jones (2009) sýndu að vinna þarf nánast sömu 

verkefni í fámennum skólum og í stórum skólum en færra fólk er til að 

framkvæma þau. Í rannsókn Starr og White (2008) draga þær þá ályktun af 

niðurstöðum sínum að skólastjórar fámennra skóla í dreifbýli standi oft 

frammi fyrir áskorunum sem henti fjölmennari samfélögum en eigi ekki 

endilega við í þeim fámennari. Þau viðfangsefni sem blasa við skólastjórum 

virðast magnast upp á landsbyggðinni.  
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5.3 Leikskólinn—faglegt lærdómssamfélag  

Ein af rannsóknarspurningunum sem leitað var svara við í þessari rannsókn 

var hvernig leikskólastjórunum gengur að móta og þróa faglegt lærdóms-

samfélag. Leikskólastjórarnir hafa allir staðið að mikilli uppbyggingu og 

þróun á leikskólastarfinu. Það er margt í starfi þeirra sem bendir til þess að 

þeir hafi náð að móta faglegt lærdómssamfélag. Þeir eru þó mislangt 

komnir í því ferli. En eins og rannsóknir (Stoll ofl., 2006 og Hargreaves, 

2008) sýna þá tekur tíma að móta og þróa lærdómssamfélag. Leikskólastjóri 

verður að skapa aðstæður og andrúmsloft þar sem framfarir eiga sér stað 

og byggja þannig upp samfélag þar sem skólaþróun getur átt sér stað 

(Lambert, 2003).  

Leikskólastjórarnir eru allir meðvitaðir um að þeir geta ekki einir „dregið 

vagninn“ og dreifa því bæði valdi, ábyrgð og verkefnum til starfsmanna 

sinna. Þeir nýta sér mannauðinn í skólanum og efla þannig faglega forystu. 

Sá þáttur sem styður þá mest er að hafa nógu marga leikskólakennara í 

leikskólanum því það auðveldar að skapa sameiginlega sýn og skilning á 

þeim gildum sem skólinn byggir á. Með samstarfi og samskiptum sem 

byggjast á gagnkvæmri virðingu, trausti og stuðningi leitast 

leikskólastjórarnir við að þróa leikskólastarfið. Rannsóknir sýna að þessir 

þættir eru meginþættir faglegs lærdómssamfélags (Stoll, o.fl., 2006; Hord, 

1997). Hlutdeild einstaklinga skiptir máli þegar kemur að því að móta sýn 

fyrir skólann og innan starfsmannahópsins þarf að ríkja traust til þess að 

markmið nái fram að ganga (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). Innan 

leikskólanna eru ýmsir fundir sem nýttir eru til faglegrar þróunar, 

ígrundunar og mats. Þetta eru þættir sem skipta máli þegar meta og 

viðhalda á lærdómssamfélaginu (Stoll og Louis, 2008). 

Stofnun sem lærir staðnar ekki og fylgir þróun samfélagsins. 

Leikskólastjóri er lykilpersóna í mótun og þróun lærdómssamfélags. Þar sem 

skólaþróun á sér stað verður til ný þekking þar sem allir læra eitthvað nýtt 

og til verður starfsmenning sem byggir upp lærdómssamfélag (Moir og 

Bloom, 2003:60). Allir sem eiga aðild að skólasamfélaginu og einnig 

samfélagið utan þess hefur áhrif á það sem gerist innan skólans og 

leikskólastjóri verður að skilja það og taka tillit til umhverfis síns og vinna út 

frá aðstæðum í hverju samfélagi. Af niðurstöðum rannsóknarinnar má draga 

þær ályktanir að leikskólastjórarnir eru meðvitaðir um þessa þætti. Þeir 

nýta sér samfélagið á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og þannig efla þeir 

og þróa faglegt starf í leikskólanum. Faglegt lærdómssamfélag á að ná til alls 

skólastarfsins og verða að menningu skólans. Lærdómssamfélagið byggir 

upp skipulag, menningu og forystu sem eflir samræður, hvatningu og 
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áskorun (Hargreaves, 2008). Ef ekki fer að draga úr niðurskurði til 

leikskólanna mun það koma niður á faglegu starfi þeirra og um leið 

lærdómssamfélaginu. 

