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Ágrip 

Aukin athygli beinist nú að því hvað felist í stjórnunar-og forystuhlutverki deildarstjóra, svo 

og því valdi og þeirri ábyrgð sem starfinu fylgja, en fáar rannsóknir hafa verið gerðar á því 

efni hér á landi. Með þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi á sýn deildarstjóra á eigin 

störf bæði á sviði stjórnunar og forystu, á ábyrgð og völd sem starfinu fylgja og hvernig sýn 

þeirra á þessa þætti birtist í daglegum störfum þeirra. Svara var leitað með eigindlegri 

rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við sex deildarstjóra studd tveimur 

rýnihópaviðtölum við aðra deildarstjóra. Helstu niðurstöður sýndu að deildarstjórunum finnst 

hlutverk sín að mestu leyti vera skýrt skilgreind, undirbúning fyrir deildarstjórastarfið hafa 

verið lítinn og stjórnunarmenntun afar takmarkaða. Flestir þeirra töldu sig hafa mikið vald 

nema um mannaráðningar, ábyrgð sína á starfsmannastjórnun hafa aukist og valddreifingu 

innan leikskólanna mikla þó sumum fyndist hún mega vera meiri því valddreifing hafi jákvæð 

áhrif á menningu leikskóla. Deildarstjórarnir sögðu skort á fagfólki og samráðsfundum helst 

hamla því að valdi sé dreift auk þess sem kröfur til þeirra hafi aukist. Það sem helst hindraði 

deildarstjórana við að sinna starfi sínu eins þeir kjósa helst var mikið álag, örar 

mannabreytingar, minni afleysing, of mörg börn á starfsmann, greiningarferli barna með 

sérþarfir, hávaði og tímaskortur. Ýmsar af framangreindum niðurstöðum rannsóknarinnar eru 

nýmæli, en niðurstöður fyrri rannsókna styrkja aðrar niðurstöður þessarar rannsóknar. 

 

Lykilhugtök: Leikskóli, deildarstjóri, forysta, stjórnun, vald, ábyrgð, valddreifing. 
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Abstract 

Recently, the managerial and leadership roles of the head of department in Icelandic 

preschools have received increased attention, as well as the authority and responsibility 

involved in the position. However, few studies have been conducted on the subject in this 

country. The aim of this research was to shed light on the heads of department shared vision 

of their work, especially regarding management and leadership, responsibility and authority 

inherent in their position, and how their views of those elements become visible in their daily 

activities. The research was qualitative, obtaining data from interviews with six department 

leaders, and supported by two focus group interviews with different heads of departments. 

The main findings revealed that heads of department perceive their roles to be clearly defined 

in all main areas, preparation for new recruits to the position to be scarce, and managerial 

education very limited. The vast majority of the heads of department believed that they were 

granted a high degree of authority, staff recruitment set aside, although their professional 

responsibility has increased. Furthermore they found, power distribution to be efficient, 

although some believed it could be more, as distribution of power would have positive impact 

on the preschool culture. The department heads maintained that lack of qualified teachers 

within their preschools and too few consultation meetings inhibit the preferred power 

distribution. The main obstacles for the heads of departments to perform their jobs as 

efficiently as they would like was high level of job related pressure, high staff turnover, fewer 

substitution staff, high number of children per employee, the process of diagnosing children 

with special needs, level of noise, and lack of time. Some of the findings above are new but 

other findings are supported by those of previous studies. 

Key concepts: Preschool, head of department, leadership, management, authority, 

responsibility, power distribution. 
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Formáli 

 
Verkefni þetta „Hlutverk, ábyrgð og vald deildarstjóra í leikskólum, upplifun þeirra á eigin 

starfi“ sem unnið er við framhaldsbraut kennaradeildar Háskólans á Akureyri, MPR0240, er 

40 ECTS eininga meistaraprófsverkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í menntunarfræði 

með áherslu á stjórnun menntastofnana. Gerð var eigindleg rannsókn til að varpa ljósi á sýn 

deildarstjóra á hlutverk sín sem stjórnenda. 

Dr. Rúnar Sigþórsson prófessor í menntunarfræði við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri var leiðbeinandi minn við gerð verkefnisins. Færi ég honum mínar bestu þakkir fyrir 

faglega og uppbyggjandi leiðsögn. Ráðunaut mínum, Önnu Elísu Hreiðarsdóttur, lektor við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri þakka ég góðar ábendingar. 

Deildarstjórunum sem tóku þátt í rannsókninni þakka ég fyrir að veita mér hlutdeild í 

reynslu sinni, en án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. 

Einnig færi ég Hafnarfjarðarbæ þakkir fyrir að veita mér þriggja mánaða námsleyfi á 

meðan á námi mínu stóð. 

Að lokum vil ég þakka sambýlismanni mínum Bjarna Hákonarsyni fyrir yfirlestur, 

hvatningu og endalausa þolinmæði. 
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1. Kafli – Inngangur 
 

1.1. Aðdragandi verkefnisins 
Sem stjórnandi í leikskóla í yfir áratug og með áratuga starfsreynslu sem leikskólakennari 

hefur spurningin um hvernig vald dreifist innan leikskólans og áhrif þess oft leitað á huga 

minn. Upplifunin með tilliti til mismunandi stjórnunar og valddreifingar í leikskólum er að sú 

miðstýring sem var ráðandi fyrir tveimur til þremur áratugum þegar mest allt vald var í 

höndum leikskólastjóra, hafi vikið. Starfsumhverfið hefur tekið stakkaskiptum og á sama tíma 

hefur ábyrgð leikskólastjóra aukist jafnt og þétt, meðal annars með meiri fjárhagslegri ábyrgð 

vegna aukins rekstrarlegs sjálfstæðis. Auk þess hefur samfélagsleg vakning foreldra um gildi 

leikskólamenntunar haft í för með sér auknar kröfur til leikskólans. 

Síðastliðinn áratug hafa margir leikskólastjórar sagt í mín eyru að of mikill tími fari í 

rekstur á kostnað faglegs starfs. Starf skólastjóra í leikskóla er bæði umfangs- og 

ábyrgðarmikið og um leið krefjandi og margbreytilegt stjórnendastarf sem krefst faglegrar 

kunnáttu. Því reynist nauðsynlegt að dreifa auknum verkefnum leikskólastjóra og að 

starfsmenn öðlist skilgreint vald og ábyrgð sem starfinu fylgir. Þeim sem tekst að dreifa valdi 

veitist auðveldara að forgangsraða. Mín reynsla er að þannig aukist jafnframt starfsánægja 

starfsmanna og að góð samvinna og lýðræði séu orðnir mjög mikilvægir þættir í starfi 

leikskólastjóra. 

Í dag þurfa leikskólastjórar að deila verkefnum og ábyrgð til að komast yfir öll sín 

verkefni. Með breyttum starfsskyldum leikskólastjóra og aukinni valddreifingu hefur 

stjórnunarhlutverkum innan leikskólans fjölgað. Fleiri bera nú ábyrgð og aukin fagleg 

samvinna á að skila sér í betri leikskóla fyrir samfélagið. Í skólastefnu fyrir leikskóla 

(Kennarasamband Íslands, 2008) og lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að 

stjórnun leikskóla er í höndum skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra, og að þessir 

stjórnendur skuli stuðla að jákvæðum samskiptum og trausti í starfsmannahópnum og virkja 

mannauð hans. 

Störf deildarstjóra skipta miklu máli fyrir allt faglegt starf þar sem hagsmunir margra 

aðila fara saman. Deildarstjóraheitið var tekið upp í kjarasamningum 1987. Aukin áhersla var 

lögð á formlegt og stjórnunarlegt vald þeirra og ábyrgð, til dæmis það hlutverk að gera kröfur 

til almennra leikskólakennara um að taka að sér viðfangsefni samkvæmt þörf leikskólans 
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(Ólöf Helga Pálmadóttir, 1993, bls. 13–15). Í starfslýsingu deildarstjóra (Kjarasamningur FL 

og Launanefndar sveitarfélaga, 2006, bls. 45–46) segir að starfssvið þeirra sé meðal annars 

að: 

Bera ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á 

deildinni, annast daglega verkstjórn á deildinni og bera ábyrgð á að miðla 

upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli 

leikskólastjóra og deildarinnar. 

 

Hlutverk deildarstjóra hefur verið mér ofarlega í huga undanfarin ár og mér finnst ég 

upplifa hve misjafnt þeir líta á hlutverk sín sem stjórnendur. Einnig að staða þeirra sem 

millistjórnenda sé sérstök að mörgu leyti með tilliti til ábyrgðar og valds og það virðast hafa 

verið mismunandi viðhorf innan leikskólans um hlutverk þeirra. Þar hefur meðal annars 

stundum vantað upp á að starfið njóti virðingar sem stjórnunarstaða. Þrátt fyrir að í 

starfslýsingu leikskólakennara komi fram að deildarstjóri sé næsti yfirmaður þeirra sem eigi 

að annast daglega verkstjórn hef ég orðið vör við að sumir starfsmenn hafa ekki alltaf leitað til 

þeirra heldur farið beint til leikskólastjóra með bæði stór mál og lítil. Því er það 

umhugsunarefni hvort starfsfólk hafi ekki litið á deildarstjóra sem yfirmenn og jafnframt 

hvort margir deildarstjórar hafi litið á sjálfa sig fyrst og fremst sem faglega leiðtoga. Þessi 

afstaða gæti skapað ýmis vandamál inni á deildum leikskóla, meðal annars að mörgum 

deildarstjórum finnist erfitt hve nálægð í starfsmannahópnum er mikil og kjósi því oft að vera 

meðvirkir, læðast á tánum, hika við að gefa fyrirskipanir og veigri sér við að taka ákvarðanir 

(Arna H. Jónsdóttir, 2005, bls. 142). Hverjar ætli ástæðurnar séu? Ein gæti verið að 

deildarstjórar hafi ekki verið tilbúnir að taka við því valdi og þeirri ábyrgð sem starfinu fylgir 

og önnur að einhverjir leikskólastjórar hafi ekki verið reiðubúnir að sleppa hluta af sínu valdi. 

Enn önnur getur verið að starfslýsing deildarstjóra sé ekki nægilega skýr, því skilningur allra 

starfsmanna virðist ekki alltaf vera sá sami og því megi bæta hana með því að kafa dýpra í 

málið. Þannig virðist deildarstjórastarfið vera í einhverju „limbói“ sem þurfi að koma á hreint. 

Engu að síður er það mín reynsla úr eigin starfi, þó ekki sé víst að hún sé algild, að töluverð 

breyting hafi orðið undanfarin tvö ár á öryggi og framgöngu deildarstjóra og þeir séu farnir að 

líta á sig sem stjórnendur, skipulagning þeirra á vinnutíma starfsmanna í samráði við 

leikskólastjóra hefur aukist, fleiri vandamál séu leyst innan deildar en áður og kynningar fyrir 

foreldra séu orðnar betri, svo eitthvað sé nefnt. Þessi upplifun hefur mér fundist endurspeglast 

í aukinni virðingu foreldra til þeirra og að oftar er nú spurt eftir deildarstjóranum en áður var 

algengara að spyrja eftir einhverjum á deildinni. 
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Uppgangur stjórnunar sem fræðigreinar endurspeglast meðal annars í aukinni áherslu á 

fjölgun millistjórnenda. Þannig hefur deildarstjórum í leikskólum fjölgað úr 458 árið 1998 í 

844 árið 2010 (Hagstofa Íslands, 2012). Samkvæmt niðurstöðum Blandford og Gibson (2000, 

[án bls.]) vilja grunnskólastjórar að deildarstjórar þeirra séu eingöngu faglegir leiðtogar á 

meðan leikskólastjórum finnast deildarstjórar eigi bæði að vera faglegir leiðtogar og 

skipuleggja starfsmannamál deildar sinnar. Það er rétt að árétta hér að deildarstjórar í 

leikskólum hafa mannaforráð en deildarstjórar í grunnskólum ekki. Hvað sem ræður þá kalla 

auknar kröfur og breytingar á sviði stjórnunar í leikskólum á betri skilgreiningu á hlutverkum. 

Mér sýnist einmitt víða þörf á að deildarstjórar axli betur ábyrgð sem millistjórnendur og þá er 

grundvallaratriði að hlutverk þeirra sé skýrt og vel skilgreint. Millistjórnendur undir forystu 

leikskólastjóra þurfa að marka skýra stjórnunarstefnu þar sem stjórnskipulag og hlutverk 

hvers stjórnanda er skilgreint með heildarþróun að leiðarljósi til að stjórnunarleg verkefni sem 

stuðla meðal annars að aukinni starfsánægju og skapa faglegan ávinning, verði unnin. 

1.2. Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurning 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á skilning og sýn deildarstjóra á hlutverk sín sem 

stjórnenda, hvort sem er á sviði stjórnunar eða forystu, hvaða hlutverk þeir sjálfir telji að þeim 

séu ætluð, hvaða völd og ábyrgð hlutverkin fela í sér að þeirra eigin mati, hvernig þessi 

hlutverk stýri daglegum störfum þeirra og hvernig þeir reyni að uppfylla þau. 

Rannsóknarspurningin er: 

Hver er sýn deildarstjóra í leikskólum á stjórnunar- og forystuhlutverk sín, völd og ábyrgð í 

starfi? 

Fylgjandi undirspurning er: 

Hvernig stýrir þessi sýn daglegum störfum þeirra og hvernig reyna þeir að uppfylla 

hlutverkin? 

 

Til að ná þessum markmiðum rannsóknarinnar voru bæði tekin rýnihópa- og 

einstaklings viðtöl við deildarstjóra til að freista þess að varpa skýrara ljósi á hvernig 

deildarstjórar líti á hlutverk sín. Niðurstöðurnar væri hægt að nýta til að auka sameiginlegan 

skilning stjórnenda leikskóla á dreifingu valds og ábyrgðar og skerpa á hlutverkum innan 

leikskólans til að auka skilvirkni. 

Þau fræðilegu hugtök sem rannsóknin var unnin út frá eru stjórnun, forysta, vald, 

ábyrgð, valddreifing og valdefling. Þessi hugtök mótuðu viðtalsramma bæði rýnihópa- og 
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einstaklingsviðtalanna, stýrðu því um hvað viðmælendur voru spurðir og að einhverju leiti 

hvernig unnið var úr því sem þeir sögðu. 

1.3. Uppbygging ritgerðar 

Í inngangi er sagt frá aðdraganda rannsóknarinnar, markmiði hennar, rannsóknarspurningum 

og þeim fræðilegu hugtökum sem rannsóknin er unnin út frá. Í öðrum kafla er fjallað um 

fræðilega undirstöðu rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist þannig að fyrst er sagt frá sögu og 

þróun leikskólans, síðan frá hlutverkum og störfum deildarstjóra og loks eru þrír undirkaflar 

um stjórnun/forystu, völd/ábyrgð og valddreifingu/valdeflingu. Í þriðja kaflanum er gerð grein 

fyrir rannsóknaraðferðinni, þátttakendum í henni, hvernig staðið var að öflun 

rannsóknargagna og úrvinnslu þeirra; þá fjallað um siðferðileg atriði og sagt frá tilskildum 

leyfum. Í fjórða kafla eru helstu niðurstöður kynntar og í þeim fimmta eru niðurstöður tengdar 

fræðilegri umfjöllun og leitast við að svara rannsóknarspurningum. Að lokum eru settar fram 

nokkrar ályktanir sem dregnar voru af niðurstöðunum. 
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2. Kafli – Fræðilegur bakgrunnur 
 

Í fyrri hluta fræðilega kafla ritgerðarinnar er rakin þróun leikskólans, menntunar 

leikskólakennara og starfsheita og starfsréttinda þeirra. Einnig verður rakin þróun innan 

leikskólans og sagt frá hvað í starfsumhverfi leikskóla leiddi til þess að starf deildarstjóra varð 

til. 

Í seinni hluta kaflans er lögð áhersla á helstu hlutverk og starfsskyldur deildarstjóra 

með því að setja niðurstöður rannsókna og skoðanir fræðimanna í samhengi við efni 

rannsóknarinnar. Undirkaflarnir fjalla um mun á stjórnun og forystu, mismunandi 

skilgreiningar á hugtakinu valdi og beitingu þess ásamt skilgreiningu á hugtakinu ábyrgð og 

ábyrgð stjórnenda. Að lokum er fjallað um valddreifingu og valdeflingu. 

2.1. Þróun leikskólans, menntunar og starfa leikskólakennara 
Þegar byggð tók að þéttast í Reykjavík undir lok 19. aldar komu æ oftar fram hugmyndir um 

sérstakar ráðstafanir gagnvart æsku landsins. Dregnar voru upp myndir af andstæðum sveita- 

og borgarlífs sem kölluðu á viðbrögð ábyrgra borgara. Árið 1894 setti Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 

einn skeleggasti málsvari borgaralegs frjálslyndis á þeim tíma, fram þá hugmynd að stofnuð 

yrði uppeldisstofnun fyrir ung börn (Davíð Ólafsson, 2000, bls. 15). Fjölmargar hugmyndir 

komu í kjölfarið og árið 1924 var Barnavinarfélagið Sumargjöf stofnað með það að markmiði 

að huga að almennri umræðu og starfi til að efla velferð barna. Sama ár hóf félagið að reka 

dagheimili yfir sumartímann (Gils Guðmundsson, 1949, bls. 17), en fyrsti leikskólinn sem 

Sumargjöf rak var Grænaborg sem var opnaður árið 1932 (Jón Torfi Jónsson, 2006, bls. 7). 

Mjög örar þjóðfélagsbreytingar hafa orðið á 20. öldinni sem leikskólar hafa ekki farið 

varhluta af. Í dag er algengt að báðir foreldrar séu á vinnumarkaði og því kalli breyttar 

heimilisaðstæður á að flestir sæki dagvistun fyrir börn sín út fyrir heimilið. Í kjölfar þessarar 

þróunar og aukinnar menntunar starfsmanna hefur viðhorf almennings til leikskóla breyst (Jón 

Torfi Jónasson, 2006, bls. 16–19). Nú er leikskólinn fyrir öll börn, óháð félagslegri stöðu 

þeirra og litið er á hann sem viðbót við uppeldi heimilanna (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 

8–9). Eitt af mikilvægustu viðfangsefnum 20. aldarinnar eru málefni barna, menntun þeirra og 

uppeldi. Skólakerfið hefur vaxið hratt frá því að lög um fræðsluskyldu voru sett árið 1907 þar 
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til nýjar námskrár fyrir öll skólastig voru fyrst samþykktar 1999 (Davíð Ólafsson, 2000, bls. 

11). 

Börnum í leikskólum hefur fjölgað mikið á þessum tíma. Á fyrsta dagheimilinu sem 

stofnað var á Íslandi voru 34 börn en í lok ársins 2010 voru leikskólar orðnir 282 með 18.961 

barni (Gils Guðmundsson 1949, bls. 22; Hagstofan, 2011, [án bls.]). 

Frá upphafi var skortur á sérmenntuðu starfsfólki. Þá hafði erlend umræða um 

barnaverndar- og uppeldismál mikil áhrif hér á landi á fyrri hluta 20. aldarinnar. Upp úr þessu 

spruttu umræður um nauðsyn þess að stofna uppeldisskóla á Íslandi (Jón Torfi Jónsson, 2006, 

bls. 24). Eingöngu þrjár íslenskar fóstrur sem höfðu stundað nám erlendis voru starfandi á 

Íslandi, en þær komu til starfa um og eftir 1939 (Davíð Ólafsson, 2000, bls. 20). 

Þórhildur Ólafsdóttir forstöðumaður leikskólans Tjarnarborgar, lagði árið 1945 til 

stofnun skóla til að mennta starfsstúlkur fyrir barnaheimili. Skólinn hóf starfsemi 1946 í 

Tjarnarborg og ungfrú Valborg Sigurðardóttir var ráðin forstöðumaður hans (Gils 

Guðmundsson 1949, bls. 74). Fyrstu fóstrurnar útskrifuðust úr skólanum tveimur árum síðar. 

Framan af var skólinn nefndur Uppeldisskóli Sumargjafar, síðan Fóstruskóli Sumargjafar. 

Ríkið tók við rekstri skólans árið 1946 og nafni hans þá breytt í Fóstruskóli Íslands og loks í 

Fósturskóli Íslands. Í upphafi voru inntökuskilyrðin 18 ára aldur og a.m.k. tveggja ára nám 

eða próf frá héraðsskóla, gagnfræðaskóla eða kvennaskóla eða að hafa hlotið hliðstæða 

menntun. Við stofnun Fósturskóla Íslands urðu inntökuskilyrðin stúdentspróf, kennarapróf 

eða gagnfræðapróf að viðbættu tveggja ára námi úr öðrum skóla (Davíð Ólafsson, 2000, bls. 

45–46). Valborg Sigurðardóttir var að ýmsu leyti frumkvöðull hugmynda um nauðsyn 

menntunar fóstra og skilgreininga um uppeldishlutverk leikskóla og dagvistarheimila. Því setti 

hún árið 1953 fram markmið fyrir stofnanirnar þar sem hún kveður á um nauðsyn þess að efla 

tilfinninga-, félags-, verk- og vitþroska barna og að búa þau þannig undir kröfur 

fræðsluskyldunnar eftir leikskólaaldurinn (Jón Torfi Jónsson, 2006, bls. 50). Samkvæmt 

uppeldisáætlun frá 1981, sem gefin var út 1985, komu fram skýrar áherslubreytingar um að 

dagvistarheimili hefðu almennt uppeldishlutverk sem undirstrikaði gildi menntunar 

leikskólakennara (Jón Torfi Jónsson, 2006, bls. 48; Menntamálaráðuneytið, 1985). Nefnd 

skipuð af menntamálaráðuneytinu 1988 til að endurskoða lög um Fósturskólann komst að 

þeirri niðurstöðu að færa skyldi fóstrunámið á háskólastig eins og aðra kennaramenntun. Ekki 

var tekið tillit til tillagnanna og starf nefndarinnar fór að vissu leyti út um þúfur (Davíð 

Ólafsson, 2000, bls. 46–47). Háskólinn á Akureyri stofnaði leikskólakennarabraut árið 1996 

og í kjölfar þess sameinaðist Fósturskólinn Kennaraháskóla Íslands árið 1998, sem síðan 
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sameinaðist Háskóla Íslands árið 2008 og varð hluti af Menntavísindasviði þeirrar stofnunar 

(Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, 2010, bls. 14–15). 

2.1.1. Þróun starfsheita og starfsréttinda 

Stéttarfélagið Fóstra, stofnað 1950, varð síðar að stéttarfélagi leikskólakennara. Stofnendur 

félagsins voru 22 fóstrur sem höfðu útskrifast frá uppeldisskóla Sumargjafar. Félagið var fyrst 

innan ASÍ og samdi við Barnavinafélagið Sumargjöf með það markmið að tryggja hag 

meðlima í kjaramálum. Félagið sagði skilið við ASÍ 1965 og gekk í BSRB, hætti sem 

stéttarfélag og varð að fagfélagi í hartnær 25 ár til 1988 að það varð aftur að stéttarfélagi og 

hét þá Fóstrufélag Íslands. Nafninu var breytt í Félag íslenskra leikskólakennara 1994 þar til 

félagið gerðist aðili að Kennarasambandinu 2001 og núverandi nafn, Félag leikskólakennara, 

var tekið upp (Davíð Ólafsson 2000, bls. 22, 63, 71). 

Fyrstu lög um leikskóla voru lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

dagvistunarheimila nr. 29/1973. Í þeim sagði að menntamálaráðuneytið ætti að hafa í sinni 

þjónustu starfsmann sem lokið hefði námi úr Fósturskóla Íslands eða sambærilegum skóla, 

hlotið framhaldsmenntun og hefði reynslu í uppeldisstarfi. Honum bar að fylgjast með að 

ákvæðum varðandi byggingu og rekstur dagvistarheimila væri fullnægt. Einnig átti hann að 

vera stjórnendum dagvistarheimila til ráðuneytis um starfsemi heimilanna og annast eftirlit 

með þeim. Í fyrstu grein laganna sagði: 

Markmiðið með starfsemi dagvistarheimila er að gefa börnum kost á að 

njóta handleiðslu sérmenntaðs fólks í uppeldismálum og búa þeim þau 

uppeldisskilyrði, er efla persónulegan og félagslegan þroska þeirra (Lög 

um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri dagvistunarheimila nr. 

29/1973). 

Árið 1978 felldu fóstrur með 229 atkvæðum gegn 132 að breyta starfsheitinu fóstra í 

starfsheitið forskólakennari. Það var síðan 1991 sem Félag leikskólakennara barðist fyrir 

nýjum lögum um leikskóla til að leikskólar yrðu áfram undir menntamálaráðuneytinu. 

Leikskólinn var svo 1994 í fyrsta sinn lögbundinn sem fyrsta skólastigið á Íslandi og mörk 

milli dagheimila og leikskóla afmáð. Það var einmitt tilgangur lagasetningarinnar auk þess að 

taka tillit til krafna leikskólakennara um starfsréttindi (Andrés Ingi Jónsson og Oddný 

Helgadóttir, 2010, bls. 88, 137). 

Um miðja 20. öldina voru dagheimili þar sem börn dvöldu allan daginn, oft 

neyðarúrræði fyrir foreldra sem ekki gátu annast börn sín ýmissa ástæðna vegna. Heimilin 

voru hugsuð sem uppeldisstofnanir þar sem börnin fengju þrjár máltíðir á dag. 

Leikskólabörnin voru hins vegar annað hvort þrjár klukkustundir fyrir hádegi eða fimm 

klukkustundir eftir hádegi. Þau höfðu með sér nesti. Dagheimilin og leikskólarnir áttu að sjá 
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börnum fyrir leikfélögum, leikrými, fjölbreyttum viðfangsefnum við þeirra hæfi undir eftirliti 

og aðhlynningu sérmenntaðra kvenna (Valborg Sigurðardóttir, [án árs], bls. 4). 

Í upphafi 21. aldar hafa orðið gagngerar breytingar í íslensku samfélagi sem hafa bein 

og óbein áhrif á skólakerfið og þá um leið nám nemenda og störf kennara. Leikskólinn er 

orðinn fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar einstaklinga. Í samstarfi við 

foreldra á leikskólinn að kappkosta að fylgjast með og efla alhliða þroska allra barna, veita 

þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi þeirra og vellíðan (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8, 23). 

Í lögunum frá 1991 var fagheitið leikskóli fest í sessi ásamt því að starfsheitið 

leikskólastjóri var lögfest (Lög um leikskóla, nr. 48/1991). Starfsheitið leikskólakennari fékk 

löggildingu árið 1994 að undangenginni kosningu félagsmanna og breytingu á 

leikskólalögunum (Lög um leikskóla, nr. 78/1994). 

Í öllum lögum sem sett hafa verið um leikskóla, nr. 48/1991, nr. 78/1994 og þeim 

nýjustu nr. 90/2008, er kveðið á um að starfsfólk er annist menntun barna á leikskólaaldri 

skuli hafa fóstru- eða  leikskólakennaramenntun. Í lögunum frá 1994 bættist við heimild um 

að starfsfólk án leikskólakennaramenntunar geti annast uppeldi og menntun barna en undir 

stjórn leikskólakennara enda fáist ekki leikskólakennari til starfsins. Með lögum nr. 87/2008 

um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla voru 

sett skilyrði um að kennarar við leikskóla skyldu hafa öðlast réttindi til að nota starfsheitið 

leikskólakennari (3. og 21. gr.). Dregið er úr þeim kröfum með undanþáguákvæði 17. greinar 

laganna sem heimilar ráðningu ómenntaðra einstaklinga sæki enginn leikskólakennari um. Þó 

er sett það lámarksviðmið í 9. grein laganna að a.m.k. 
2
/3 hlutar stöðugilda við kennslu, 

umönnun og uppeldi barna í hverjum leikskóla skuli teljast til stöðugilda leikskólakennara. 

Staða aðstoðarleikskólastjóra, áður yfirfóstru, kom inn í kjarasamninga árið 1995 

(Kjarasamningur FL, 1995, [án bls.]). Aðstoðarleikskólastjóri gegndi fyrst og fremst stöðu 

deildarstjóra og var ætlað að vera staðgengill leikskólastjóra í fjarveru hans (Jóhann 

Thoroddsen, 1999, bls. 37). Árið 2001 kom inn starfslýsing aðstoðarleikskólastjóra og skilyrði 

um að hann þyrfti að vera deildarstjóri fellt niður (Kjarasamningur FL, 2001, bls. 38). Í 

kjarasamningi frá 2006 er beinlínis hvatt til þess að aðstoðarleikskólastjórar séu ekki 

deildarstjórar (Kjarasamningur FL, 2006, bls. 31). 

Kjaramálaráðstefna leikskólakennara lýsti árið 1981 andstöðu sinni við nýtt starfsheiti 

deildarfóstru sem nokkur sveitarfélög buðu með þeim rökum að það gæti valdið 

launamisræmi. Ráðstefnan áleit að þegar tveir eða fleiri leikskólakennarar störfuðu hlið við 

hlið og einn væri titlaður deildarfóstra fengi hann hærri laun og við það yrði ekki unað 
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(Fóstrur á Akureyri, 1981, bls. 3; Kjaramálaráðstefna fóstra, 1981, bls. 11). Síðan virðist hafa 

orðið stefnubreyting hjá stéttarfélaginu því aðeins nokkrum árum seinna barðist félagið með 

kjarabaráttu, uppsögnum og eins dags verkfalli fyrir að fá starfsheitið deildarfóstra tekið upp. 

Því starfsheiti var síðan breytt í deildarstjóra við kjarasamningana árið 1987. Í samningunum 

voru einnig tekin upp ákvæði um undirbúningstíma og fleiri launaða fundi (Davíð Ólafsson, 

2000, bls. 53–55; Samkomulag fjármálaráðherra og SFR um undirbúningstíma fóstra og 

þroskaþjálfa, 1987 [án bls.]). Leikskólakennarar töldu þetta viðurkenningu á stjórnunarþætti 

leikskólakennara (Uppsagnir fóstra, 1987, bls. 11). Í kjölfarið var aukin áhersla lögð á 

formlegt og stjórnunarlegt vald þeirra og ábyrgð og meðal annars sett sú skylda á deildarstjóra 

að þeir gerðu kröfur til almennra leikskólakennara um að taka að sér viðfangsefni samkvæmt 

þörfum leikskólans (Ólöf Helga Pálmadóttir, 1993, bls. 13–15; Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 1996, bls. 7–8). Með kjarasamningi FL frá árinu 2001 voru völd og ábyrgð 

deildarstjóra aukin enn frekar og launabil milli deildarstjóra og leikskólakennara aukið 

(Kjarasamningur FL, 2006, bls. 46–47). 

Með kjarasamningi Félags leikskólakennara frá 2006 (bls. 31) voru laun deildarstjóra 

aukin til samræmis við laun umsjónarkennara í grunnskólum og lögð meiri áhersla á gildi 

deildarstjórastöðunnar. Menntunarkröfur deildarstjóra eru um leikskólakennaramenntun en 

engar kröfur eru gerðar um reynslu né aðra menntun, þekkingu eða reynslu af stjórnun. 

Starfslýsing deildarstjóra er víðfeðm og umfangsmikil og starfsskyldur meðal annars að; taka 

þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar og þróunarverkefna; miðla upplýsingum innan deildar 

og leikskólans; stýra deildarfundum; taka á móti og þjálfa nýja starfsmenn; rækta samstarf við 

foreldra og stjórna skipulagningu og framkvæmd starfsins á deildinni með daglegri verkstjórn. 

Deildarstjóri hefur því óskorað boðvald yfir starfsfólki sinnar deildar (Kjarasamningur FL, 

2006, bls. 46–47). 

Leikskólakennarar hafa unnið hörðum höndum að því að efla og þróa starf leikskóla 

með hag barna fyrir brjósti og þannig stuðlað að þroska þeirra og námi. Fyrsta námskrá 

leikskóla kom út árið 1985 undir heitinu Uppeldisáætlun fyrir dagheimili: Markmið og leiðir. 

Með henni urðu markmið dagvistarheimila skýr og opinber (Menntamálaráðuneytið, 1985, 

bls. 22–26). Aðalnámskrá leikskóla sem leikskólar unnu eftir í mörg ár kom út árið 1999 og 

var unnin upp fyrstu uppeldisáætluninni (Menntamálaráðuneytið, 1999). Ný Aðalnámskrá 

leikskóla kom út í maí 2011 með nýja menntastefnu sem hefur það meginmarkmið að rækta 

með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga til að 

verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Kjarni 

menntastefnunnar er settur saman úr sex grunnþáttum: læsi, sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, 
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heilbrigði og velferð og sköpun. Þar segir að kennarar gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi og 

að gæði menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og 

áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 7, 9–16). 

Í skólastefnu fyrir leikskóla (Kennarasamband Íslands, 2008, bls. 4) segir að stjórnun 

leikskóla sé í höndum skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra. Stjórnendur skuli 

stuðla að jákvæðum samskiptum og trausti í starfsmannahópnum og virkja mannauð hans. 

Þarna er skýrt kveðið á um það hlutverk deildarstjóra að þeir séu hluti stjórnendahóps 

leikskóla og að þeir hafi formlegt boðvald yfir starfsmönnum sinnar deildar. Í lögum um 

leikskóla nr. 90/2008 er hins vegar hvergi er minnst á stjórnunarhlutverk deildarstjóra heldur 

einungis talað um að leikskólastjóri stjórni daglegum rekstri og starfi leikskóla. 

2.2. Hlutverk og störf stjórnenda 
Deildarstjóra eru ætluð mismunandi hlutverk og verkefni. Hann þarf að geta þróað fjölmörg 

verkefni með útsjónarsemi og skipulagi og um leið látið framkvæma áætlanir á sem bestan 

hátt. Deildarstjóri er mannþekkjari og stjórnandi, leiðtogi sem skipuleggur starfið. Eitt af 

hlutverkum deildarstjóra er að byggja upp sameiginlega uppeldislega stefnuskrá til að 

starfsfólk með ólíkan bakgrunn og sýn geti sameinast um framkvæmd starfsins (Skogen, 

2005, bls. 22–23). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á nauðsyn þess að hafa skýra skilgreiningu á störfum 

deildarstjóra til þess að þau verði í samræmi við faglegar áherslur skólanna (Blandford og 

Gibson, 2000, [án bls.]; Gold, 1998, bls. 3–4). Þannig skipti máli að skólastjórar eigi hlutdeild 

í mótun hlutverks millistjórnenda og séu í oddaaðstöðu til að stýra framvindu starfsins. 

Skólastjórar beri alltaf ábyrgðina og því sé það undir þeim komið hvernig störf deildarstjóra 

þróist. Sumir skólastjórar virðast vilja að deildarstjórar sinni faglegum verkefnum en ekki 

mikilli skipulagsvinnu og því sé nauðsynlegt að góð samvinna sé milli skólastjóra og 

millistjórnenda. Það muni reynast líklegra til að skila árangri og framþróun í skólastarfinu 

(Blandford og Gibson, 2000, [án bls.]). Skogen (2005, bls. 23) heldur því fram að 

deildarstjórar þurfi að geta tekið ákvarðanir, líka erfiðar og óvinsælar. Þetta sé nauðsynlegt til 

að leikskólinn geti þróast í takt við kröfur samfélagsins og um leið á vissan hátt krafa um að 

fyrir hendi sé vilji til að breyta. 

Meistaraprófsverkefni Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 51) Starfsánægja og stjórnun í 

skólaumhverfi er byggt á eigindlegri eða túlkandi rannsóknaraðferð þar sem 

rannsóknarúrtakið voru þrír leikskólar. Það kom fram hjá þeim deildarstjórum sem hún ræddi 
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við að þeir höfðu komið til starfa með því hugarfari að nýta allt sem þeir höfðu lært í starfi 

sínu með börn. Raunveruleikinn varð hins vegar allt annar en þeir reiknuðu með. Einhverjir 

leikskólakennarar sem rætt var við sögðust hafa orðið fyrir „starfsáfalli“ við að hefja störf sem 

deildarstjórar í leikskóla. Móttökur starfsfólks á deildinni voru stundum aðrar en þeir 

nýútskrifuðu höfðu vonast eftir. Enginn í leikskólunum hafði að fyrra bragði rætt við þá um 

hvernig þeim hefði gengið, hvorki leikskólastjórar né aðrir deildarstjórar. Þeim sjálfum 

hugkvæmdist ekki að bera sig upp við neinn með vandræði sín fyrr en seint og um síðir. 

Svipað kom fram í rannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2010, bls. 38–40) að 

deildarstjórarnir fjórir sem þar var rætt við voru sammála um að nám þeirra til 

leikskólakennara hafi ekki búið þá nógu vel undir starf deildarstjóra. Í grunnnámi hafi t.d. 

einungis einn þeirra tekið stjórnunaráfanga og annar fengið handleiðslu á vegum 

sveitarfélagsins í formi námskeiðs. Hinir tveir sem einnig höfðu langa starfsreynslu að baki 

töluðu um að skólinn hefði ekki undirbúið þá neitt undir starf stjórnanda. Því hafi það verið 

þeim áfall til að byrja með að koma til starfa á vettvangi. Mikill munur hefði verið á því sem 

stæði í námsefninu annars vegar og á starfinu á vettvangi hins vegar. Þörf væri fyrir meiri 

handleiðslu bæði í námi og starfi. 

Nýútskrifuðum leikskólakennurum geta fallist hendur yfir þeirri vinnu að þurfa að 

upplýsa og kenna ófaglærðu samstarfsfólki þegar þeir sjálfir hafi þörf fyrir kennslu. 

Mikilvægt er að spyrja sig hvort eingöngu deildarstjóri eigi að bera ábyrgð á því að upplýsa 

ófaglært starfsfólk. Því þarf að yfirvega hvenær það er leikskólastjóri og hvenær það er 

deildarstjórinn sem beri ábyrgð á fræðslu til handa leiðbeinendum. Ennfremur má spyrja hvort 

deildarstjóri beri eingöngu ábyrgð gagnvart sinni deild eða hvort allir deildarstjórar leikskóla 

og leikskólastjóri beri sameiginlega ábyrgð á fræðslunni. Leikskólastjóri ber höfuðábyrgð á að 

hefja umræður um slíkar spurningar og ákvarða hver á að hafa ábyrgðina á að leiðbeina og 

upplýsa leiðbeinendurna (Lundestad, 2005, bls. 231–232). 

2.2.1. Stjórnun og forysta 

Forysta (e. leadership) og stjórnun (e. management) eru hugtök sem tákna mismunandi 

hlutverk þeirra sem veita stofnunum forstöðu og þurfa að vera samofin starfi þeirra. 

Mikilvægt er að hafa í huga að forysta er ekki samheiti yfir stjórnun (Börkur Hansen og Smári 

S. Sigurðsson, 1998, bls. 75). Helsti munur á hugtökunum er talinn felast í að stjórnun fjalli 

um að gera hlutina rétt en forysta um að gera réttu hlutina eða finna réttu leiðirnar. Munurinn 

sé á hugsunarhætti og hegðun. Leiðtogar spyrji hvað þurfi að gera en stjórnendur hvað hægt 

sé að gera. Forysta skapi aðstæður og virki aðra svo hugmyndir verði til og stefna mótuð, 



14 
 

meðan stjórnun komi hugmyndum og áætlunum í framkvæmd (Bennis og Nanus, 1985, bls. 

21; Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir og Mel West, 1999, bls. 41, 46). 

Gotvassli (2006, bls. 70), Owens og Valesky (2007, bls. 271) og Rodd (2006, bls.11) 

eru sammála um að hugtakið forysta fjalli um áhrif okkar á hegðun þeirra sem við höfum 

samskipti við. Talað er um að stjórnun sé aðeins möguleg í tengslum við samskipti manna en 

geti ekki átt við um einstaklinga. Harris og Lambert (2003, bls. 11–13) tala um að forysta sé 

dreifð (e. distributed leadership) og hún liggi ekki eingöngu hjá stjórnandanum heldur hjá 

öllu starfsfólki og að þar sé engin keðja sterkari en veikasti hlekkurinn. 

 Bæði Rodd (2006, bls. 86–87) og Skogen (2005, bls. 17) nefna að 

leikskólastjórnendur ættu að íhuga hvort ekki væri hægt að úthluta verkefnum og dreifa 

forystu. Lýðræði er eitt af megin einkennum stjórnunarstílsins dreifðrar forystu þar sem lögð 

er áhersla á að allir komi skoðunum sínum á framfæri og að ákvörðunartakan sé sameiginleg. 

Stjórnandinn leggi áherslu á trausta samvinnu, góð samskipti og felur öðrum vald. Þetta leiði 

til þess að meiri líkur eru á að starfsfólk leikskólans fylgi eftir þeim ákvörðunum sem teknar 

hafa verið. Það er ákveðin færni að útdeila verkefnum og ábyrgð til annarra sem krefst 

innsæis og faglegrar þekkingar. Leikskólastjórnendur þurfa líka að gera sér ljóst að aðrir 

vinna verkefnin ekki nákvæmlega á sama hátt og þeir sjálfir hefðu gert. Við það að úthluta 

verkefnum og dreifa forystu getur starfsfólk upplifað ný og spennandi tækifæri til að takast á 

við ný verkefni.  