Það má segja að Ása sé í raun komin styst í að móta lærdómssamfélag í 

sínum leikskóla enda hefur hún ekki verið lengi í leikskólanum. Hjá Ásu 

hefur verið mikil starfsmannavelta en stöðugleiki er einn þeirra þátta sem 

stuðlar að gæðum í leikskólastarfi og er liður í þróun lærdómssamfélags 

barna og fullorðinna (Sergiovanni, 2009). Ása er að vinna í mörgum 

grunnþáttum leikskólastarfs sem einnig eru forsenda þess að 

leikskólastarfið þróist. Ef henni tekst að koma jafnvægi á starfsmannahaldið 

og þá um leið meiri stöðugleika í starfinu eru miklar líkur til þess að henni 

takist að þróa leikskólann áfram sem faglegt lærdómssamfélag.  

5.4 Leikskóli og samfélag 

Að mati viðmælenda er erfitt að byggja upp og þróa leikskólastarfið ef það 

skortir skilning frá samfélaginu á því faglega starfi sem þar fer fram. Það 

tekur samfélag tíma að átta sig á hlutverki og tilgangi leikskólans. En þegar 

það hefur tekist á leikskólinn von á öflugum stuðningi frá samfélagi sínu. 

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að gagnkvæmt traust skapist á 

milli leikskólastjóra og samfélags.  

Niðurstöður sýna að leikskólastjórunum hefur tekist að mynda traust við 

samfélagið og það sé gagnkvæmt. Ása talar þó um að það hafi verið erfitt að 

koma inn í lítið samfélag, aðstæður hafi verið sérstakar vegna breytinga sem 

varð að gera og það hafi tekið tíma að mynda traust við samfélagið. Þetta er 

sambærilegt og kom fram í niðurstöðum Clarke og Stevens (2009) sem 

sýndu að það tekur tíma að þróa og mynda traust milli skólastjóra og 

samfélags. Fólk í smáum samfélögum á það til að vera íhaldssamt og það 

tekur tíma að átta sig á hver einstaklingurinn er og fyrir hvað hann stendur. 

Leikskólastjórarnir telja það kost að vera aðfluttir og telja að það sé 

auðveldara að sinna starfinu vegna þess. Signý talar sérstaklega um að það 

styðji við sig sem leikskólastjóra og faglegan leiðtoga að hún sé 

utanaðkomandi. Hún hefur ekki blandað sér í samfélagið og vill frekar halda 

sig til hlés. Þannig sé meiri virðing borin fyrir henni og fólk hafi meiri trú á 

leikskólastjóranum. Þetta er í mótsögn við niðurstöður rannsóknar Clarke 

og Stevens (2009) sem sýndu að með þátttöku skólastjóra í helstu 

málefnum samfélagsins jók það líkur á langtímastefnumótun í skólaþróun. 

Signýju virðist hafa tekist vel til með skólaþróun án þess að vera þátttakandi 

í samfélaginu. Hún er líka með mikla og langa reynslu sem getur verið hluti 

af þeirri velgengni. 



 

70 

Niðurstöður erlendra rannsókna (Lyson, 2002; Bell og Sigsworth, 1992; 

Bauch, 2001) sýna að í smæstu sveitarfélögum er skólinn iðulega það eina 

sem fólk hefur til að sameinast um. Fjölskyldur í dreifbýli hafa sterkar rætur 

í samfélagi sínu og tengslin milli skóla og samfélags eru gjarnan náin. 

Skólinn nýtur öflugs stuðnings frá samfélaginu í heild sinni og þar sem slík 

tengsl myndast er það vegna þess að skólastjórnendur sjá og nýta sér 

möguleikann á gagnkvæmum samskiptum (Bauch, 2001). Leikskólastjórarnir 

líta á leikskólann sem einn af hornsteinum samfélagsins og það er undir 

þeim komið að sanna sig í samfélaginu.  

Leikskólastjórunum finnst það kostur að starfa í fámennum leikskóla og 

telja nándina í samfélaginu vera jákvæða og styðjandi þátt í starfsumhverfi 

þeirra. Ókosturinn við nándina væri svo lítil prósenta að það væri ekki hægt 

að telja hann með. Það sé gott að vera í nánum tengslum við foreldra. 