Það eru helst þrjár ástæður fyrir vaxandi vinsældum dreifðar forystu. Í fyrsta lagi veitir 

hún fleirum tækifæri til að öðlast reynslu af forystu. Niðurstöður ítrekaðra rannsókna sem 

gerðar hafa verið sýna að reynslan af henni er jákvæð og námsárangur eykst. Þó að rökin séu 

enn tiltölulega ný, eru komnar fram niðurstöður um skyldleika dreifðrar forystu við jákvæðar 

skipulagsbreytingar sem í senn eru bæði stöðugar og hvetjandi. Í öðru lagi hefur dreifð forysta 

fordæmisáhrif því hún er önnur leið til að nálgast forystu sem hefur komið fram vegna 

aukinna utanaðkomandi krafna og þrýstings á skólastjórnendur. Í þriðja lagi er hinn mikli 

áhugi fyrir dreifðri forystu vegna þess að hún hefur gildisvísandi áhrif og endurspeglar 

yfirstandandi breytingar á forystu í skólum (Harris, 2008, bls. 13–14). Ebbeck og 

Waniganayke (2003, bls. 195) telja að dreifð forysta og uppbygging virkra teyma sé 

undirstöðuatriði fyrir nám ungra barna. Samstíga teymi er þannig lykilúrræði til að útvega 

úrvals umönnun og menntun fyrir börn. Undir það taka Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999, bls. 57–

58) en þau telja nauðsynlegt að virkja starfsmenn við stjórnun skóla svo markvissar áætlanir 

með skýrum markmiðum nái fram að ganga. Fái kennarar ekki að taka þátt í mótun þeirra 
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hugmynda sem vinna á eftir og ekki sé rætt við þá um vinnubrögð sem breyta skal verður 

árangurinn lítill eða enginn. Þau benda á að virkja þurfi þann mannauð sem býr í 

kennarahópnum til hagsbóta fyrir nemendur. 

Leithwood, Mascall, Strauss, Sacks, Memon og Yashkina (2007, bls. 50–55) benda á 

að deildar og leikskólastjórar beri ábyrgð á að dreifð forysta innan skólanna gangi upp. Þau 

segja ýmsar rannsóknir benda á að árangur dreifðrar forystu hjá kennurum ráðist af 

frumkvæði og vilja skólastjórnenda, auk þess sem þau gerðu stóra rannsókn í Kanada sem 

leiddi í ljós að skóla- og deildarstjórar hvettu til dreifðrar forystu þegar þeir myndi teymi til að 

leysa vandamál í stað þess að beita stjórnunarlegri forystu. Þeir velji kennara til að axla 

ábyrgð og valið þurfi að byggjast á þekkingu um hvaða kennarar séu tilbúnir til verka og 

hvaða atriði persónulegrar þróunar verði þeim til hagsbóta. 

Goleman o.fl. (2004, bls. 17, 74) telja að forysta eigi að vera dreifð og leiðtogar séu 

margir en ekki bara einn. Forysta er ekki einungis í höndum þess sem gegnir æðstu stöðu 

heldur einnig í höndum þeirra sem á einn eða annan hátt gegna hlutverki leiðtoga í hópi 

fylgjenda hvar í skólakerfinu sem þeir eru. Þeir telja einnig að þar sem forystuhlutverk verði 

flóknari og byggi meira og meira á samstarfi verði færni í tengslum æ mikilvægari. 

Í samfélögum samtímans eru leiðtogar nauðsynlegir því yfirvöld vilja getað haldið 

ákveðnum einstaklingum ábyrgum. Breytingar í samfélaginu gera það einnig mikilvægt fyrir 

samfélög eins og leikskóla að vera fær um að byggja upp eigin sjálfsmynd, komast að 

niðurstöðu um inntak og tilgang, draga úr flækjustigi og breyta sjálfum sér. Við þessa 

umbreytingu samfélags og stofnana verður forysta þungamiðjan (Moos, 2010, bls. 103). 

Samkvæmt Goleman, Boyatzis, og McKee (2004, bls. 60, 119) eru forystuhæfileikar 

ekki meðfæddir heldur hæfni sem lærist þótt erfðafræðilegi þátturinn skipti líka máli. Því er 

brýnt fyrir leiðtoga sem þurfa að auka hæfni sína að þeir hafi áhuga og löngun til að bæta sig. 

Það geta falist erfiðleikar í að verða áhrifaríkur leiðtogi í leikskóla. Fáir leiðtogar í öðrum 

stéttum þurfa að takast á við það tvöfalda hlutverk að vera stjórnandi með stjórnsýsluhlutverk 

samtímis því að vera einn af starfsmannahópnum sem ber ábyrgð á umönnun barna (Rodd, 

2006, bls. 160–161). Í leikskólum eru líka margir hópar sem þarf að taka tillit til; börn, 

foreldrar, starfsmenn, rekstraraðilinn, aðrar stofnanir og samfélagið í heild sinni (Skogen, 

2005, bls. 39; Ebbeck og Waniganayake, 2003, bls. 6). 

Burtséð frá stærð hvers hóps er nauðsynlegt að einhverjir axli ábyrgð sem tryggi 

framkvæmd náms og kennslu á gagnlegan og uppbyggjandi hátt. Einnig að hinir njóti úrræða 

og stuðnings og sé gert kleift að vinna á sem bestan mögulegan máta (Gold, 1998, bls. 4). 

Gotsvassli (2006, bls. 69) talar um að stjórnandi í leikskóla eins og deildarstjórar eru, geti 
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þurft að standa undir mismunandi kröfum og væntingum. Það er því mikilvægt fyrir hann að 

hafa grundvallarþekkingu á því hvað er að vera leiðtogi. Megintilgangurinn sé að þroska 

skilning á því að forysta er kunnátta sem hægt er að tileinka sér í gegnum reynslu og þekkingu 

á miðlægri stjórnun. Lambert (2005, bls. 65) segir að til að koma á meiri þátttöku kennara í 

leiðtogastarfi sé hlutverk skólastjóra að slaka á stjórnuninni, afhenda kennurum völd en á 

sama tíma styðja og þjálfa kennarana meðan þeir taki á sig meiri ábyrgð. Til að 

leikskólakennarar fái betri skilning á og öðlist meira sjálfstraust til að taka að sér 

forystuhlutverk, þarf að koma til ítarlegri, faglegri og meira styðjandi umfjöllun á þeirra 

vettvangi, án áfellis- og fordóma (Rodd, 2006, bls. 7). 

Stjórnendur hafa mismunandi stjórnunarstíl og taka ólíkt á málum eftir því hvaða 

stjórnunarstíl þeir aðhyllast. Rodd (2006, bls. 112–113) talar um þrjá stjórnunarstíla og hvaða 

áhrif þeir hafa á ágreining meðal starfsmanna. Ráðríkur (e. authoritarian) stjórnandi er sá sem 

beitir frekar valdi í hlutverki sínu sem stjórnandi. Stjórnunarstíll hans hentar frekar nýju 

starfsfólki sem hefur litla starfsreynslu og sækist því frekar eftir handleiðslu og stjórnun. 

Hann gæti aftur á móti mætt gremju og mótþróa þegar þessum stíl er beitt á starfsfólk sem 

hefur reynslu og sjálfstraust í starfi. Það er því mikilvægt að haga stjórnuninni þannig að hún 

sé í samræmi við starfsreynslu starfsfólks. Frjálslyndur (e. permissive) stjórnandi er þar sem 

allt getur verið leyfilegt. Hann er stjórnandi sem skapar pirring, spennu og ósamkomulag 

meðal starfsfólks, sem leiðir til þess að ágreiningur verður vegna skorts á skýrum 

markmiðum. Þessum stjórnendum reynist oft mjög erfitt að taka á erfiðum málum og þeir 

reyna að „humma þau fram af sér“ og vona að þau leysist sjálf. Lýðræðislegur (e. democratic) 

stjórnandi gerir sér grein fyrir því að ágreiningur verður til þegar samskipti meðal starfsfólks 

eru ekki eins og best er á kosið. Hann leggur áherslu á að leysa málin með viðkomandi 

starfsfólki á jafnréttisgrundvelli og kemur því oft í veg fyrir að vandamál verði stór og að 

miklum ágreiningsmálum. Það má því segja að sá stjórnunarstíll sem stjórnendur tileinka sér 

geti ráðið því hvort ágreiningsmál verði hugsanlega stór eða lítil, eða jafnvel að aldrei verði 

tekið á þeim og að þau verði þannig alltaf til staðar. Gotvassli (1999, bls. 108, 126, 130, 136) 

segir að mismunandi stjórnunarstílar hafi verið ríkjandi í leikskólum. Sá stjórnunarstíll sem 

hefur verið álitinn vænlegastur til árangurs þegar samstarf skiptir máli er svokölluð þátttöku- 

eða lýðræðisstjórnun. Hún gengur út á að stjórnandinn leggi áherslu á samvinnu og er talinn 

meiri hvati til vinnu ef starfsfólk er með í að setja markmiðin sem vinna á eftir. Stjórnandinn 

vísar veginn og fær starfsfólk í lið með sér til dæmis með því að fela því ábyrgð á ákveðnu 

verkefni sem það telur mikilvægt. Einnig telur hann að áherslur 68-kynslóðarinnar hafi haft 

mikil áhrif á stjórnunarhlutverk innan leikskóla á Norðurlöndum. Þannig hafi réttur til frelsis 
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og áhrif umhyggju fyrir einstaklingnum tekið við af valdsmannlegri stjórnunaraðferðum. 

Samskipti við ólíka hópa er stór hluti af starfi leikskólastjórans. Því skiptir máli að hann þekki 

stjórnunarstíl sinn og hvaða leiðir hann noti til að fá fólk með sér. 

Gotvassli (2006, bls. 82) bendir einnig á að hægt sé að beita mismunandi stjórnunarstíl 

á mismunandi samstarfsmenn. Að auki er hægt að nota mismunandi aðferðir við einn og sama 

starfsmanninn eftir því hvað viðkomandi gerir og hvernig viðkomandi vinni sín verkefni. 

Mikilvægt er að staðfesta þessar mismunandi aðferðir og breyta stjórnunarstíl í samræmi við 

aðstæður. 

Samkvæmt starfslýsingu leikskólastjóra ber hann ábyrgð á fag- og fjárhagslegum 

rekstri leikskóla gagnvart rekstraraðila (Kennarasamband Íslands, 2006, bls. 1). 

Leikskólastjóri ber einnig ábyrgð á stjórnsýslu hvers leikskóla og einnig að starfið þar fylgi 

lögum og reglum. Hann gætir þess að unnið sé eftir stefnu leikskólans og ræður endanlega 

hinum ýmsu reglum skólans eins og t.d. hvað gert er ef börn eru ekki sótt á réttum tíma eða ef 

þau mæta veik. Deildarstjórar verða með sama hætti að stjórna viðeigandi atriðum á sinni 

deild. Álitaefni sem deildarstjórar geta staðið frammi fyrir gætu t.d. verið: Hvernig deili ég 

ábyrgð milli starfsmanna? Hver á að taka að sér samverustund í dag? Hvernig skipulegg ég 

daginn ef einhver starfsmaður er veikur (Lundestad, 2005, bls. 226–227)? 

Deildarstjóri ber ábyrgð á stjórnun sinnar deildar, skipulagningu og framkvæmd, auk 

þess að bera hlutlæga ábyrgð á starfinu í leikskólanum sem einn af stjórnunarteymi hans. 

Deildarstjóri þarf að taka ákvarðanir um atriði eins og hvaða reglur gildi á deildinni, hvenær 

henti að hafa kaffitíma, hvernig vinnutími starfsmanna skuli vera og meta beiðnir um frí, 

meðal annars með tilliti til viðburða. Það getur stundum verið erfitt fyrir nýja deildarstjóra að 

neita samstarfsmönnum sínum um frí, því oft vilja þeir vera góðir, notalegir og velviljaðir 

stjórnendur. Nauðsynlegt er að þjálfa sig í að verða góður stjórnandi sem geti fylgt lögum og 

reglum en samt verið sveigjanlegur og verndað persónulegar þarfir, sem skapar meira öryggi 

hjá starfsmönnum (Kjarasamningur FL og Launanefndar sveitarfélaga, 2006, bls. 46–47; 

Lundestad, 2005, bls. 214, 227–228). 

Í flestum leikskólum er deildarstjóri á hverri deild. Flestir leikskólakennarar geta átt 

von á að verða einhverntíma deildarstjórar og þarfnast því þekkingar í stjórnun, sem á eftir að 

verða mikilvægt atriði í menntun leikskólakennara á komandi árum. Kröfur til leikskólanna 

eru alltaf að aukast. Auk þess að hafa þekkingu á þroska og uppeldi barna og skipulagningu 

uppeldisstarfs, þurfa leikskólakennarar sem væntanlegir deildarstjórar að þekkja til 

meginþátta nútímastjórnunar. Þeim er mikilvægt að hafa þekkingu á uppbyggingu leikskóla 

og þróun þeirra sem og stjórnunarlíkönum og aðferðum. Rannsóknir sýna að 
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leikskólakennaranemar vilja gjarnan að meiri áhersla sé á stjórnun í námi þeirra (Skogen, 

2005, bls. 19–20). 

Mörgum leikskólakennurum sem verða deildarstjórar finnst erfitt að viðurkenna fyrir 

sjálfum sér og félögum sínum að þeir séu stjórnendur. Það kemur til af því að margir kennarar 

trúa ekki á orðið stjórnun og allt sem það stendur fyrir. Þeir eru tilbúnir að hafna því sem þeir 

skilgreina sem innleiðingu verstu þátta iðngreina í kennslu. Fagheitið deildarstjóri er þessu 

sama fólki óaðlaðandi og býður heim hættunni um að skipulag þess, uppbygging og ferlar vísi 

á bug sársauka, tilfinningu, vanlíðan, gleði og sköpunargáfu, sem eru eðlislægir þættir 

árangursríks náms og kennslu. Innihald og eðli deildarstjórahlutverksins er ekki alltaf skýrt 

skilgreint, sérstaklega á fámennum deildum. Því getur myndast togstreita milli þess þáttar 

hlutverksins að hafa endanlega ábyrgð á skipulagningu á starfinu og þess að þurfa að láta það 

passa inn í atferlislega heildarmynd skóla og á sama tíma að leggja sitt af mörkum í þróun 

þeirrar myndar (Gold, 1998, bls.1, 3). 

2.2.2. Vald 

Rúnar Sigþórsson og fleiri (2005, bls. 44) flokka vald (e. power) gróflega í tvennt. Annars 

vegar: Yfirráðavald sem er hið lögmæta vald sem sprettur af formlegri stöðu valdshafans í 

stjórnkerfinu og veitir honum lögvarinn rétt til að stjórna undirmönnum sínum. Hins vegar: 

Áhrifavald sem sprettur af ýmsum öðrum þáttum s.s. sérfræðiþekkingu, hefðum og 

persónuleika. Slíkt vald er ekki lögvarið og byggist á að aðrir játist undir það af fúsum og 

frjálsum vilja. Undir yfirráðavald geta talist þvingunarvald, lögmætisvald (Owens og Valesky, 

2007, bls. 273–274) og stöðuvald (Gotvassli, 2006, bls. 87–88). Undir áhrifavald hins vegar 

flokkast umbunarvald, sérfræðivald og tilvísunarvald (Owens og Valesky, 2007, bls. 273–

274) svo og sérfræðivald, persónuvald og samstarfsmannavald (Gotvassli, 2006, bls. 87–88). 

Þetta munu vera helstu birtingarmyndir valds eftir því hver skilgreiningin er. Greinarmunur 

skal gerður þannig að yfirráðavald fá menn samkvæmt stöðu sinni eða lögum, en áhrifavald er 

almennt talið að menn ávinni sér með störfum sínum, sérfræðiþekkingu sinni eða öðlist með 

tímanum. Beiting valds eða það að fara með vald er almennt talið vera sú hæfni að hafa áhrif á 

aðra. Hægt er að nota mismunandi tegundir valds til að nýta þau áhrif. 

Forysta yfirmanns byggst því annað hvort eða bæði á að hann hafi formlega 

skilgreinda valdastöðu og undirmenn fylgi honum þar sem þeir samþykki lögmæti forystunnar 

og áhrifavaldi þess sem hefur forystu sem hann hefur áunnið sér því starfsfólk treysti og fylgi 

honum og gangist undir vald hans af fúsum og frjálsum vilja. Þar birtist sú hæfni að hafa áhrif 

á aðra. Nauðsynlegt er að forystumaður og fylgismenn séu sammála um stefnu og framkvæmd 
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hennar, annars er hætta á að hann sé búinn að vera sem forystumaður (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

bls. 44–45). 

Til að forystumaður geta hrifið aðra með sér skiptir miklu máli að hann hafi brennandi 

áhuga á starfi sínu og sé fullur af eldmóði. Áhrif leiðtoga fjalla ekki einungis um að sjá til 

þess að ákveðið verk sé unnið heldur þarf hann jafnframt að skapa samkennd í sínum 

starfsmannahópi. Leiðtogi getur því miður haft það á valdi sínu að eitra andrúmsloft á 

vinnustað og þar af leiðandi tapað forystunni. Ein af ástæðum þess að fólk segir upp starfi 

sínu er óánægja með yfirmann sinn (Goleman o.fl., 2004, bls. 14, 17, 70, 81, 105). 

Vald er grundvallarþáttur í stjórnun leikskóla því það leggur grunn að lögmætri 

stjórnun skólastjóra, kennara og nemenda. Leikskólastjóri hefur lögmætt vald eða formleg 

vald sem einfaldlega fylgir því starfi sem hann gegnir. Hann stjórnar skólanum, ber ábyrgð á 

starfi hans og veitir honum faglega forystu. Skólastjóri hefur vald til að hafa áhrif á hegðun 

annarra og slíkt vald hafa einnig deildarstjórar. Stjórnendur öðlast hins vegar áhrifavald með 

störfum sínum, vegna sérfræðiþekkingar sinnar eða í gegnum hefðir og persónuleika (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 42–44). Stjórnendur nota vald. Að telja sér trú um annað er ekki 

raunveruleiki og bara blekking fyrir þá sjálfa og aðra. Það skaðar bæði stjórnandann og þá 

sem eru honum tengdir og getur eyðilagt möguleika þeirra á góðri samvinnu. Því er mikilvægt 

að stjórnandi geri sér grein fyrir því að hann hafi vald, að vald fylgi stjórnandahlutverkinu. En 

það er jafnframt mikilvægt að hann sé meðvitaður um til hvers vald er notað og hvenær þurfi 

að beita því. Beiting þess getur orðið allt frá einsleitni og heimsku að því að vald geti stuðlað 

að jafnrétti, sanngirni, hreinskilni og öryggi. Þegar við lítum til baka sjáum við fljótt að 

stjórnun og völd fjalla einnig um siðferði (Gotvassli, 2006, bls. 87). Beiting valds og 

afleiðingar þess eru sem fyrr stórmál, jafnvel meira mál nú þar sem valdatengsl taka á sig æ 

flóknari og ógreinilegri mynd. Öld hinnar áður dæmalausu einstaklingshyggju, valkosta og 

frelsis, er líka öld hinnar dæmalausu opinberu stjórnunar, aga og eftirlits (Dahlberg og Moss 

2005, bls. 50). 

Hvernig tengist umræðan um vald rökvísi og framkvæmd starfs í leikskólum? 

Dahlberg og Moss (2005, bls. 51–52) segja að frá og með 20. öld hafi skólar verið afar 

mikilvægar stofnanir til að jafna stöðu barna. Hið hefðbundna barn átti að vera mótað í 

gegnum það fyrirkomulag og um leið njóta eftirlits í samhengi við viðmið fræðilegrar og 

siðferðilegrar starfsemi. Í dag hefur grunnskólinn enn þennan tilgang en nú hefur leikskólinn 

bæst við. Fyrirkomulagið getur breyst í tímans rás en felur í sér nýja skilgreiningu á 

aðlögunarhæfni. Leikskólinn er eins og grunnskólinn stofnun þar sem agavaldi er beitt 
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gagnvart bæði starfsmönnum og börnum, sem býr yfir nýrri þekkingu og tækni, sem mynda 

hluta af þeirri hugmyndafræði sem starfað er eftir. 

Mikilvægt er varðandi skilning á hugtakinu valdbeitingu að skilja að vald snýst ekki 

eingöngu um hve mikið vald stjórnandi hefur heldur hvernig samstarfsmennirnir upplifi hve 

stjórnandinn sé viljugur að nota valdið. Það er ekki nóg að samstarfsmennirnir skynji hver 

handhafi valdsins er heldur verður hann að nota valdið (Gotvassli, 2006, bls. 89). Í rannsókn 

Sigríðar Önnu Guðjónsdóttur, Amaliu Björnsdóttur og Ólafs H. Jóhannssonar (2007, [án bls.]) 

var rætt við 785 kennara og 78 skólastjóra um hver afstaða þeirra til deildarstjórastarfsins 

væri, hlutverks þess og mikilvægis. Niðurstöður sýna að völd deildarstjóra í grunnskólum eru 

mikil, að gæði skólastarfs hafi aukist með tilkomu þeirra og að skólastjórar séu mjög ánægðir 

með störf deildarstjóranna en kennarar síður. Eins kom í ljós að rúm 87% þátttakenda höfðu 

ekki áhuga á að taka að sér deildarstjórastöðu. 

Hægt er að fara með vald á ólíkan hátt. Í ágreiningi er stundum nauðsynlegt að nota 

vald til að stöðva ágreining eða til að taka ákvörðun sem er faglega heppileg. Hið jákvæða við 

vald er þegar beiting þess leiðir til árangurs. En hver ber ábyrgð á að vinna með ágreining? 

Eftirfarandi tillögur hjá Lundestad (2005, bls. 153–154) stuðla að því að leikskólastjóri sitji 

ekki einn uppi með það hlutverk. Það séu: Leikskólakennarar, ófaglærðir og aðrir sem ekki 

eru í stjórnunarstöðum, bera allir ábyrgð og eiga að leggja sitt af mörkum til að 

vinnuumhverfi verði gott og að tekið sé á hversdagslegum ágreiningi án þess að stjórnendur 

blandi sér í málið. Deildarstjórar sem bera ábyrgð á að samvinna og andrúmsloft á deildinni 

séu í lagi, vinna með starfslýsingar, stuðla að góðum samskiptum, taka ákvarðanir og taka upp 

erfið mál áður en þau lenda á borði leikskólastjóra. Deildarstjórar þurfa að geta sótt ráð 

þangað. Leikskólastjórar bera ábyrgð á vinnuumhverfinu og þeir eiga að vera upplýstir um 

stöðuna í starfsmannahópnum. Þeir geta verið ráðgjafar í ágreiningsmálum í hópnum og tekið 

þátt í samtölum starfsfólks þegar það vinnur með sinn ágreining. 

Rodd (2006, bls. 33) talar um að stjórnendahlutverkið snúist um samvinnu sem byggi 

á gagnkvæmum samskiptum frekar en að beita boðvaldi yfir öðrum. Leiðtoginn sé einn af 

stjórnendunum. Áhrifaríkir leiðtogar í leikskóla eru áhugasamir um valdeflingu, þróun, 

kennslu, fyrirmyndir, hvetjandi einlægni og upplífgandi spurningar. Mikilvægt er að 

leikskólakennarar sem hafi áhuga á að takast á við stjórnunarhlutverkið séu öruggir í starfi og 

geri raunhæfar kröfur því gott sjálfstraust er mikilvægt þegar tekist er á við stjórnun. 

Margir leikskólakennarar virðast ekki hafa áhuga á umræðu um vald enda finnst þeim 

það ekki eiga við þar sem unnið er með börnum og foreldrum. Skilningur á hugtakinu tengist 
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yfirráðamiðaðri valdbeitingu áhrifamikils karlmanns en leikskólakennarar sem eru yfirleitt 

„góðar konur“ eigi ekkert að vera að vasast í slíku (Ebbeck og Waniganayake, 2003, bls. 27). 

Úr niðurstöðum Berglindar Hallgrímsdóttur (2010, bls. 56) má ráða að deildarstjórar 

telji sig ekki hafa vald til að taka á erfiðum málum sem koma upp á deildum. Hún segir 

ennfremur að deildarstjórar virðist velja sér þá leið þegar erfið mál komi upp að taka 

starfsfólk í viðtal en vísa málinu til leikskólastjóra beri viðtalið ekki árangur. Þannig telji 

deildarstjórar sig ekki hafa nægilegt vald til að taka frekar á málum. 

Í niðurstöðum í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2009, [án bls.]) töldu deildarstjórar að 

leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri hefðu mesta valdið í leikskólanum en voru ánægðir 

með áhrif sín engu að síður. Deildarstjórarnir lýstu sínum stjórnunaráherslum með nokkuð 

ólíkum hætti og virtust hafa ólíka sýn á hvernig stjórnunarhætti þær teldu árangursríkasta á 

deildunum. 

Í rannsókn sem Aubrey (2011, bls. 21) gerði í Englandi með Rodd sem ráðgjafa voru 

þátttakendur 200 manns, allt starfsfólk af 12 mismunandi stofnunum fyrir börn. Þar kom fram 

að viðmælendur lögðu mikla áherslu á persónulega hæfileika leiðtogans, töldu að gildi hans 

skiptu miklu máli og það væri mikilvægt að sameinast um sameiginleg markmið. Þar kom 

einnig fram að þeir teldu hefðbundnar hugmyndir um hlutverk og völd ekki skipta höfuðmáli. 

2.2.3. Ábyrgð 

Karl Frímannsson (2010, bls. 13) segir að hugtakið ábyrgð sé grundvallarhugtak, eins 

konar frumuppspretta þegar rætt er um stjórnun, starfshætti fagstétta og stjórnenda. Því sé 

nauðsynlegt að greina hugtakið svo hægt sé að gefa því merkingarbæra tilvist í veruleika 

stjórnenda. Greinarmunur er gerður á ábyrgð (e. responsibility) og fyrirsvari (e. 

accountability). Lashway (2001, [án bls.]) segir að margir telji að fyrirsvar þýði eingöngu „að 

skila árangri“, en í nútímamáli getur það þýtt að útskýra eigin athafnir gagnvart þeim sem 

hafa rétt á þeirri útskýringu. Lashway talar um að eiginleikar fyrirsvars felist í 

ábyrgðarhugtakinu og íslenska hugtakið ábyrgð spanni bæði fyrirsvar og ábyrgð. Í lögum um 

leikskóla nr. 90/2008 kemur hugtakið ábyrgð ekki oft fyrir. Þar er talað um ábyrgð 

sveitarfélaga sem þau beri á starfsemi leikskóla, heildarskipan skólahalds í leikskólum 

sveitarfélags, þróun einstakra leikskóla, húsnæði og búnaði leikskóla, sérúrræðum þeirra, 

sérfræðiþjónustu, mati og eftirliti, öflun og miðlun upplýsinga og framkvæmd leikskólastarfs í 

sveitarfélaginu. Innan leikskólanna er einungis nefnd sú ábyrgð að leikskólastjóri sé ábyrgur 

fyrir gerð skólanámskrár. 
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Karl Frímannsson (2010, bls. 17) talar um margþætta ábyrgð skólastjóra til dæmis ef 

skólanámskrá sem hægt er að fylgja er ekki gerð eða hún er óskýr í hugum foreldra þá ætti 

skólastjórinn að taka afleiðingunum af því með því að leitast við að bæta úr. Ef skólastjóri 

tekur ákvörðun um að skuldbinda vinnuveitanda sinn umfram fjárheimildir þá ætti hann að 

taka afleiðingum af því með því að fá tiltal og leggja jafnframt fram lausnir til úrbóta; ef 

skólastjóri gætir ekki velsæmis hvort sem það er í vinnu eða einkalífi þá er það tilefni tiltals 

eða áminningar af hálfu vinnuveitanda. Á þennan hátt þarf skólastjóri bæði að taka ábyrgð á 

skilgreindum verkum sem og afleiðingum eigin athafna í opinberu- og einkalífi. Skólar og 

leiðtogar hafa alltaf verið dregnir til ábyrgðar fyrir störf sín. Hins vegar virðast víða hafa 

orðið róttæk umskipti frá siðferðislegri, faglegri og opinberri ábyrgð, yfir í stjórnunar- og 

markaðsmiðaðri form ábyrgðar. 

Ebbeck og Waniganayake (2003, bls. 6) segja um hlutverk og ábyrgð að hægt sé að 

lýsa þeim og skilgreina þau eins og tengsl og virkni sem vænst er af manni sem hefur á hendi 

ákveðna stöðu. Einnig að þau vísi til safns hegðunarreglna eða almennrar hegðunar og 

staðfestu sem vænst er af manni í ákveðinni stöðu, sem einnig væri kallað hlutverkaskipan. Þá 

er hægt að greina þar á milli eftir stéttaskiptingu sem felst í fjárhagslegri viðurkenningu eða 

sviptingu og að þau séu eftir stöðu sem felist í metorðum og upphefð hlutverksins eða eftir 

völdum sem felist í hve langt er hægt að ganga við að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á aðra. 

Þau séu aðskilin í tíma og rúmi og að einstaklingur geti valið sína hlutverkaskipan sem væri 

til nota í ákveðnu samhengi og að þau séu ekki endilega alltaf til bóta eða samrýmanleg. Að 

lokum að hlutverkaátök komi fram þegar ekki sé samsvörun milli hlutverkaskipunnar og 

þeirrar hegðunar sem sýnd var af einstaklingnum. 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 59) töluðu deildarstjórar um 

hlutverkatogstreitu í starfshlutverkinu samfara aukinni stjórnunarlegri ábyrgð. Bæði fannst 

þeim stjórnunarþátturinn taka af tíma þeirra með börnunum og einnig lýstu þeir eigin óöryggi 

gagnvart ákveðnum verkefnum. Í einum leikskólanna sá leikskólastjórinn um 

stjórnunarverkefni sem hann taldi að deildarstjórar ættu að sinna. 

Laufey María Hreiðarsdóttir (2002, bls. 62, 70) gerði megindlega og eigindlega 

rannsókn meðal 36 millistjórnenda og skólastjóra í grunnskólum, en þar kom í ljós að ýmsa 

þætti innan grunnskólanna þyrfti að laga. Skólastjórnendur sögðust veita millistjórnendum 

völd, ábyrgð og svigrúm til starfa og nefndu sem dæmi að þeir ynnu verkefni í samvinnu við 

millistjórnendur en millistjórnendur sjái um útfærsluna. Öllum skólastjórnendum fannst starf 

millistjórnenda nýtast mjög vel innan skólanna og þeir sögðust allir veita millistjórnendunum 
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völd og svigrúm. Millistjórnendum fundust starfslýsingar ekki skýrar, boðskipti milli þeirra 

og skólastjórnenda slök og of mikil kennsluskylda vera á kostnað stjórnunarstarfsins. 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 62, 77, 88) kom fram að leikskólastjórar og 

deildarstjórar lýstu ákveðnu óöryggi við að takast á við stjórnunarverkefni. Fram kom 

stjórnunarleg klemma meðal stjórnenda leikskólanna. Leikskólastjórar vildu færa aukið vald 

og ábyrgð til deildarstjóra en ýmsar vísbendingar komu fram um að deildarstjórar væru ekki 

alfarið tilbúnir til að axla þá ábyrgð. Svipuð niðurstaða fékkst einnig í megindlegri rannsókn 

sem Sigríður Anna Guðjónsdóttir o.fl. (2007, [án bls.]) gerðu um afstöðu stjórnenda og 

kennara til starfa deildarstjóra í grunnskólum. Þar kom fram að erfitt gæti verið fyrir kennara 

úr röðum samkennara að taka við stjórnunarstöðu þar sem þeir telji sig hafa orðið fyrir höfnun 

frá samkennurum. Kennarar óttast einnig að fá ekki jákvæða svörun frá félögunum. 

Viðkvæðið er oft að kennarar eigi að kenna en stjórnendur eigi að stjórna enda hafa fæstir 

þeirra menntun á sviði stjórnunar. Aftur á móti kom fram í rannsókn sem Selma Dóra 

Þorsteinsdóttir (1986, bls. 101) gerði í íslenskum leikskólum að leikskólastjórar nýttu ekki 

mannauðinn við ákveðin stjórnunarleg verkefni. Leikskólakennurum fannst þeir ekki fá að 

taka þátt í stefnumótandi ákvörðunum og þekking þeirra og reynsla nýttist ekki sem skyldi. 

2.2.4. Valddreifing 

Valddreifing (e. power distribution) á sér stað þegar stjórnendur deila valdi og hjálpa öðrum 

til að nota það á uppbyggilegan hátt við ákvarðanatöku sem snertir þá sjálfa og starf þeirra. 

Talsmenn valddreifingar leggja áherslu á að hún sé nauðsynleg í skólum því rekstur skóla sé 

orðinn svo flókinn og verkefni þeirra svo margbreytileg að enginn einn maður hafi orku eða 

kunnáttu til að sinna þeim öllum. Þar af leiðandi þarf að dreifa þessum verkefnum á 

einstaklinga eftir því hvaða stöðu þeir gegna (Hoy og Miskel, 2005, bls. 403). 

Skilgreining á valddreifingu hefur oft verið sett fram sem andstaða gegn lóðréttu 

valdakerfi og formlegum aðferðum um forystu. Valddreifing hefur frekar verið nefnd um leið 

og lárétt og óformleg forysta, en nákvæma meiningu hennar hefur verið erfitt að henda reiður 

á (Harris, 2008, bls. 33). Valddreifing er líka einkennandi þáttur í skólum sem sýna góðan 

árangur við að innleiða nýjungar í skólastarfi sem og gæðastarf sem byggir mjög á dreifingu 

valds og ábyrgðar (Hoy og Miskel, 2001, bls. 9–22). 

Valdi er dreift á margvíslegan hátt t.d. með lögum og reglugerðum, stjórnskipulagi, 

samþykktum, stjórnarákvörðunum, tilskipunum, samningum og allt ofan í sjálfstæðar 

persónulegar ákvarðanir einstakra stjórnenda. Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn þeirra 
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mála sem varðar stofnun og rekstur leikskóla. Ráðherra gætir þess að farið sé eftir ákvæðum 

sem lög um leikskóla og reglugerð með þeim mæla fyrir um (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (2002, bls. 204–

205) hafa rannsakað valddreifingu í grunnskólum og komist að þeirri niðurstöðu að hlutverk 

skólastjóra í grunnskólum sé að færast frá faglegu leiðtogahlutverki til daglegrar 

framkvæmdastjórnar og fjármálaumsýslu. Þau telja það breytingu sem gangi þvert gegn vilja 

skólastjóranna sjálfra og endurspegli ekki anda laga um grunnskóla frá 1995. Sömu 

fræðimenn gerðu aðra rannsókn 2004 þar sem fram kom að kennarar teldu hlutverk 

skólastjóra hafa breyst undanfarin ár og mikill tími færi í rekstrarlega þætti en minni tími í að 

leiða faglegt starf. Skólastjórum gæfist ekki nægur tími til faglegrar forystu og væri sá hluti 

starfsins kominn meira á borð millistjórnenda. Millistjórnendur telja að aukin valddreifing sé 

af hinu góða og tilfærsla á valdi frá skólastjórnendum til millistjórnenda sé töluverð og breyti 

hugmyndum fólks um stjórnun. Nú sé talað um stjórnunarteymi í skóla í stað þess að tengja 

stjórnun eingöngu við hlutverk skólastjóra (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004, [án bls.]). 

Stjórnendur sem sýna árangur á sviðum sem tengjast börnum á leikskólaaldri, eins og 

deildarstjórar í leikskólum, leitast við að deila valdi sínu, skipuleggja, kenna, vera fyrirmynd 

og hvetja til opinna samskipta og spurninga. Stjórnendur sýna leiðtogahæfni sína til dæmis 

við að skapa ákveðna sýn og þeir taka viðeigandi áhættu til að koma breytingum í gegn. Þeir 

hafa þannig áhrif þar sem þeir hvetji til samvinnu, því áhrifaríkir stjórnendur nota 

samskiptahæfni sína á skilvirkan hátt í samskiptum við aðra (Rood, 2006, bls. 20–21). 

Í meistaraprófsverkefni Kristínar Eiríksdóttur (2006, bls. 81–83) „Hefur leikskólastjóri 

það í hendi sér hvernig leikskólastarfið gengur?“ sem byggðist á viðtölum með hálfopnum 

spurningum, kemur fram að leikskólastjórar vilji dreifa valdi og noti til þess þátttökustjórnun. 

Við dreifingu valds nýti þeir fundi en telji ytri aðstæður svo sem tímaskort og skort á trausti 

hamla valdreifingu og faglegu starfi innan skólanna. Leikskólastjórarnir lögðu ríka áherslu á 

að sýna traust með stjórnun eins og til dæmis að fela starfsmanni verkefni, að beita 

valddreifingu og að í leikskólum væru fagteymi sem stjórnuðu. Þá fannst þeim mikilvægt að 

starfsfólk hlyti viðurkenningu með sínum styrkleikum og veikleikum. Leikskólastjórum finnst 

að krafa sé um að þeir dreifi valdi innan leikskólans til allra starfsmanna svo mannauður 

leikskólans sé nýttur í ákvarðanatöku og faglegri stefnumótun. Allt þarfnist þetta tíma og 

trausts. Leikskólastjórarnir segja þátttökustjórnun vera það áhrifaríkasta í leikskólastarfinu og 

vilja dreifa valdi og gera deildarstjóra að sýnilegri meðstjórnendum. 
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Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 2, 85) kom fram að til að auka starfsánægju 

þurfi að tryggja að stjórnunarverkefni stuðli að auknum möguleikum starfsfólks til 

persónulegs þroska. Svipaða sögu segja Börkur Hansen o.fl. (2004, [án bls.]) að ef starfsfólk 

fái aukna ábyrgð og fleiri tækifæri til þátttöku í ákvarðanatöku leiði það til faglegri 

vinnubragða, farsælli ákvarðana og betri árangurs í skólastarfi. 

Það er áríðandi fyrir stjórnendur að upplýsa starfsmenn og hafa þá með þegar verið er 

að afla upplýsinga til dæmis fyrir gagnagrunn leikskólans, við undirbúning á mati eða þegar 

verið er að skoða hvaða þekking er til staðar svo hægt sé að gera raunhæft mat á hvaða 

þekkingu vanti til að framkvæma tiltekið verkefni. Til þess eru deildar- og deildarstjórafundir 

afar mikilvægir (Fullan, 2007, bls. 138–159; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005, bls. 55–64; Senge, 

2000, bls. 75–77; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2003, bls. 29–48). Það kemur einnig fram í 

rannsókn Örnu H. Jónsdóttur, 2009, [án bls.]) að það sé helst á deildarstjórafundum sem 

samskipti leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra í leikskólum eru sýnilegust 

en þar fara umræður um stefnu, námskrá og starfsaðferðir. 

Valddreifing er efsta stig eflingar og með hugtakinu er átt við að stjórnandi dreifi valdi 

sínu niður eftir stofnuninni. Mörgum stjórnendum leikskóla finnst erfitt að dreifa valdi að 

ofan og niður og viðhorf þeirra er stundum að allir eigi að vera með og enginn útundan. Það er 

því mismunandi hve miklu valdi stjórnendur kjósi að dreifa og getur verið allt frá því að leita 

ráða hjá starfsmönnum einstaka sinnum upp í að láta þeim mikilvægar ákvarðanir í hendur. 

Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir að efling er stigskipt ferli en ekki 

„allt eða ekkert“ fyrirkomulag. Þannig þurfa stjórnendur ekki að láta frá sér öll völd í einu 

heldur geti þeir ákveðið hve miklu valdi þeir dreifa og á hvaða tíma (Buelens, Kinivki og 

Kreitner, 2002, bls. 428; Skogen, 2005, bls. 14). 

2.2.5. Valdefling 

Ekki fundust margar heimildir um valdeflingu í leikskólum. Í ljósi þess fara hér á eftir nokkrar 

tilvitnanir í umfjallanir fræðimanna um valdeflingu, tilgang hennar og hvernig hún geti verið 

nýtt af stjórnendum.  

Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006, bls. 66–68) segir að lítið sé skrifað hér á landi um 

hugtakið valdeflingu (e. empowerment) sem einnig hafi verið þýtt sem sjálfsefling. Þar sem 

hugtakið tengist ávallt valdi telur hún valdeflingu betra orð en telur jafnframt að valdefling 

nái einnig yfir sjálfseflingu. Hún segir það mjög misjafnt hvernig fræðimenn skilgreini 

hugtakið. Því hefur meðal annars verið lýst sem ferli, markmiði eða útkomu, sjónarhorni, 

nálgun í starfi og íhlutun. Valdefling er fyrirbæri sem hefur áhrif á einstaklinga, hópa eða 
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samfélög. Það einkennist af viðhorfum, þekkingu, atferli og færni. Þetta hugtak felur í sér að 

fólk nái betri og meiri stjórn á eigin lífi. Valdefling felur í sér það vald sem einstaklingur 

hefur til að skilgreina líf sitt, langanir, þarfir og aðstæður og til að mynda eðlileg tengsl við 

annað fólk.  

Gotvassli skrifar um leikskóla (2006, bls. 144) og vitnar í Thomas og Vethouse sem 

segja að rannsóknir hafi sýnt að jákvæð tengsl milli áhuga og þess sem kallast valdefling eða 

yfirvald, sé það sem myndgeri stjórnun og valdefling þýði að efla vald einhvers. Vald geti 

hins vegar haft fleiri meiningar eins og til dæmis heimild, getu og orku. Að valdefla getur 

þess vegna þýtt að gefa orku og það er því sú túlkun hugtaksins sem passi best inn í 

umræðuna um hvatningu í atvinnulífinu.  