Gagnkvæmt traust er mikilvægt milli allra í skólasamfélaginu. Rannsóknir 

Lyson (2002), Bell og Sigsworth (1992) og Bauch (2001) sýna að það sem 

einkennir oftast skóla í dreifbýli eru þau nánu tengsl sem þeir mynda við 

samfélag sitt. Einn leikskólastjórinn talaði einmitt um að skólinn væri eins 

og ein stór fjölskylda, allir þekktust og samskiptin væru náin. Í rannsókn 

Margrétar Harðardóttur og Sigþórs Magnússonar (1990) kom fram að kostir 

fámennra skóla umfram stærri skóla voru þeir að betri kynni voru milli 

nemenda og kennara, kennara og foreldra og milli nemenda. Rannsókn 

Barley og Beesley (2007) sýndi að það sem einkennir skóla í dreifbýli er 

nálægðin í samskiptum við íbúa og samfélagið. Þar gegni skólastjórinn 

mikilvægu hlutverki því hæfni hans til að þrífast í þessum aðstæðum og laga 

sig að sérkennum skólans og samfélagsins sé mikilvæg. Velgengni 

skólastjóra sem stjórnanda og faglegs leiðtoga í skóla í dreifbýli veltur á 

tengslum hans við nánasta umhverfi.  

Í rannsókninni kom fram að vegna smæðar leikskólans og nándarinnar er 

ennþá meiri ástæða til þess að hafa samskiptaþáttinn í lagi að mati 

leikskólastjóranna. Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (1995) kom fram að í 

smæðinni getur falist bæði styrkur og ógn. Styrkurinn felst í að samskipti 

eru tíð, nálægð er mikill og sýnileiki og traust. Ógnin er hins vegar að erfitt 

getur verið að taka á málum í litlu samfélagi án þess að persónuleg atriði 

blandist þar í.  

Viðmælendur eru sammála um að skólastefnan sem unnin er í samvinnu 

við alla íbúa sveitarfélagsins muni í framtíðinni verða styðjandi formlegur 

rammi fyrir leikskólann. Með gerð skólstefnunnar komi fram stefna og 

markmið sveitarfélaganna í skólamálum og ákveðin framtíðarsýn. 

Leikskólastjórunum finnst það styðjandi þáttur að fá að taka þátt í mótun 
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skólastefnunnar þar sem þeir sem faglegir leiðtogar koma sínum skoðunum 

og þekkingu á framfæri. Skólastefna á einmitt að vera leiðarvísir um 

skólastarf í sveitarfélagi. Í skólastefnu eiga að koma fram þær áherslur sem 

íbúar sveitarfélags hafa komið sér saman um og auk þess er sérstaða 

sveitarfélags dregin fram (Björk Ólafsdóttir, 2010).  
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6 Lokaorð 

Rannsóknir hafa sýnt að starf leikskólastjóra er viðamikið og stjórnandi þarf 

að búa yfir þeim hæfileikum að geta veitt faglega forystu en einnig stjórnað. 

Hver leikskólastjóri fyrir sig þarf að finna jafnvægi á milli þessara hlutverka 

ef vel á til að takast. Leikskólastjóri í fámennum skóla í dreifbýli þarf að 

takast á við aðrar áskoranir en stærri skólar í þéttbýli. 

Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á leikskólastjóra í dreifbýli sem 

faglega leiðtoga, þættir sem styðja og letja. Leikskólastjóri á hverjum stað 

þarf að taka tillit til umhverfis síns, öðlast gagnkvæmt traust samfélagsins 

og eiga góð samskipti við hina ýmsu hagsmunaaðila. Vegna nándarinnar í 

litlum sveitarfélögum þarf enn frekar að gæta að samskiptaþættinum. Í 

niðurstöðum mínum kemur fram að leikskólastjórar telja að ef 

samskiptaþátturinn sé ekki í lagi komi það niður á faglegu starfi og 

skólaþróun.   

Það skiptir máli fyrir leikskólastjóra að hafa góðan og greiðan aðgang að 

skólaskrifstofu og stuðningsneti annarra leikskólastjóra á svæðinu. Það eflir 

leikskólann og ýtir undir hvers konar skólaþróun að eiga góð samvinnu við 

meðal annars grunnskólann á svæðinu, það samstarf er yfirleitt undir 

leikskólastjórum komið og þar liggja mörg sóknarfæri. Það er 

leikskólastjórinn sem ber ábyrgð á faglegri forystu og skólaþróun í sínu 

samfélagi og það er undir honum komið að nýta sér tækifæri og sjá leiðir.  