Í bókinni Empowerment Takes More Than a Minute fjalla höfundarnir Blanchard, 

Carlos og Randolph (1996, [án bls.]) í þremur einföldum lykilatriðum til handa stofnunum og 

fyrirtækjum um leiðir til að virkja þekkingar-, reynslu- og hvatningarkraftinn sem þegar býr 

innra með fólki. Þessi atriði sem stjórnendur verða að nýta sér til að ná árangri við valdeflingu 

hjá starfsmönnum sínum eru: Að deila upplýsingum með öðrum, sem gefur skýrari mynd af 

stofnuninni eða fyrirtækinu og núverandi stöðu þess og eykur traust starfsmanna til hennar. 

Annað lykilatriðið er að skapa starfsfólki sjálfstæði til ákvarðana en með takmörkunum. Það 

byggir og bætir ofan á það fyrsta. Við að hefja samskipti við starfsfólk með því að deila 

upplýsingum með öðrum næst fram umræða um hvað standi í vegi starfsfólks sem annars 

myndi gera þeim kleift að nýta vald sitt og taka ákvarðanir. Að lokum þarf að skipta út gamla 

stjórnskipulaginu með sjálfstýrðum einingum sem er síðasta lykilatriðið og það atriði sem 

bindur þau öll saman. Með því að skipta um stjórnunarform á þennan hátt er meiri ábyrgð sett 

á herðar sérstakra og sjálfstýrðra eininga sem síðan eiga að geta bætt samskipti og afköst. 

Þessum atriðum er erfitt að koma upp og það er langt ferðalag að ná fram fullkominni 

valdeflingu á vinnustað. Því er nauðsynlegt að þjálfa starfsfólk vel og tryggja að það trúi á og 

treysti því sjálft, það sem valdefling mun í kjölfarið veita hverri stofnun eða fyrirtæki. 

Potterfield (1999, bls. 6) heldur því fram að með aukinni valdeflingu starfsmanna á 

vinnustað veiti það þeim tækifæri til að taka eigin ákvarðanir í samræmi við eigin verksvið. 

Nú á dögum noti æ fleiri stjórnendur hugmyndina um valdeflingu hjá undirmönnum sínum til 

að veita starfsfólki fleiri tækifæri. Valdefling starfsmanna er af mörgum 

stjórnunarkenningasmiðum og fyrirlesurum talin áhrifaríkasta og vinsælasta stjórnunaraðferð 

okkar tíma. Stór sem smá fyrirtæki og stofnanir, allt frá litlum framleiðslufyrirtækjum upp í 

stór hátækni og hugbúnaðarfirmu hafi sett í gang valdeflingaráætlanir í tilraun sinni til að 
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auka áhuga og löngun starfsfólks, bæta afköst og ná betri samkeppnisstöðu eða forystu í hinu 

taumlausa viðskiptaumhverfi samtímans. 

Í bókinni Empowering People er lýst hvernig stjórnendur verði að tileinka sér „rétta“ 

valdstjórnun til að tryggja árangursríkt vinnuumhverfi. Í stuttu máli sagt þá segir bókin 

valdeflingu einfaldlega vera árangursríka aðferð stjórnandans til að nýta valdheimildir sínar 

og þar af leiðandi afkastamikla leið til að hámarka almenn vinnuafköst (Stewart, 1994, bls. 6). 

Valdefling kennara barna á leikskólaaldri verður að hefjast hjá því fólki sem sjálft hefur valið 

sér forystuhlutverkið á undirbúningsstigi valdeflingarinnar og líður vel í hlutverkinu. Þannig 

mun starfsfólkið frekar geta þroskast og náð framförum til forystu jafnvel á stjórnsýslu- og 

stefnumörkunarstigum. Grundvöllur slíkrar valdeflingar liggur í enduruppgötvun hugmynda 

um stöðu og hlutverk sérfræðingsins, frá grasrótinni og upp (Rodd, 2006, bls. 7). Aubrey 

(2011, bls. 61) segir þetta skilja eftir órannsakaða þörf fyrir þróun í forystu, vegna hins 

margbreytilega bakgrunns sem felist í rannsóknum hennar. Því sé það aðeins með 

leiðtogaþjálfun sem taki mið af mismunandi aðferðum við forystu sem þessir sérfræðingar 

hafi reynt og upplifað, að hægt er að byrja að snúa sér að fjölbreyttum þroska þeirra og 

þörfum. 

Sumir kennarar hafa mjög sterkar skoðanir um menntun sem sjálfs- eða valdeflandi og 

jafnframt þroskandi leið fyrir ungt fólk. Kennararnir skipi sér í flokk sem fyrirgreiðsluaðilar 

en ekki sem valdaaðilar. Aðrir kennarar vilji meina að hin eina raunverulega vinna sem unnin 

er í skólum sé framkvæmd innan skólastofunnar með nemendum en ekki með öðru fullorðnu 

fólki. Báðar þessar fylkingar kennara hafa eitthvað mikilvægt að færa unga fólkinu sem þær 

kenni auk þess að vera góðir leiðbeinendur sem hvetji og styðji verk nemenda sinna (Gold, 

1998, bls. 4). 

Harris (2008, bls. 150–152) fullyrðir að forysta framtíðarinnar verði meira tengd 

umhverfi sínu og samskiptaaðilum, og verði þannig meira tengd fólki alls staðar í stofnuninni 

og betur meðvituð um grunnhlutverk sitt um að greiða fyrir. Samhæfingu skóla verði náð með 

leiðtogateymum sem tengi við og verndi frumtilgang skipulagsins, það er að hámarka 

námsárangur. Þessi teymi verði innbyrðis tengd varðandi staðsetningu og mjög tengd 

varðandi frumtilgang og faglega viðmiðun. Í skólum framtíðarinnar verði forysta mjög dreifð 

og muni snúast um þátttöku og tengsl frekar en forystuhæfileika, valdmörk eða hæfni. 

Leiðtogar framtíðarinnar muni vera dreifðir um sína stofnun og muni sífellt fóstra og kynda 

undir nýja þekkingu, nýjar aðferðir til vitneskju og nýjar aðferðir til athafna. 
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2.3. Samantekt og rannsóknarspurning 
Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir stöðu þekkingar á því sviði sem rannsóknin tekur 

til og þeim fræðilegu hugtökum sem liggja henni til grundvallar. Í kaflanum er saga 

leikskólans rakin frá því að byggð tók að þéttast í Reykjavík um aldamótin 1900, fyrsta 

hugmyndin um uppeldisstofnanir fyrir ung börn kom fram og fyrsti leikskólinn opnaður, til 

dagsins í dag þegar um 300 leikskólar eru starfræktir fyrir öll börn. Einnig ferli menntunar 

starfsfólks leikskóla allt frá stofnun skóla um menntun starfsstúlkna leikskóla þar til menntun 

leikskólakennara færðist undir Menntavísindasvið Háskóla Íslands, í kjölfar þess að 

Háskólinn á Akureyri stofnaði leikskólakennarabraut og útskrifaði fyrstu leikskólakennarana 

með B.Ed.-gráðu árið 1999, og leikskólinn varð fyrsta stig skólakerfis landsins. Tæpt hefur 

verið á þeim öru þjóðfélagsbreytingum sem orðið hafa, nú yfirleitt með báða foreldra 

útivinnandi og þeim langa tíma sem börn stundum dvelja á leikskólum. Breytingar sem meðal 

annars hafa kallað fram breytt viðhorf almennings til leikskóla og starfsmanna þeirra. 

Staða deildarstjóra, áður deildarfóstru, telst frekar ný, um 25 ára. Saga hennar er 

mörkuð kjara- og réttindabaráttu rétt eins og annarra stétta, en einnig tómlæti. Tómlæti sem 

virðist hafa skapað ákveðna togstreitu innan leikskólanna og sinnuleysi yfirvalda. Fyrir vikið 

virðist staðan að einhverju leiti hafa orðið útundan og ekki verið skilgreind, viðurkennd eða 

virt sem skyldi. Mikil og góð vinna hefur gegnum tíðina farið í að skilgreina starfshætti, 

stefnur og námskrár, en það tók 15 ár að formlega viðurkenna stéttina með kjörum, völdum og 

ábyrgð, sem oft skildi deildarstjóra eftir óörugga um valdsvið sitt og áhrif. Út úr þessu má lesa 

að meiningarmunur virtist um tíma um samstarf við deildarstjóra innan leikskólanna sem ef til 

vill má skrifa á rómantíska menntun þeirra á þeim tíma, skort á stjórnunarmenntun og reynslu, 

og aðstæðum. Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og leikskólakennarar farnir að velta 

fyrir sér hugmyndum um forystu og stjórnun, stjórnunar- og leiðtogastíla, vald og ábyrgð, 

valdeflingu og valddreifingu og hvort þeir eigi almennt að velja að taka að sér stjórnunarstöðu 

eins og deildarstjórastaðan er og axla þá ábyrgð sem fylgir. Í kjölfarið má spyrja hvernig 

upplifa deildarstjórar starf sitt? Hver er sýn þeirra á starfið og hlutverk sín? Hversu skýr eru 

hlutverkin þeim og hvaða hugmyndir hafa þeir um hvað felist í þeim? Hafa orðið breytingar á 

hlutverkum deildarstjóra eða hafa ný bæst við? Hver er skipting ábyrgðar og valds milli 

leikskólastjóra og deildarstjóra? Hvað stýrir deildarstjórum við að uppfylla þessi daglegu 

störf? Verða þeir fyrir utanaðkomandi þrýstingi? Hver er upplifun þeirra á sjálfsmati og 

virðingu? Hafa deildarstjórar orðið öruggari í starfi með aukinni menntun og reynslu í starfi? 

Hefur fagleg sýn þeirra aukist? 
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Fyrrgreind þekking og fræðileg hugtök verða grundvöllur viðtala við deildarstjóra um 

störf þeirra og hlutverk til að varpa ljósi á þessi atriði og um leið rannsóknarspurningarinnar 

sem er:  

Hver er sýn deildarstjóra í leikskólum á stjórnunar- og forystuhlutverk sín, völd og 

ábyrgð í starfi? 

Fylgjandi undirspurning er:  

Hvernig stýrir þessi sýn daglegum störfum þeirra og hvernig reyna þeir að uppfylla 

hlutverkin?  
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3. Kafli – Rannsóknin 
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni, þátttakendum hennar og hvernig 

staðið var að öflun rannsóknargagna og úrvinnslu þeirra. Einnig verður fjallað um siðferðileg 

atriði og sagt frá tilskildum leyfum. 

3.1. Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 
Rannsóknin var eigindleg (e. qualitative) viðtalsrannsókn en slíkar rannsóknir miða að því að 

greina eða draga upp mynd af reynslu þátttakenda af tilteknu rannsóknarfyrirbæri (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 222) og til að fá heildstæða mynd af því. Viðmælendur hjálpa til við 

að byggja upp heildarmynd af fyrirbærinu sem á að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, 

bls. 248–251) en það kemur fram í rannsóknarspurningunum. Þessi rannsóknaraðferð var 

valin með það fyrir augum að hún hentar við að svara rannsóknarspurningunni um sýn 

deildarstjóra á forystu- og stjórnunarhlutverk sín, völd og ábyrgð í starfi og hvernig sú sýn 

stýri daglegum störfum þeirra og hvernig þeir reyni að uppfylla þessi hlutverk sín. Sem fyrr 

segir eru lykilhugtökin sem rannsóknin var unnin út frá; stjórnun, forysta, vald, ábyrgð, 

valddreifing og valdefling. 

 Viðtöl (e. interviews) eru ákveðin gerð samræðu með sérstakan tilgang. Þau eru góð 

leið til að kynnast öðru fólki, aðstæðum þess, reynslu, tilfinningum, viðhorfum og 

væntingum. Samræðan er ævaforn aðferð við þekkingarmótun sem hinn gríski Sókrates 

þróaði innan fornaldarheimspeki. Samræðu- og viðtalsaðferðin fellur vel að 

þekkingarfræðilegum grunni hugsmíðahyggjunnar (e. constructivism) en þar er meðal annars 

litið svo á að þekking verði til og mótist í mannlegum samskiptum (Kvale, 1996, bls. 8–24).  

Í rannsókninni voru notuð hálf opin einstaklings- og rýnihópaviðtöl og stuðst við 

ákveðnar spurningar í upphafi en síðan var hver viðmælandi látinn ráða ferðinni þegar líða tók 

á viðtalið. Þannig var reynt að fá nánari útskýringar á því sem þurfa þótti. Hálf opin viðtöl eru 

þess eðlis að eftir að rannsóknarefni er ákveðið er leitað eftir að viðmælendur lýsi reynslu 

sinni af fyrirbærinu sem verið er að rannsaka. Þannig má fá skýra mynd af sýn deildarstjóra á 

stjórnunar- og forystuhlutverk sín. Virk hlustun er mjög mikilvæg til að viðmælendur finni 

fyrir skilningi og styrkist af samræðunum (Kvale, 1996, bls. 27, 217–218; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 253). 
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Fyrst voru tekin tvö hópaviðtöl við rýnihópa (e. focus groups) deildarstjóra. Þau voru 

hljóðrituð og eftir hlustun nokkrum sinnum voru þau skráð. Viðtölin voru lykluð og þemu 

þeirra fundin með tilliti til rannsóknarspurninganna og lykilhugtakanna. Þemun voru síðan 

notuð til að búa til viðtalsramma fyrir viðtölin við deildarstjórana. Viðtalsramminn fyrir 

rýnihópaviðtalið var forprófaður með því að taka eitt undirbúningsviðtal við fjóra 

deildarstjóra. Það var gert til að sníða af vankanta og lagfæra það sem betur mætti fara ásamt 

því að fá hugmynd um tímalengd.( Sóley S. Bender, 2003, bls. 93–95; Þorlákur Karlsson, 

2003, bls. 351). 

Rýnihópar eru sérstök gerð hópa að því er lýtur að tilgangi, stærð, samsetningu og 

starfsháttum. Tilgangur rýnihópaviðtala er að hlusta eftir og safna upplýsingum um fyrirbæri 

rannsóknarinnar frá slíkum hópum. Notkun þeirra er aðferð til að skilja betur hvað fólk hefur 

á tilfinningunni eða finnst um málefni, vöru eða þjónustu. Þátttakendur eru valdir vegna þess 

að þeir hafa tiltekin sameiginleg skilgreind einkenni sem tengjast umfjöllunarefni 

rýnihópaviðtalsins. Tilgangur rýnihópaviðtala er að stuðla að sjálfsafhjúpun (e. self-

disclosure) meðal þátttakenda og draga fram tilfinningar þeirra og skoðanir. Markmið 

rýnihópaviðtala er að safna saman upplýsingum sem vekja áhuga rannsakandans, sem er 

dæmigert til að komast að breytileika af þversniði sjónarhorns fólks úr margvíslegum hópum. 

Rannsakandinn ber saman og dregur fram mismun á upplýsingum sem safnað hefur verið 

saman frá rýnihópunum. Æskileg stærð rýnihóps fyrir flest óviðskiptatengd umfjöllunarefni 

eru sex til átta þátttakendur, en minni rýnihópar með fjórum til sex þátttakendum eru að verða 

sífellt algengari vegna þess að því minni sem rýnihóparnir eru því auðveldara er að efla, 

endurnýja og stjórna þeim auk þess sem stærð þeirra er þátttakendum hentug (Krueger og 

Casey, 2000, bls. 4, 7, 11–12, 73–74; Sigurlína Davíðsdóttir, 2008, bls. 11–12; Sóley S. 

Bender, 2003, bls. 85). Kostir rýnihópa eru að auðvelt er að safna fjölbreyttum gögnum frá 

mörgum aðilum á skjótan og ódýran hátt. Þetta er ein af fáum aðferðum sem byggir á 

samskiptum fólks og hópstarfi. Ókostir rýnihópa eru að umræður geta orðið ruglingslegar og 

gagnagreining getur reynst erfið. Ekki er hægt að hafa eins mikla stjórn á umræðum eins og í 

einstaklingsviðtölum. Aðferðin gerir þannig meiri kröfur til rannsakenda en einstaklingsviðtöl 

(Sóley S. Bender, 2003, bls. 95–97). Aðferðin hefur hátt andlitsréttmæti (e. face validity) þar 

sem orð þátttakenda eru talin trúverðug (Sóley S. Bender, 2003, bls. 95–97) en andlitsréttmæti 

gefur til kynna hve sannfærandi matstækið er. Það skiptir máli í félagslegu samhengi 

sérstaklega fyrir þann sem er metinn (Guðrún Pálmadóttir, 2003, bls. 448). Sem dæmi þá er 

rannsókn um hlutverk deildarstjóra sögð hafa andlitsréttmæti ef hún raunverulega virðist 

mæla mismunandi afstöðu þeirra um hlutverk þeirra. 
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Síðan voru tekin hálfopin einstaklingsviðtöl (e. semi-structured interviews) við sex 

deildarstjóra. Lengd viðtalanna var frá 43 mínútum upp í klukkustund og 20 mínútur. Við val 

á deildarstjórum var notað ásetningsúrtak (e. purposive sampling) sem hentar vel fyrir 

hópviðtöl jafnt sem einstaklingsviðtöl, þar sem rannsakandinn velur úrtakið sjálfur með það í 

huga að það þjóni markmiðum rannsóknarinnar (Cohen, Manion og Morrison, 2001; bls. 103–

104; Kvale, 1996, bls. 273; Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 251; Þorlákur Karlsson og 

Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 62). Valdir voru deildarstjórar með persónulega reynslu og 

þekkingu á starfinu. Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð frá orði til orðs, lykluð og fundin 

þemu þeirra með tilliti til markmiða rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 253–

255, Strauss, A. og Corbin, J. 1998). 

3.2. Viðmælendur 
Forsendur fyrir vali á viðmælendum fyrir rýnihópaviðtölin voru að einn deildarstjóri kæmi úr 

hverjum leikskóla og leikskólarnir sem þeir störfuðu í væru 5–6 deilda að stærð. Þetta var 

meðal annars gert til að fjöldinn í hverjum rýnihópi endurspeglaði deildastærð leikskólanna 

og starfsumhverfi viðmælendanna. Í einstaklingsviðtölunum var miðað við að 

starfsvettvangur viðmælenda væri 4–6 deilda leikskóli, að hann væri í Reykjavík og hefði 

ekki verið sameinaður öðrum leikskóla á árinu 2011. Krafa var gerð um að minnsta kosti 

þriggja ára stjórnunarreynslu þátttakenda sem deildarstjóra og aðeins væri rætt við einn 

deildarstjóra frá hverjum leikskóla. Ástæða þess að velja einungis einn viðmælanda úr 

hverjum leikskóla er að fá sem flest sjónarmið fram úr sem flestum leikskólum sem væru 

svipaðir að stærð. Í stærri leikskólunum eru fleiri deildarstjórar og stjórnunarteymið því 

fjölmennara og fjölbreyttust viðhorf, sem einmitt er leitast eftir. 

Fyrst var haft samband við alla leikskólastjóra 5–6 deilda leikskóla í Reykjavík til að 

fá þátttakendur fyrir rýnihópaviðtölin og síðar við leikskólastjóra 4–6 deilda leikskóla fyrir 

einstaklingsviðtölin. Þeir voru beðnir um að auglýsa eftir þátttakendum sem væru tilbúnir að 

taka þátt í rannsókninni og taka við upplýsingum um áhugasama viðmælendur. Rannsakandi 

fékk nöfnin, sendi þeim sem höfðu svarað skriflegar upplýsingar um rannsóknina og 

sammælst var um stund og stað fyrir viðtölin. Viðmælendur eru allir leikskólakennarar sem 

útskrifuðust fyrir fjórum til 20 árum síðan og tveir úr rýnihópnum eru að auki með 

stjórnunarnám að baki. Starfsaldur þeirra sem deildarstjóra er frá fjórum upp í 15 ár. 

Til að tryggja nafnleynd var nöfnum viðmælenda breytt til að gæta fyllsta trúnaðar.  
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Þeim voru gefin tilbúin nöfn: 

Freyja, starfsaldur 10 ár Guðrún, starfsaldur 4 ár Helga, starfsaldur 14 ár 

Lára, starfsaldur 5 ár Ragna, starfsaldur 15 ár Sigga, starfsaldur 11 ár 

 

Rýnihópaviðtölin voru tekin í litlum fundarsal í miðbæ Reykjavíkur. Það var gert til að 

vera á hlutlausum stað og að vel færi um viðmælendur. Aðstaðan þar var góð og án 

utanaðkomandi truflunar en setið var við hringborð. Reynt var að finna tíma sem hentaði sem 

flestum (Krueger og Casey, 2000, bls.76; Sóley S. Bender, 2003, bls 89–90). Erfiðlega gekk 

að ná saman í hópa því í fyrra viðtalið höfðu sex boðað komu sína en þrír mættu. Sá síðasti 

sem afboðaði gerði það nokkrum mínútum fyrir viðtalið, en mikil veikindi í leikskólum 

deildarstjóranna var ástæða forfallanna. Í seinna viðtalið voru boðaðir átta deildarstjórar og 

gert ráð fyrir afföllum. Á endanum mættu fjórir. Ekki kom að sök þótt hóparnir væru ekki 

fjölmennari því allir viðmælendurnir voru mjög virkir í samræðunum. Sóley S. Bender (2003, 

bls. 96) og Krueger og Casey (2000, bls.73) segja einmitt eina af hættunum vera að einhver 

einn úr hópnum gerist málglaður og aðrir komist ekki að eða séu mjög hlédrægir og taki lítið 

þátt. 

Einstaklingsviðtölin voru tekin á vinnustað viðmælenda til að þeir væru á heimavelli 

og liði þar af leiðandi betur í rannsóknaraðstæðum. Nauðsynlegt er að skapa þægilegt 

andrúmsloft þannig að viðmælanda finnist þægilegt að taka þátt í viðtalinu. Viðtölin voru 

tekin á þeim tíma sem hentaði deildarstjórunum best á hverjum stað fyrir sig. Strax fengust 

fimm viðmælendur sem buðu sig fram í einstaklingsviðtöl og sá síðasti eftir að ég hafði aftur 

sent óskir til leikskólastjóra Reykjavíkur (Helga Jónsdóttir, 2003, bls.70; Kvale (1996, 

bls.154). 

3.3. Úrvinnsla gagna 
Gagnagreining hófst um leið og hverju viðtali var lokið. Fyrst voru rýnihópaviðtölin skráð og 

síðan voru einstaklingsviðtölin skráð frá orði til orðs og þess gætt að hik, þagnir, hlátur og 

annað þess háttar kæmi fram þannig að tjáning hvers viðmælanda birtist. Þessi framkvæmd er 

í samræmi við hvað Kvale (1996 bls. 160–164) telur góða leið við skráningu gagna. 

Við úrvinnslu gagnanna var notuð opin lyklun sem er greiningarferli þar sem borin eru 

kennsl á hugtök í gögnum, eiginleika þeirra og víddir. Viðtölin voru ítrekað lesin yfir línu 

fyrir línu, skoðuð og kennsl borin á þá hluti sem þóttu áhugaverðir. Þetta er gert til að fá 

heildarmynd af reynslu viðmælenda og þannig af fyrirbærinu eins og þeir hafa upplifað það. 
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Við opna lyklun er ekki notast við staðlað form heldur kynnist rannsakandi eigin gögnum og 

finnur í þeim þemu (Strauss og Corbin 1998, bls. 57, 101). Byrjað var á að merkja í textanum 

og skráð þau atriði sem rannsakanda fundust mikilvæg. Þá var textinn lesinn aftur og 

sérstaklega þau atriði sem merkt hafði verið við. Síðan var hvert umfjöllunarefni merkt með 

áherslupennum, einn litur fyrir hvert til að auðvelda flokkun, til dæmis gult fyrir ábyrgð og 

svo framvegis. Loks voru aðalatriðin dregin saman til að fá heildarmynd af viðtölunum og úr 

þeim fundin þemu, megin- og undirþemu. Meginþemun urðu síðan að heitum undirkafla 

niðurstöðukaflans; hlutverk og störf deildarstjóra, stjórnun og forysta, ábyrgð og vald, og að 

lokum valdreifing og álag. 

3.4. Réttmæti 
Réttmæti (e. validity) er hugtak sem notað er í rannsóknum um þær kröfur sem gerðar eru til 

rannsakandans í rannsóknarvinnunni og hefur mismunandi merkingu eftir því um hvers konar 

rannsókn er að ræða. Kvale (1996, bls. 236) telur réttmæti ná til allra þátta rannsóknarinnar og 

þess gæðaeftirlits sem þurfi að vera til staðar í rannsóknarferlinu. Réttmæti vísi til þess að 

fullyrðing sé rétt og sönn og standist samanburð við þann veruleika sem rannsóknin dragi upp. 

Helstu ógnanir við réttmæti eru taldar vera að fyllri mynd vanti af fyrirbærinu sem 

rannsakað er, skekkja sé í úrtaki, fagleg fjarlægð sé ónóg og rannsóknarlok séu ótímabær 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 259–260). Í þessari rannsókn var reynt að tryggja réttmæti 

til að traust ríkti milli rannsakanda og viðmælenda. Mikilvægt var að standa vel að 

undirbúningi og skipulagningu viðtala. Rannsakandi gerði sér grein fyrir mikilvægi þess 

hvaða gögn skiptu máli og reyndi að gæta þess að mynda sér ekki fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um rannsóknina. Honum var umhugað um gæði upplýsinganna og að 

niðurstöðurnar væru nákvæm spegilmynd af hvernig viðmælendur túlkuðu og hugsuðu um 

fyrirbærið. Spurningarnar voru forprófaðar til að tryggja að þær væru skildar rétt. 

Fyrst voru tekin rýnihópaviðtöl og síðan einstaklingsviðtöl. Þessi aðferð var valin með 

hliðsjón af leiðbeiningum eftirtalinna heimilda um hvernig auka má réttmæti rannsóknar og 

betur nálgast markmið hennar með því að kafa djúpt í efnið og fá yfirsýn yfir það. Einnig geta 

kostir annarar aðferðarinnar vegið upp á móti göllum hinnar (Crotty, 2004, bls. 66–68; 

Hitchcock og Hughes, 2001, bls.172–174; Krueger og Casey, 2000, bls. 201–203; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 259–261). Til að fá fyllri mynd af fyrirbærinu fannst rannsakanda 

nauðsynlegt að taka annað viðtal við einn deildarstjórann. Með því að beita þessum tveimur 

tegundum viðtala, einstaklings og rýnihópa, styrkir rannsakandi réttmæti rannsóknarinnar 

Viðhorf, þekking og reynsla rannsakanda getur óhjákvæmilega haft áhrif á framkvæmd 
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rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 259–260). Því getur það verið álitamál 

hvort starfsreynsla rannsakanda sem stjórnanda leikskóla auki eða dragi úr réttmæti 

rannsóknarinnar. Það að rannsakandi er meðvitaður um þennan þátt ætti að minnka þessi áhrif 

sem annars hefðu geta orðið mikil. Hlustað var vandlega á viðmælendur við gerð 

rannsóknarinnar til að skilja hvaða aðstæður væru nauðsynlegar til að tryggja frjálsa og opna 

hlutdeild þeirra og athugað hvernig þeir svöruðu og leituðu skýringa á tvíræðni. Rannsakandi 

reyndi að tileinka sér öguð vinnubrögð, gaf sér nægan tíma til að greina gögnin og notaði 

markvissar greiningaraðferðir. Í stuttu máli var fylgt viðurkenndum aðferðum til að tryggja að 

niðurstöður væru áreiðanlegar og nákvæmar, sem er í samræmi við það sem Krueger og 

Casey (2000, bls. 201–202) telja tryggja réttmæti rannsókna. 

3.5. Siðferðileg atriði 

Viðmælendur verða að geta treyst því að hagsmunir þeirra verði verndaðir og virðing borin 

fyrir þeim. Til að vernda þátttakendur rannsóknarinnar voru hafðar í huga fjórar höfuðreglur 

við framkvæmd hennar; sjálfræðisreglan (e. principle of respect for autonomy) um að bera 

virðingu fyrir þátttakendum og sjálfræði þeirra með því að tryggja þátttakendum upplýsingar 

um rannsóknina fyrir samþykki og hugsanlega áhættu og ávinning; skaðleysisreglan (e. 

principle of non-maleficence) til að valda þátttakendum ekki skaða meðal annars með að vera 

fullviss um að rannsóknin samræmist hagsmunum þátttakenda; velgjörðarreglan (e. principle 

of beneficence) um þá skyldu að láta sem best af sér leiða með því að leggja áheyrslu á að 

hagsmunir þátttakenda skuli ætíð vega þyngra en hagsmunir annarra; og réttlætisreglan (e. 

principle of justice) til að sanngirni sé beitt við dreifingu gæða og byrða með að tryggja jafna 

stöðu allra þátttakenda og jafna skiptingu ávinnings. Mikilvægt er að gæta nafnleyndar 

viðmælenda í rannsókn sem þessari (Sigurður Kristinsson, 2003, bls.163). Við gerð 

rannsóknarinnar var fyllsta trúnaðar gætt gagnvart viðmælendum og lögð áhersla að hún ylli 

þeim ekki skaða. Fyrir viðtölin var öllum viðmælendum sent bréf, sjá fylgiskjal „Viðauki 2“ 

um tilgang rannsóknarinnar. Í því kom fram að fyllsta öryggis yrði gætt í meðferð allra gagna, 

nöfnum þátttakenda yrði breytt, þess gætt að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til þeirra og 

gögnin yrðu geymd í öruggri hirslu á meðan vinna við rannsóknina stæði yfir, en þá yrði 

frumgögnum eytt. Að auki er rannsakandi bundinn þagnareiði varðandi upplýsingar sem 

koma fram í rannsókninni. Viðmælendur urðu að undirrita yfirlýsingu um upplýst samþykki 

fyrir þátttöku, sjá fylgiskjal „Viðauki 3“ og voru um leið upplýstir um hvað fælist í henni. 

Einnig kom þar fram að hverjum þátttakanda væri frjálst að hætta hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu án þess að geta um ástæður. Leitað var eftir samþykki hjá rekstaraðilum og 
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leikskólastjórum viðkomandi leikskóla þátttakenda og rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar.  
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4. Kafli – Niðurstöður 
 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum úr rannsókninni. Kaflarnir skiptast eftir 

meginþemum í hlutverk og störf deildarstjóra, álag, stjórnun og forystu, ábyrgð og vald, 

valddreifingu og valdeflingu. Hver undirkafli er þannig upp byggður að fyrst er gerð grein 

fyrir niðurstöðum úr einstaklingsviðtölum rannsóknarinnar og síðan úr umræðum rýnihópa. Í 

einstaka undirkafla var ekki rætt um viðkomandi umræðuefni í rýnihópunum og því einungis 

fjallað í þeim um niðurstöður einstaklingsviðtalanna. 

4.1. Hlutverk og störf deildarstjóra 

4.1.1. Hvaðan koma hlutverkin? 

Allir viðmælendur einstaklingsviðtalanna sögðu skilgreiningu á hlutverkum deildarstjóra að 

mestu leyti til samkvæmt starfslýsingu í kjarasamningum. Þar komi fram hver verkefni hans 

og ábyrgð eru. Þá nefndu þeir allir að hlutverkin komi einnig frá leikskólastjóra og 

leikskólanum sjálfum. Ragna orðaði það þannig: 

... það koma náttúrulega væntingar frá leikskólanum sjálfum hvað er ætlast til af 

okkur og hvað ekki. Um það er náttúrulega einhverjar ... reglugerðir um hlutverk 

deildarstjóra en mér finnst þær rosalega takmarkaðar. 

Viðmælendur töldu líka allir að kröfurnar komi einnig frá þeim sjálfum, að það væri af 

eigin hvötum að vilja láta alla hluti ganga upp og að halda utan um starfið. Laufey María bætti 

við að í allri manneklunni og afleysingavandræðunum sé þessi metnaður samt til staðar. Helga 

taldi að flestir hefðu metnað til að gera vel og vildu hafa góðan leikskóla. Henni fannst starfið 

þar faglegt og að börnin lærðu og nytu sín í leikskólanum. 

Freyja talaði um að vafalaust hafi hver leikskóli sínar áherslur í stjórnun. Í 

leikskólanum sem hún starfaði er mikil áhersla lögð á að deildarstjórarnir stjórnuðu á eigin 

deild og leikskólastjórinn ítreki að starfsfólk leiti til þeirra en væri ekki að hlaupa inn á 

skrifstofu til hennar. Freyja sagðist náttúrulega hafa þetta á bakvið eyrað líka. Undir þetta tók 

Guðrún, en leikskólastjórinn hennar, sem hún lítur upp til, vill hafa allt mjög eftir bókinni. 

Henni finnst hlutverk sitt skýrt og hún fái hvatningu frá leikskólastjóranum til þess að leysa 

ýmis mál. „Við getum ekki alltaf dembt öllu yfir á hana“ sagði Guðrún „því við erum 

stjórnendur og eigum að leysa mál innan deildarinnar.“ 
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Helga talaði um að það komi kröfur frá sveitarfélaginu sem hún telur að séu stundum 

óraunhæfar, því þær taki ekki endilega mið af stefnu og námskrá leikskólans heldur séu oft af 

pólitískum rótum, eins og til dæmis ýmsir þemadagar sem bætt er við fulla dagskrá 

leikskólans.  

Fimm af sex deildarstjórum fundust hlutverk sín mjög skýr og þær vita alveg hver þau 

væru. Þeir töldu sig oftast nær vita hvað eigi að gera og höfðu aflað sér upplýsinga um það. 

Eins væri oftast nær skýrt í þeirra leikskólum hver verkaskiptingin milli þeirra og skólastjóra 

er. Gefum Freyju orðið: 

Mér finnst það vera alveg skýrt hvað við eigum að gera en við erum náttúrulega 

alltaf í samvinnu við leikskólastjóra með skipulagningu á starfsfólki og ... við hérna 

sendum mikið á milli deilda í afleysingar ... en leikskólastjórinn náttúrulega kemur 

mikið inn í það líka. 

Ragna var sú eina sem talaði um að henni fyndist hlutverk deildarstjóra ekki alltaf vera 

nógu skýrt og starfslýsingin takmörkuð. Hún sagði: 

Mér finnst ekki nógu skýrt hvaða kröfur eru gerðar til okkar og hvernig við eigum 

að framfylgja þeim og annað. Ég held að þetta sé ofsalega mikið svona óskráð og 

væntingarnar eru bæði leikskólans náttúrulega mínar ... hjá mér sjálfri og öðrum í 

umhverfinu. 

Í rýnihópunum kom fram að fyrir utan starfslýsinguna komi hlutverk deildarstjóra frá 

þeim sjálfum og þær hafi ákveðnar væntingar um uppeldi barna, samskipti við foreldrana og 

starfsfólk. Ein nefndi að hlutverkin mótist innan leikskólans og önnur tók undir það og sagði 

þau einnig mótast af umhverfinu í dag. Henni finnist hún oft þurfa að taka af skarið inn á deild 

og taka ákvarðanir án þess það væri eitthvað í starfslýsingunni sem segði það beint. Hún sagði 

erfitt að lista upp allt sem hún gerði en sífellt væru að koma upp ný og ný verkefni sem þyrfti 

að vinna. Nýja tölvukerfið, skráningarkerfið og ýmis verkefni sem bættust á þær án þess að fá 

aukinn tíma til að leysa þau af hendi. Aukin ábyrgð og hlutverk sem einnig komi frá Skóla- og 

frístundasviði borgarinnar. 

Það kom einnig fram í öðrum rýnihópnum að þeim fyndist rekstaraðilinn eiga að gera 

starfslýsingu fyrir deildarstjóra og gera ráð fyrir undirbúningstíma í samræmi við þau verkefni 

sem rekstaraðilinn legði fyrir. Í starfslýsingunni mættu einnig koma fram þau verkefni sem 

leikskólastjóri færi fram á, sem geta verið mjög mismunandi eftir skólum. Leikskólastjórarnir 

væru til dæmis sumir með einstaklingsáætlun fyrir öll börn sem gæti haft mismikla vinnu í för 

með sér eftir atvikum. En deildarstjórunum í hinum rýnihópnum fundust hlutverk sín alveg 

skýr. 
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4.1.2. Undirbúningur fyrir deildarstjórastarfið 

Enginn viðmælenda í einstaklingsviðtölunum hafði fengið einhvern undirbúning fyrir 

deildarstjórastarfið þegar þeir hófu störf. Fimm þeirra fóru beint í starfið en ein hafði unnið 

eitt ár sem almennur leikskólakennari áður en hún tók að starfið sér. Engin þeirra hafði heldur 

tekið stjórnunaráfanga í námi sínu sem leikskólakennari. Þeim var flestum hent beint út í 

djúpu laugina þó þrjár þeirra sögðust hafa fengið góðan stuðning frá leikskólastjóranum og 

aðstoðarleikskólastjóranum. 

Misjafnt var hvernig þær upplifðu fyrstu mánuðina í starfi. Yfirleitt var upplifunin 

góð, þær voru sjálfsöruggar og fannst gaman að geta þróað hugmyndir sínar. Guðrún lýsti 

þessu þannig: 

Var hlustandi fyrstu mánuðina, byrjaði ekki á að sigra heiminn, en hafði góða konu 

með mér á deildinni sem var almennur starfsmaður. Tók smá tíma að komast inn í 

menningu skólans, hvernig allt virkaði, þurfti náttúrulega strax að taka ábyrgð á 

öllu því sem deildarstjóri tekur ábyrgð á, þó að ég væri ný og þar náttúrulega naut í 

mikils stuðnings frá mínum skólastjóra að koma mér inn í allt. Það sem mér fannst 

svona fyrst kannski rosalega gaman strax í upphafi að vera með á öllum svona 

fundum, þú veist fagfundum og deildarstjórafundum. Eins fannst mér gaman að 

vinna með hinum deildarstjórunum að ýmsum verkefnum ... Mér fannst ég skipta 

meira máli strax. 

Engu að síður sögðu tveir viðmælenda að þær hefðu verið óöruggar, stressaðar og 

óundirbúnar undir starfið þegar þær byrjuðu sem deildarstjórar og fundist frekar erfitt að taka 

að sér svona mikla ábyrgð. Þær vissu heldur ekki til hvers væri ætlast af þeim. Tveir 

deildarstjórar rýnihópanna hafa stjórnunarnám að baki sem hjálpaði þeim að takast á við 

hlutverkið. Þrjár fengu annan deildarstjóra innan leikskólans sem mentor og ein nefndi að í 

hennar leikskóla væri mikið unnið í pörum, þ.e. tveir og tveir deildarstjórar sem styddu hvor 

annan. Henni fannst það mjög þægilegt og hafa hjálpað sér þegar hún var að byrja. Einni 

fannst hún ekki hafa þurft mikla hjálp í upphafi, en núna nokkrum árum seinna þurfi hún 

frekar aðstoð, því henni finnist meira álag núna og taldi að fleiri sem hún hefði rætt við segðu 

það sama. Þriðja tók við deildarstjórastarfinu af leiðbeinanda sem gerði henni lífið leitt og var 

sífellt að gagnrýna hana. 

Í öðrum rýnihópnum voru viðmælendurnir sammála um að í dag kjósi nýútskrifaðir 

leikskólakennarar að taka ekki strax deildarstjórastöðu, þó þær ætli sér það síðar. Þær vilji 

kynnast starfinu fyrst. „Mér finnst það frábært“, sagði ein þeirra. Áður fóru leikskólakennarar 

beint í leikskólastjórastöður, píndir til að taka við þeim. Hið sama varð síðar með 

deildarstjórastöðurnar en er ekki lengur til staðar. 



40 
 

4.1.3. Skemmtilegt starf 

Það var misjafnt hvað deildarstjórar einstaklingsviðtalanna nefndu sem skemmtilegasta 

þáttinn við deildarstjórastarfið. Þremur viðmælenda finnst gaman að stjórna, miðla, 

skipuleggja og hafa áhrif á starfið í leikskólanum og halda utan um það. Freyja sagði svona 

frá jákvæðum þáttum deildarstjórastarfsins: 

Það er svo margt haha ... mér finnst þetta bara fyrir það fyrsta frábært starf, gefandi 

og maður fær til baka. Jah, ég veit ekki hvað ég á að segja, mér finnst voða gaman 

að hafa áhrif og að það sé hlustað á mig og að ég hafi eitthvað með mínar 

hugmyndir að gera. Ég hef gaman af stjórnuninni. 

Það kom Guðrúnu á óvart hve gaman henni finnst að leiðbeina nýju starfsfólki þrátt 

fyrir hve erfitt það geti stundum verið. Siggu finnst alltaf gaman í upphafi hvers vetrar að hitta 

nýjan hóp barna og tala um hvað hægt sé að gera saman. Einnig hve starfið væri fjölbreytt og 

öll þessi samskipti við fólk. Henni finnst gott að vera á vinnustað þar sem hún kann vel við 

sig með skemmtilegu samstarfsfólki. Guðrún sagði að sér finnist einnig gaman að skipuleggja 

eitthvað skemmtilegt með börnunum, til dæmis skemmtileg verkefni, sérstaklega ef allir 

starfsmenn væru mættir. Helga tók undir það. Henni finnst það vera gefandi fyrir sig sem 

deildarstjóra, að hafa að markmiði að efla þroska barna og vera vakandi yfir því að koma með 

verkefni og annað sem er þroskandi fyrir börnin. Hún bætti við: 

... en svona sem skemmtilegast, mér finnst kannski skemmtilegast að fá að taka þátt 

í þessari faglegu umræðu mér finnst það gefa mér mest en skemmtilegast er nú líka 

að vera með börnunum (hlær). Það er náttúrulega skemmtilegast við starfið, en sem 

deildarstjóri og sem stjórnandi er að taka þátt og taka að sér verkefni sem nýtist 

leikskólanum. 