Til þess að geta byggt upp leikskóla og þróað hann sem faglegt 

lærdómssamfélag þarf leikskólastjóri að hafa leikskólakennara með sér. 

Lærdómssamfélag byggist á því að leikskólastjóri dreifi forystu og 

verkefnum. Einnig þarf að vera stöðugleiki í starfsmannahópnum, tími til 

funda og endurmenntunar, þátttaka allra, samvinna, sameiginleg sýn, traust 

og skilningur.  

Niðurstöður mínar eru í samræmi við íslenskar og erlendar rannsóknir á 

skólastjórum í grunnskólum í fámennum skólum og skólum í dreifbýli. Það 

er von mín að rannsókn mín gefi vísbendingar um upplifun leikskólastjóra í 

dreifbýli og þætti í starfsumhverfi þeirra sem hafa áhrif á þá sem faglega 

leiðtoga. Ég hef lært mikið af gerð þessarar rannsóknar m.a. hef ég fengið 

staðfestingu á því að starf leikskólastjóra í dreifbýli er flókið og margir 

þættir í starfsumhverfi þeirra sem styðja þá og letja. Hver leikskólastjóri 

verður að gera sér grein fyrir þessum þáttum og færa sér í nyt þá þætti sem 

styðja en verjast þá sem letja.  Það sem kom mér á óvart var hvað letjandi 

þættinir voru í raun fáir en úrtakið í þessari rannsókn var lítið og ekki hægt 

að alhæfa út frá niðurstöðum. Einnig kom mér á óvart hvað allt samstarf við 
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aðra í samfélaginu eins og grunnskóla er undir leikskólastjóra komið. Einnig  

hvað sýnileiki og tengsl leikskólans  við samfélag sitt er undir leikskólastjóra 

á hverjum stað komið.  

Leikskólastjórar í dreifbýli telja að kennsluskylda auðveldi þeim að vera í 

tengslum við starfið sem faglegir leiðtogar, að vera fyrirmynd starfsmanna 

sinna og auðveldi þeim að hafa yfirsýn og náin tengsl við börn, starfsmenn 

og foreldra.  Jafnvægi þarf þó að vera á milli þess sem leikskólastjóri sinnir 

stjórnunarstörfum, kennsluskyldu og veikindaafleysingu svo ekki myndist 

togstreita á milli stjórnunar og forystu.  Það væri verðugt rannsóknarefni að 

skoða þennan þátt nánar, hvert sé æskilegt hlutfall stjórnunar og 

kennsluskyldu?  

Velta má vöngum yfir því hvort ekki séu sömu þættir sem letji og styðji 

leikskólastjóra í þéttbýli og dreifbýli. Í þéttbýli finnast einnig fámennir 

leikskólar þó þeir séu á hröðu undanhaldi. Það sem einkennir leikskóla í 

dreifbýli er smæð þeirra, nálægðin í samskiptum við íbúa og samfélagið og 

langar vegalengdir. Mikið og gott samstarf við grunnskóla er einkennadi 

fyrir marga leikskóla í dreifbýli.  Vegna smæðar sinnar og staðsetningar hafa 

leikskólar í dreifbýli möguleika á að mynda öflug tengsl við samfélagið. 

Staða leikskólans í sveitarfélögum er víða sterk og hann er einn af 

hornsteinum hvers samfélags. Eflaust eiga eftir að verða breytingar á 

skólahaldi í dreifbýlinu líkt og í Reykjavík, það er sameining leik- og 

grunnskóla. Leikskólastjóri er í lykilaðstöðu til að styrkja stöðu leikskólans 

enn meir og efla gagnkvæm samskipti við samfélagið. En velgengni 

leikskólastjóra sem stjórnanda og faglegs leiðtoga í leikskóla hvort sem 

hann er í þéttbýli eða í dreifbýli veltur á tengslum hans við nánasta 

umhverfi og hæfni hans til að þrífast í þeim aðstæðum og laga sig að 

sérkennum skólans og samfélagsins.  
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