Tveir deildarstjórar nefndu foreldrastarfið sem eitt af því skemmtilegasta við starf sitt, 

ásamt því að vera í nánum tengslum við foreldra og finna það traust sem þeir sýni sér. Rögnu 

finnst skemmtilegast að vera með sérstök verkefni í gangi, eins og að starfsfólkið skipti sér í 

hópa og ein sjái um vísindi og tilraunir, önnur um tónlist og hún um listsköpun. Hún sagði: 

Það verður náin samvinna, þú ert að vinna með öllum börnunum, allan skalann og 

svona sjá niðurstöðurnar hjá þeim í því sem þær eru að gera og þær í því sem ég er 

að gera og ég veit að þeim finnst þetta ofsalega gaman líka. Þannig þú ert ekki bara 

með þinn hóp heldur með eiginlega alla, það rúlla allir í gegn, maður tekur öðruvísi 

á hlutunum en maður gerir dags daglega. Það sem ég hef mestan áhuga á að gera er 

þessi samvinna milli leikskólans og grunnskólans. Það er svona svolítið mitt 

hugarfóstur. 

Viðmælendur í rýnihópunum voru sammála um að deildarstjórastarfið væri 

skemmtilegt en jafnframt mjög krefjandi og tvær nefndu að þeim finnist gaman að vera 

fyrirmynd og að leiðbeina starfsfólki. Ein bætti við að þótt henni finnist deildarstjórastarfið 

skemmtilegt þá langi hana líka stundum að vera almennur leikskólakennari svo hún fari síður 
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með starfið heim með sér. Hún sagðist vera með það í huganum á kvöldin og næturnar og 

finnist það mjög krefjandi. 

4.1.4. Stuðningur og hvatning 

Deildarstjórarnir voru allir sammála um að þeir fái töluverðan stuðning frá leikskólastjóra 

sínum og tvær nefndu að þær fái líka stuðning frá aðstoðarleikskólastjóra sínum og öðrum 

deildarstjórum innan skólans. Helga sagði: 

... get ég alltaf leitað til leikskólastjóra og fengið stuðning þar og fengið hann inn til 

þess að ræða hlutina og mér finnst að alla vegana leikskólastjórinn okkar vera að 

sýna okkur stuðning í verki. 

Sigga tók undir þetta og sagðist sem deildarstjóri geta auðveldlega leitað til 

leikskólastjóra og fengið ráðleggingar meðal annars varðandi börnin því hann sé inni í öllum 

málum og henni finnist leikskólastjórinn vera mikil stoð og stytta. Svipað sagði Guðrún ef 

hún leitaði eftir aðstoðinni: 

Mér finnst ég fá mjög mikinn stuðning og aðstoð við málefni sem mér finnst erfið, 

eða mál sem ég þarf aðstoð við ... ef ég leita eftir því. En mér finnst kannski mega 

vera meiri stuðningur án þess að maður leiti eftir því ... fólk er náttúrulega ólíkt ... 

sumir vilja ekki mikið vera kannski að hvetja mann áfram og styðja mann ef maður 

er ekki að leita eftir því, vegna þess að þá finnst þeim kannski þeir vera að skipta 

sér of mikið að ... en mér finnst það mega vera einhver millivegur. 

Tveir viðmælendanna sögðust ekkert síður leita eftir aðstoð frá aðstoðarleikskólastjóra 

því þær vilji ekki alltaf vera að trufla leikskólastjórann. Eins leituðu þær einnig inn á aðrar 

deildir eftir aðstoð. Það helsta sem þær leituðu eftir stuðningi með væri þegar mikið álag er og 

eins ef þær lentu í erfiðum málum varðandi foreldra. Einnig nefndu tvær að þeim finnist 

nauðsynlegt að leikskólastjórar sjái til þess að þær fái sinn undirbúningstíma. Ragna leitar 

helst eftir stuðningi hjá leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra ef eitthvað kemur uppá 

varðandi foreldra eða börnin og ef einhver vandamál koma upp innan starfsmannahópsins á 

hennar deild. 

Allir deildarstjórarnir voru sammála um nauðsyn þess að fá hvatningu og hrós frá 

leikskólastjóra. Guðrún nefndi að nauðsynlegt væri að fá bæði faglega og persónulega 

hvatningu. Freyja sagði: 

Alltaf gott að fá klapp á bakið hehe ... ég reyni líka að vera meðvituð um það inn á 

deild hjá mér ... þetta er bara eitthvað sem gleymist oft í mannlegum samskiptum. 

En ég fæ, sko, nóg af hrósi hérna ég get alveg fullyrt það ... sem ýtir undir öryggið 

hjá manni. 

Freyju fannst það hvetjandi að fá svolítið aðhald og smá pressu um að hún eigi að 

fylgja settum markmiðum því að um leið og farið er að slaka á kröfum þá einhvern veginn 

færi hún líka að slaka á þeim. Hún teldi bara sanngjarnt að hún væri aðeins gagnrýnd og farið 
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yfir það sem hún væri að gera og hvort hefði mátt skipuleggja öðruvísi. Það sé bara hvetjandi 

sagði hún og finnst bæði fyrrverandi og núverandi leikskólastjórar hvetja, hrósa og vera mjög 

opna fyrir nýjum hugmyndum. 

Það voru skiptar skoðanir meðal viðmælenda á því hvort þeim finnist virðing borin 

fyrir sér sem deildarstjórum og svörin voru yfirleitt já og nei. Freyju finnst starfsfólkið bera 

virðingu fyrir sér. Hún sagði: 

Mér finnst alveg borin virðing fyrir mér ... náttúrulega, eykst alltaf öryggið með 

reynslunni. Það er ekki spurning, sko, ég er ekkert sami deildarstjórinn í dag eins 

og fyrir átta árum, alls ekki. Já ég hef verið ofboðslega heppin með að halda 

starfsfólki inn á deild hjá mér ég lít á það bara sem eitthvað jákvætt fyrir mig. 

Undir þetta tók Guðrún og finnst starfsfólkið á hennar deild sýna sér virðingu. Aftur á 

móti lendir Lára stundum í því að starfsfólk hafi ekki skilning á því sem hún þarf að gera og 

sagði: 

Starfsfólkið spyr af hverju maður þurfi að fara í allan þennan undirbúning um ... 

mér finnst líka bara oft eins og þessi faglega vitund og vitneskja sem maður býr 

yfir, bara um þroska barna og annað, mér finnst fólk svona ekki gera sér grein fyrir 

því að þegar við erum að skipuleggja verkefni að hugsunin okkar er allt önnur, tel 

ég, heldur en hjá ólærðum 20 ára, hálfgerðum unglingi sem er að skipuleggja sama 

starf. Hann er ekki að pæla í sömu hlutum og við. 

Flestir deildarstjóranna voru samt sammála um að virðing foreldra hafi aukist og þeir 

leiti í meira mæli til sín. Þrír töluðu um að foreldrar leituðu meira orðið til þeirra en annarra 

starfsmanna deildarinnar sem fagmanna og ef þeir þyrftu að ræða um uppeldisleg mál en aðrar 

tvær sögðust ekki lenda oft í að foreldrar leituðu til þeirra með til dæmis einhver 

agavandamál. Foreldrar mættu leita meira til þeirra ef þeir eru í vandræðum með til dæmis 

hegðun barna sinna. Enda teldu þær sig vera vel færar í sínu starfi og væru miklir fagmenn 

sem fylgjast vel með alhliða þroska barna. Þeim finnist leiðbeinendur ekki hugsa út í það 

sama og þær sem fagaðilar. Sigga lýsti sjálfsmatinu svona: 

... það er náttúrulega bara gott þegar vel gengur og svo stundum gengur ekki jafn 

vel og þá náttúrulega getur maður brotið sig niður en það er mikilvægt að ... standa 

með sjálfum sér og sínum prinsippum, þá er alltaf hægt að leysa ... öll mál sem 

koma upp og bara viðurkenna að maður hefur gert mistök. Þegar ... ólíkir 

einstaklingar koma saman, þarf svolítið að slípa það. Stundum verða árekstrar og 

þá þarf bara að taka á því strax, einmitt mjög fljótlega, að það hérna safnist ekki 

upp í einhverja mikla ... gremju... maður verður bara svolítið að standa með sér og 

kunna sín takmörk og reyna að sýna sínar sterku hliðar og veiku hliðar og, koma 

fram við fólk eins og maður vill að fólk komi fram við mann sjálfan. 

4.2. Stjórnun og forysta 
Í einstaklingsviðtölunum nefndu flestir viðmælendur að eitt af hlutverkum þeirra væri að vera 

faglegir leiðtogar. Þrír nefndu að miklu máli skipti að vera góð fyrirmynd og sýna frumkvæði, 

vera einskonar andlit deildarinnar eins og Ragna sagði. Freyja lýsti því þannig: 
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Sko, ég náttúrulega lít á mig bara sem faglegan leiðtoga eða stjórnanda inn á 

deildinni minni og ég er fyrirmynd fyrir starfsfólkið, hvernig ég kem fram við 

börnin og hvernig ég vinn með þeim og er að leggja inn nýtt efni og passa að það 

sé farið eftir öllu samkvæmt okkar námskrá og svo náttúrulega bara fylgist vel með 

börnunum að ... þeim líði vel og þroskist vel og ef það eru einhver frávik. 

Guðrún tók undir þetta og sagði deildarstjórana í hennar leikskóla leggja mikla áherslu 

á að vera góðar fyrirmyndir og leggi sig fram með því að taka ekki þátt í baktali. Gefum henni 

orðið: 

... það eru deildarstjórarnir sem ákveða að við ætlum ekki að taka þátt í þessu 

baktali eða þessu baknagi og við ætlum að reyna að vera leiðandi í að búa til góðan 

móral eða við ætlum að vera leiðandi í að ræða jákvætt um þessar breytingar ... 

klappa á bakið á þessum því að hann á erfitt núna ... einhvernvegin ... finnst mér ... 

sett svona ákveðin ábyrgð á okkur deildarstjórana að hafa áhrif á allt umhverfið. 

Allir deildarstjórarnir töluðu samt mest um hvað felist í stjórnun deildar og voru 

sammála um að það sé að halda utan um barnahópinn og bera ábyrgð á honum. Þeir gæti þess 

að verkefni séu við hæfi aldurs og þroska barnanna, stýri deildinni og leggi línurnar, komi 

með tillögur að því sem á og er verið að gera og stjórni starfsfólkinu sem er inni á þeirra deild. 

Þær þurfi að hafa eftirlit með því sem aðrir séu að gera og vinni eftir fyrirfram ákveðinni 

dagskrá. Guðrún nefndi eftirfarandi, hluta af stjórnunarverkefnum sínum: 

... svo er það svona mitt sérhæfða starf sem deildarstjóri ... það sem ég geri umfram 

hina er að ég, bý til vinnuskipulög fyrir alla ... ég sé um að skipta börnunum niður í 

hópa og skipuleggja vetrarstarfið ... ég held utan um, hvernig við gerum það og ég 

svona endanlega ákveð ... bara svona almenn verkstjórn, held ég að það geti kallast. 

Misjafnt er hve mikinn þátt deildarstjórarnir taka í gerð skólanámskrár og ársáætlana. Í 

þremur leikskólanna vinna leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri drögin en 

deildarstjórarnir lesa þau yfir og koma með ábendingar og tillögur. Í hinum þremur er reynt að 

vinna þetta í sameiningu. Helga sagði: 

... við erum með skóladagatal og hérna starfsáætlun leikskólans sem við vinnum á 

hverju einasta ári, sem er meðal annars endurmat frá deildum frá árinu áður og 

síðan byggjum við áætlun næsta árs á því endurmati og síðan er hver deild með 

endurmat og vinnur úr því fyrir deildina og síðan setjum við þetta saman þannig að 

... það eru svona sömu yfiráherslur á öllum deildum. 

Lára nefndi að hún gerði einnig námskrá fyrir deildina og núna væri hún að gera 

námskrá fyrir elstu börnin. Fjórir af viðmælendunum gera einstaklingsnámskrár fyrir öll börn 

ef þarf, en hinir tveir eingöngu fyrir börn með sérþarfir. 

Eins töldu allir deildarstjórarnir foreldrasamstarfið mikilvægt, sem væru fyrst og 

fremst þessi daglegu samskipti. Guðrún sér oftast um samskipti við foreldra og sérstaklega ef 

þarf að ræða einhver erfið mál. Hinir viðmælendurnir sögðust einnig sjá um samskipti við 

foreldra ef eitthvað kæmi upp á. Það er misjafnt hjá þeim öllum hvort deildarstjóri taki öll 
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foreldraviðtölin og fer eftir því hvort annar fagaðili vinni á deildinni sem geti tekið eitthvað af 

viðtölunum. 

Misjafnt er hvort deildarstjórarnir eða leikskólastjórar sjái um kynningu á námsefni 

fyrir foreldra. Ragna sagði: 

... svona kynning eins og námsefni vetrarins og annað, það er orðið finnst mér 

mestmegnis okkar ... það hefur áður verið heildarkynning þar sem leikskólastjóri 

og aðstoðarleikskólastjóri sáu um ... mér finnst við standa meira í víglínunni 

gagnvart foreldrum. 

Eitt af þeim verkefnum sem viðmælendur nefndu er umsjón heimasíðu, að setja inn 

fréttir og sjá um myndir á henni, ásamt því að miðla upplýsingum milli leikskólastjóra, 

starfsfólks og foreldra. 

Í báðum rýnihópunum voru deildarstjórarnir sammála um að þurfa að vera fyrirmyndir 

og leiða faglegt starf. Þeim finnst þeir alltaf þurfa að vera að kenna og leiðbeina á sama tíma 

og uppeldisleg sýn þeirra þurfi að skína í gegn. Í öðrum rýnihópnum kom líka fram mikilvægi 

þess að vera fyrirmynd í þróun skólans, setja starfsfólk inn í störfin og koma í veg fyrir baktal. 

Allir voru sammála um að það að stjórna deild væri að skipuleggja starfið á henni, sjá um 

samskipti við foreldra og hafa mannaforráð ásamt því að sjá um upplýsingaflæði. Einnig 

fannst þeim starfsskyldur deildarstjórahlutverksins sífellt vera að aukast. Meðal hlutverka sem 

bæst hafi við er meiri stuðningur við foreldra í hlutverki þeirra og kröfur um upplýsingaflæði 

eins og til dæmis á netinu. Þá væri þáttur stjórnunarteymisins í stjórnun leikskóla alltaf að 

aukast. 

4.2.1. Stjórnunarteymi 

Í leikskólum allra viðmælenda einstaklingsviðtalanna er virkt stjórnunarteymi og upplifun 

þeirra allra af vinnu með eigin teymi góð. Freyja lýsti því þannig: „Mér finnst bara mjög gott 

skipulag hér og líður vel í þessum hópi sem er hér þetta er fastur kjarni sem er búinn að vera 

hérna í svolítinn tíma.“ Undir þetta tók Sigga og sagði: 

Upplifunin mín er sú að við erum bara virkir þátttakendur þar og ég þar á meðal ... 

það er leitað til mín eftir áliti og hérna, ég er hvött áfram að taka að mér verkefni. 

Það eru morgunfundir í flestum leikskólanna þar sem farið er yfir daginn. Í leikskóla 

Freyju talar stjórnunarteymið saman daglega og skipuleggur hvort þurfi að senda börn milli 

deilda til dæmis ef veikindi eru meðal starfsmanna. Hún sagði: „... þetta er svolítið sérstakt 

hérna ég veit ekki hvort þetta sé gert í mörgum leikskólum.“ 

Undir þetta tók Ragna og sagði: „Við erum alltaf með morgunfundi sem svona bara til 

þess að fara yfir daginn það hefur verið svolítið hérna ef það vantar þá er alltaf flakkað á milli 

deilda.“ 
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Deildarstjórafundir í leikskólunum eru haldnir ýmist vikulega eða á hálfsmánaðarfresti 

og deildarstjórunum finnst mikilvægt að taka þátt í þeim. Í tveimur leikskólanna eru einnig 

fagfundir en allir fundirnir eru á vinnutíma. Á deildarstjórafundunum miðlar leikskólastjóri 

jafnan mikið af upplýsingum til hinna stjórnendanna meðal annars frá sveitarfélaginu. Eins 

eru rædd einstaka mál um börnin eins ef það þarf að taka á einhverju máli eða ef þær eru 

óöruggar með eitthvað. Einnig koma upp skipulagsmál eins og jafnvel skipting á 

starfshlutfalli, samræmi milli deilda og bara almenn umfjöllun um starfið. Lára lýsti því 

þannig: 

... við náttúrulega fáum það hlutverk að taka þátt í mótun starfsáætlunar og 

endurskoðun á námskránni, einnig mat, matsteymið er visst teymi en við sem sagt 

metum þetta saman líka á deildarstjórafundum. 

Sigga lýsti deildarstjórafundunum svona: 

Við gerum það náttúrulega, matið, og já, foreldrafundirnir sem eru núna að fara af 

stað ... ég legg svolítið línurnar með vetrarstarfið, náttúrulega, og svo gerum við 

upp veturinn líka, ferðir og annað, aðrar uppákomur sem eru kannski yfir allan 

leikskólann er náttúrulega farið yfir. Það er bara svo margt sem við förum yfir á 

þessum deildarstjórafundum en það er náttúrulega oft með þessa fundi, það er erfitt 

að koma þessu fyrir og þeir eru gerðir á hundavaði. 

Bæði í rýnihópunum og einstaklingsviðtölunum kom fram að deildarstjórafundirnir 

væru mikið nýttir fyrir upplýsingaflæði. Einnig kom fram hjá tveimur deildarstjóranna að 

stjórnunarteymi þeirra hittist stundum á skipulagsdögum til að skipuleggja starfið. Sú 

gagnrýni kom fram hjá öðrum rýnihópnum að á deildarstjórafundunum vanti tíma fyrir 

faglega umræðu. Fjórar nefndu að deildarstjórarnir í þeirra leikskóla ynnu mikið í pörum tveir 

og tveir saman. Ekki eru morgunfundir í öllum leikskólunum. 

4.2.2. Starfsmannastjórnun 

Viðmælendur í einstaklingsviðtölum nefndu að þær þurfi að gæta þess að leiðbeina nýju 

starfsfólki og hjálpa því að takast við ný verkefni auk þess að sýna því hvernig eigi að leysa 

ýmis vandamál. Þar á meðal eru árangursríkar aðferðir um hvernig eigi að hafa samskipti við 

börnin og setja þeim mörk. „Náttúrulega hvetja og hrósa starfsfólkið áfram,“ nefndi Sigga 

sem dæmi. Starfsfólk allra viðmælenda leitar til þeirra bæði með faglegar ráðleggingar og 

praktísk atriði. Líkt og Helga sagði: 

... þá tala þau við mig og koma með nýjar tillögur og um einhverjar betrumbætur, 

við gerum það á deildarfundum en, hérna, þeir leita til mín um eitthvað sem snertir 

börnin og hegðun og hvað á ég að gera svo þau borði meira og ... hvernig getum 

við örvað þennan meira ... 

Guðrún sagðist helst leiðbeina nýju starfsfólki með börnin, eins og hvernig best væri 

að vera með söngstund en starfsmenn leiti líka til hennar með ýmisleg persónuleg málefni og 
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einstaka starfsmaður með mjög alvarleg mál. Hún sagði það ekki sömu málin, sem nýtt og 

reynt starfsfólk vilji ræða um. Nýtt starfsfólk þarf til dæmis meira á leiðbeiningum um 

grunnatriði að halda. Þrjár viðmælendanna tóku undir þetta. 

Til einhverra deildarstjóranna leita starfsmenn eftir persónulegum ráðleggingum. Þá 

leggja flestar mikla áherslu á að vera mannlegar og reyna að ræða málin á jafningjagrundvelli, 

sérstaklega þegar fleiri fagmenn eru inn á deild. Rögnu finnst forystu- og stjórnunarhlutverk 

sitt hafa breyst mjög mikið undanfarin ár. „Mér finnst það bara eiginlega mjög stórt,“ sagði 

hún. Hún telur starfsmannastjórnun hafa aukist og undir það tóku fleiri. Sigga lýsti því 

þannig: 

... mér finnst allavega leikskólastjórinn, hérna, leggja meiri áherslu á það 

undanfarið að við leysum úr svona málum ... finnum út úr þessu sjálfar með 

ýmislegt ... að dekka daginn ... það hefur verið menningin í leikskólanum ... margir 

vinna á mismunandi vinnutíma og allir vilja hætta snemma ... en við þurfum sem 

deildarstjórar ... að dekka daginn ... við verðum að hérna tala við okkar starfsfólk á 

deildinni og finna út úr þessu. 

Það er misjafnt eftir leikskólum til hvers er ætlast af viðmælendum. Sumir 

deildarstjórar bera alveg ábyrgð á sinni deild en geta leitað til leikskólastjóra eftir aðstoð, en á 

öðrum leikskólum eru það leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri sem bera ábyrgð á að 

deildir séu mannaðar á hverjum degi. Helga sagði „Það fer eftir fólkinu hversu vakandi það er 

og svona og eins með að fá að skreppa þá er auðvitað talað við mig og síðan við 

leikskólastjóra.“ 

Flestar höfðu einhvern tíma þurft að taka á erfiðum starfsmannamálum. Sigga lýsti því 

þannig: 

... ég þarf að taka á erfiðum málum og þá þarf maður bara að bíta á jaxlinn með það 

og ég hef lent alveg í starfsmannamálum og þvílíku og þá er um að gera að fara 

réttu leið og ræða við einhvern, annað hvort ræðir maður náttúrulega bara við 

starfsmanninn eða viðeigandi strax ... maður getur alltaf leitað til leikskólastjórans 

bara til að fá ... einhverja aðstoð ... ráðleggingar... en hún hvetur mann bara til að 

taka á og gera ... hlutina sjálfur. 

Í báðum rýnihópunum kom fram að starfsmenn leiti meira til deildarstjóra en 

leikskólastjóra með ýmis mál. Ef ágreiningur er milli starfsmanna milli deilda eru það 

deildarstjórarnir á viðkomandi deildum sem tala saman og leysa málið. Einni sem er með 

þriggja ára starfsreynslu sem deildarstjóri finnst þetta alltaf hafa verið svona, á meðan annari 

sem er með lengri starfsreynslu finnst að þetta hafa breyst. Einn deildarstjórinn upplifði þá 

breytingu afar jákvæða, að fá nú að taka þátt í að ráða starfsfólk inn á sína deild. Hinum 

deildarstjórunum leist vel á það og sögðust ætla að óska eftir slíku ferli í sínum leikskóla. Í 
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öðrum rýnihópnum sögðust allir deildarstjórarnir sjá um mönnun yfir daginn. „Það kemur 

ekki einhver annar og sér um það fyrir okkur“ sagði ein þeirra. 

Í hinum rýnihópnum kom fram hjá þremur deildarstjórum að starfsfólk leiti frekar til 

leikskólastjóra ef það þarf að biðja um frí eða fá að skreppa. 

4.3. Ábyrgð og vald 

4.3.1. Ábyrgð 

Viðmælendur einstaklingsviðtala sögðu að skilgreiningin á ábyrgð komi að mestu úr 

starfslýsingu þeirra og flestum finnist skýrt hver ábyrgðin er. En Rögnu finnst það mætti vera 

skýrara í starfslýsingunni hverju hún eigi að bera ábyrgð á, þó hún telji það samt skýrt á 

hennar vinnustað. Deildarstjórarnir voru allir sammála um að þeir beri ábyrgð á sinni deild og 

samstarfinu milli deilda. Eins og Lára lýsti því: 

Það er náttúrulega í starfslýsingu deildarstjóra ... þá er þetta upptalið sem er hans 

verkefni, hans ábyrgðarsvið ... við náttúrulega berum ábyrgð á okkar deildum og 

leikskólastjórinn og aðstoðarleikskólastjórinn náttúrulega eru mikið í samvinnu og 

það eru bara svo ólík verkefni í rauninni sem að þeir eru að sinna og við erum að 

sinna ... ég ber ábyrgð á minni deild. Ég ber ábyrgð á því að mínir starfsmenn vinni 

samkvæmt okkar starfsreglum. Ég ber ábyrgð á því að ... fylgjast með hverju 

einasta barni að þeirra þörfum sé mætt og þeirra einstaklingsnámskrá sé virt og 

unnið eftir henni og náttúrulega að upplýsa foreldra um stöðu barna sinna og í 

rauninni ber ég ábyrgð á öllu því sem gerist þarna innandyra. 

Sigga og Helga lýstu þessu á svipaðan hátt og nefndu einnig að deildarstjóri beri 

ábyrgð á öllu faglegu starfi. Guðrún bætti við að hún beri ábyrgð á að hæfilegt leikefni og 

námsefni sé til inn á hennar deild. Í viðbót við þetta sagði Ragna að deildarstjóri beri ábyrgð á 

upplýsingamiðlun til foreldra og að kalla til aðra fagaðila ef hún teldi þörf á. Helga og Lára 

töldu að deildarstjórar eigi að bera ábyrgð á öllum samskiptum við foreldra og upplýsa þá um 

starfið á deildinni. 

Flestir deildarstjóranna bera ábyrgð á því að manna deildina yfir daginn en 

leikskólastjórarnir bera ábyrgð ef starfsfólk biður um lengra frí. Lára sagði: „Það þarf að halda 

utan um starfsmannaskipulagið, ef fólk þarf að fara til læknis ... reyna að láta það allt passa 

saman“. Í leikskólanum þar sem Freyja starfar vill leikskólastjórinn að þær beri ábyrgð bæði á 

frídögum og skreppi. Hún lýsti því þannig: 

Við viljum að það sé talað við deildarstjóra upp á frí og svoleiðis en ég þarf 

náttúrulega að fá leyfi hjá leikskólastjóranum ... við deildarstjórarnir verðum að 

hérna finna svolítið hvort okkur finnist að fólkið eigi skilið að fá frí, er alltaf sama 

starfsfólkið að fá frí eða.. og eins með skrepp, við þurfum að halda utan um það 

líka ... þú veist ef fólk þarf að fara fyrr eða skreppa eitthvað ... þarf að vinna af sér. 

Í leikskólanum sem Sigga starfar er einnig ætlast til að deildarstjórar beri ábyrgð á 

starfsmannastjórnun, það er að skipuleggja daginn og skipuleggja vinnutíma starfsmanna, þar 
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sem deildarstjórarnir eru stjórnendur sinna deilda og eigi að leysa mál sem þessi. Helgu finnst 

ábyrgð hennar mikil varðandi að velja gott fólk til starfa í leikskólanum og alls ekki eigi að 

ráða hvern sem er. 

Öllum deildarstjórunum finnst starfið mjög margþætt og ábyrgðarmikið og fjórar 

þeirra töluðu um að þeim finnist ábyrgðin hafa aukist, sem væri bara jákvætt, en tveimur 

fannst það frekar stressandi að hafa svona mikla ábyrgð. 

Viðmælendur í öðrum rýnihópnum töldu að skilgreiningin á ábyrgð væri frekar eigin 

ábyrgðartilfinning en skilgreining í starfslýsingu. Allir deildarstjórarnir voru sammála um að 

það sé alveg á hreinu á hverju þær beri ábyrgð, á börnum og starfsfólki deildarinnar. Eins væri 

alveg skýrt hvernig ábyrgð skiptist á milli þeirra og leikskólastjóra. Í hinum rýnihópnum var 

einnig nefnt að það komi frá leikskólastjóra í hverju ábyrgð þeirra sé fólgin. 

4.3.2. Vald 

Í einstaklingsviðtölum töldu allir viðmælendur sig hafa töluvert vald. Tveir töluðu um að þeir 

hafi það vald sem þeir óski eftir en aðeins einum fannst hann hafa frekar lítið vald. Valdsvið 

deildarstjóranna er yfir eigin deild eins og Guðrún orðaði það: 

Þegar kemur inn á vald hef ég algjörlega fullt vald inni á minni deild eins hvernig 

ég skila mínu mati á starfi deildarinnar. 

Undir þetta tók Freyja. Í leikskólanum þar sem hún vinnur leggur leikskólastjórinn 

áherslu á að deildarstjórarnir stjórni sinni deild og hafi vald til þess. Einungis Lára telur sig 

ekki alltaf hafa mikið vald og sagði: 

Ég vel ekkert endilega starfsfólkið inn til mín ... maður náttúrulega lætur sína 

skoðun í ljós en valdið liggur endanlega hjá stjóranum, eins vinnutímar, ég hef 

ekkert vald yfir þeim. 

Helga tók undir þetta en hefur samt tekið þátt í ráðningaviðtölum, fylgst með hverjir 

sækja um og stundum fengið tækifæri til að kíkja við þegar umsækjendur koma í viðtal. Hún 

nefndi einnig að hún hafi ekkert með það að gera hve margir starfsmenn eru á hennar deild en 

vill að þeir séu fleiri miðað við barnafjölda. Flestar vildu hafa meira vald varðandi 

mannaráðningar. Lára sagðist hafa áhrif þannig: 

Ég hef fengið að ... fylgjast með því ef það er starfsmaður sem á að koma inn á 

mína deild þá hef ég fengið að sjá hverjir eru að sækja um, við höfum rætt hverjir 

líta best út, eins hef ég komið inn í viðtölin þegar fólk er boðað. Bara upp á að fá 

líka tilfinningu ... svo bara er það rætt okkar yfirmanns á milli hvernig hafi litist á. 

En það er oft ekkert mikið val, það er ekkert brjálaðar umsóknir á þessum 

vinnustað. 
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Þrjár þeirra nefndu einnig að það hafi tekið þær tíma að átta sig á hvar valdmörkin 

væru, hvenær valdið liggi hjá leikskólastjóra og hvenær hjá þeim. Þeim finnist tilfinningin 

fyrir því hafa komið með reynslunni. Guðrún lýsti því þannig: 

Það mætti kannski vera skýrara þegar maður byrjar en það er svolítið bara svona. 

Ég hef fundið tilfinningu fyrir því í gegnum árin að ákveðnum hlutum hef ég vald 

yfir og öðrum hlutum ekki. Það hefur aldrei neinn sagt það beint við mig. Það er 

bara meira sem ég hef fengið á tilfinningunni, af reynslunni. Kannski hefur maður 

einhvern tíma verið að fara út fyrir sitt vald án þess að vita að maður mætti það og 

rekið sig á og þannig fattað ... „ó ég má ekki fara svona langt“ og svo í gegnum 

árin hefur maður náttúrulega orðið reyndari. 

Í dag finnst þeim alveg skýrt hvar valdmörk þeirra liggja. Sigga sagði það alveg skýrt 

hver hafi vald yfir hverju en þegar hún hóf störf sem deildarstjóri þurfti hún að reka sig á. Þá 

taldi hún sig geta gert það sem henni sýndist og fannst svona eftir á hún hafa verið töluvert 

frökk og ekki lagt hluti undir aðra og spurt hvort hún mætti gera þetta eða hitt. Hún hefur með 

tímanum lært að ef hún vill breyta einhverju þá leggi hún það undir leikskólastjóra fyrst. 

Freyja og Ragna sögðust leggja allar breytingar sem þær óskuðu eftir undir leikskólastjórann. 

Aðrar tvær töluðu um að þær væru sáttar við það vald sem þær hafi og vilji. Eins og Helga 

sagði: 

Það er allavegana gott í þessu daglega starfi að við þurfum ekki að hlaupa út um 

allt hús að bera okkur eftir björginni en yfirleitt er það aðstoðarleikskólastjórinn 

sem sér um að leysa svona starfsmannaflækjur. 

Lára sagði að þegar hún komi með óskir taki leikskólastjórinn tillit til þeirra og þarfa 

hennar, en samt finnst henni hún ekki hafa vald. Engu að síður er hún sátt við að 

leikskólastjórinn vilji fyrst lesa yfir póst sem hún ætlar að senda foreldrum. Lára lýsti því 

þannig: 

Þar sem leikskólastjórinn ber hitann og þungann af öllu starfinu þá finnst mér mjög 

skiljanleg að hún vilji fá að sjá þegar við erum að senda eitthvað frá okkur sem fer 

til allra foreldra, það háir mér ekkert mér finnst það alveg eðlilegt af því hún ber 

ábyrgð á öllu starfinu, ég veit ekki hvort maður er til í að fá meira vald ummh nei 

mér finnst þetta bara fínt eins og þetta er hjá okkur. 

Sigga talaði um að hún væri ekki mikið fyrir að vera sífellt að skipa öllum fyrir og það 

ekki vera það sem felist í hennar starfi sem deildarstjóra. Það sé frekar að hafa yfirsýn og vera 

það höfuð sem starfsfólk á deildinni leitar til. Kannski eins og í öllu þjóðfélaginu, þá þurfi 

einhver að axla ábyrgðina. 

Allir viðmælendur í báðum rýnihópunum töldu sig hafa vald innan sinnar deildar. Ein 

nefndi að hún hafi vald til að gera þá hluti sem hún þurfi að gera sem deildarstjóri svo 

framarlega að það stangist ekki á við stefnu skólans. Hinar tóku undir það með dæmum eins 

og ef breyta þurfi dagskipulaginu sem henti börnum deildarinnar, þrátt fyrir að þá væru þær 
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ekki með sama skipulag og á öðrum deildum. Önnur taldi að það fari eftir málefninu. En þær 

voru sammála um að þær hefðu það vald sem þær kysu sér, utan mannaráðninga. 

 

4.4. Valdreifing og valdefling 
Fjórum deildarstjóranna úr einstaklingsviðtölunum finnst valddreifing vera mikil í þeirra 

leikskólum. Helga lýsti valddreifingu í hennar leikskóla þannig að sveitarfélagið ákveði 

eitthvað og hafi samband við leikskólastjóra sem dreifir valdi til deildarstjóra sem síðan dreifi 

valdi til starfsmanna á sinni deild. Sigga sagði frá valddreifingu í sínum leikskóla þannig: 

Það er náttúrulega leikskólastjórar og svo deildarstjórar og svo er hérna ... valdinu 

dreift mjög mikið, það eru leikskólakennarar það eru þroskaþjálfar og fólk sem sér 

um sérkennslu og svo náttúrulega líka bara starfsfólk sem sér um ... hópa þannig að 

öllum er í rauninni treyst fyrir einhverjum verkefnum ... við reynum að nýta 

mannauðinn sem býr í hérna ... þessu húsi. 

Lára talaði einnig um að valddreifing væri mikil í hennar leikskóla því þar taki flestir 

þátt í að útbúa starfsáætlun, endurskoða námskrá og gera saman mat á starfinu í leikskólanum. 

Hjá þeim er visst teymi sem sjái um endurmat á starfinu, en að auki er það einnig metið á 

starfsmannafundum sem allir taki þátt í. Þar er farið yfir atriði eins og hvað megi betur fara og 

hvaða markmið starfsfólk hafi sett sér. Henni finnst þetta allt mjög lýðræðislegt og að hlustað 

sé á alla. 

Tveir viðmælenda töldu að valddreifing mætti vera miklu meiri. Guðrún vill gjarnan 

að skólastjórinn dreifi aðeins meira valdi og lýsti því þannig: 

Það er rosalega mikil ábyrgðin á herðum skólastjórans og að mínu mati mætti alveg 

... ábyrgð og valdi vera dreift meira, bara til að létta á kannski skólastjóranum og 

það er kannski bara karaktereinkenni hjá mínum skólastjóra að ... eiga svolítið erfitt 

með að dreifa ábyrgðinni og ætla kannski bara að hafa allt á herðum sér ... halda að 

maður geti bara gert allt sjálfur. 

Allir viðmælendur töldu sig dreifa einhverju valdi innan sinnar deildar en þrír þeirra 

nefndu að það fari eftir starfsfólki deildarinnar hverju sinni hvort eða hvernig ábyrgð og valdi 

væri dreift. Freyja orðaði það svona: 

Við deildarstjórarnir erum mjög meðvitaðir um að fela starfsfólkinu okkar einhver 

svona sérstök verkefni maður finnur að einhver er góður í einhverju ... og reynir þá 

að ... þau beri líka ábyrgð á einhverju inni á deildinni. 

Guðrún sagði að það færi mjög mikið eftir því hvernig starfsfólk væri inni á deildinni 

hve mikil afskipti hennar væru. Ef hún er með mjög vant fólk þá sé hún ekkert með puttana í 

því. Ef nýtt fólk væri á deildinni hennar eins og er núna, þá tekur hún miklu meiri ábyrgð á að 

skipuleggja starfið með starfsfólkinu. Hún sagðist þurfa að finna hversu vel hverjum 

starfsmanni væri treyst og hversu vel þeir treysti sér til að gera. Lára tók undir þetta og sagði 
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það misjafnt milli ára hvernig hún dreifi ábyrgð og valdi innan deildarinnar. Það fari eftir 

starfsfólkinu hverju sinni. Ragna taldi einnig að það skipti öllu máli hvernig hópurinn sem 

hún væri með hverju sinni sé uppbyggður. Ef hún er með sterka einstaklinga á deildinni þá 

geti hún dreift valdi og ábyrgð meira og þá gangi hlutirnir eins og smurð vél. Hins vegar geti 

hún verið með starfsfólk þar sem lítið er um sterka einstaklinga og valddreifing fari því alveg 

í hina áttina. Hún þurfi því að beita meira beinni stjórnun þar sem ekki væri hægt að viðhafa 

eins dreifða ábyrgð. Ragna kom með dæmi um hvernig valdi er dreift í hennar leikskóla og 

hvernig þær nýti mannauðinn: 

Hér er nú til dæmis ein sem sér alfarið um jóga og við komum ekkert nálægt því, 

nema bara horfa á og læra af henni. Það finnst mér náttúrulega til dæmis eitt af 

þessari ... valddreifingu ... ein hérna er mjög góð í umhverfismenntun, hún keyrir 

það áfram. Við tökum þátt í því með það að hún stýrir því og við gerum eins. Við 

getum komið með hugmyndir af því hvað við viljum gera en, vanalega er það hún 

sem sér um hlutina. Við erum með hérna svona málörvunarhluta það sér ein um, 

hún dreifir svolítið á okkur, hvað við eigum að gera og fleiri hafa álíka hlutverk. 

Þrjár viðmælenda nefndu að það sé meðal annars skortur á fagfólki og skortur á 

undirbúningstíma sem helst hamli því að valdi sé dreift. Lára lýsti því þannig: 

... mér finnst ég ekki geta dreift ábyrgðinni nógu mikið, í rauninni það sem þarf að 

gera að ... sko, ég er alls ekki á móti ófaglærðum ... bara þegar maður er að deila 

ýmsum verkefnum þarf í rauninni einhvern sem er með menntunina til þess að geta 

sinnt þeim sem skyldi. 

Undir þetta tók Helga og taldi að ef á deildinni væru fleiri fagmenntaðir eða 

starfsmenn með mikla reynslu og jafnvel með einhverja menntun á bakinu, eins og til dæmis 

leikskólaliðanám, myndi hún dreifa valdi og ábyrgð meira. Henni finnst mjög mikilvægt að 

vegna menntunnar sinnar séu leikskólakennarar meðvitaðir um og gæti sín á að það eru þeir 

sem meðal annars miðli upplýsingum til foreldra. Þetta á sérstaklega við þegar ræða þarf erfið 

mál tengd börnum þeirra. 

Deildarstjórunum finnst skortur á undirbúningstíma há þeim við valddreifingu. Það eru 

einungis faglærðir sem fá undirbúningstíma samkvæmt kjarasamningi og á þeim deildum þar 

sem einungis er einn faglærður er það deildarstjórinn. Það gefi auga leið að þá fáist einungis 

fimm klukkustundir í undirbúningstíma eða jafnvel bara fjórar ef deildarstjórinn er í 80% 

starfi. Það sé einfaldlega of lítið. Guðrún sagðist finna mikinn mun eftir að fleiri fagmenn 

byrjuðu á hennar deild og hún fái meiri undirbúningstíma. Hún lýsti því þannig: 

... í fyrsta skipti síðan ég byrjaði er ég núna með manneskju á deildinni sem á fjóra 

tíma í undirbúning. Þannig að ég er eiginlega bara að læra hvernig maður á að 

dreifa verkefnum á fleiri því ég hef alltaf verið sú eina sem á undirbúning, kannski 

einhver sem á einn eða tvo ... tíma. Það hefur bara dugað þeirri manneskju rétt svo 

til að lesa hvað á að fara að gera í næsta hópatíma eða skipuleggja næsta hópastarf 

... ég hef ekkert verið að demba á þau neinum aukaverkefnum. 
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Niðurstaða beggja rýnihópanna um valddreifingu var mjög svipuð. Hún er að 

valddreifing sé töluverð í skólum þeirra. Skipulagsdagar, deildarstjórafundir og deildarfundir 

eru nýttir til að dreifa verkefnum. Ein nefndi að hún dreifi valdi á deild sinni þannig að allir 

fái hlutverk. Önnur tók undir að það skipti miklu máli fyrir menningu leikskólans að allir fái 

hlutverk eftir getu hvers og eins. Enn önnur samsinnti þessu og bætti við að það pirri hana 

mest sem deildarstjóra að þurfa að segja sama hlutinn aftur og aftur við sumt starfsfólk. Ein 

tók undir það og benti á að leikskólastjórinn hennar upplifi það sama. 

4.4.1. Áhrif valddreifingar á menningu leikskólans 

Í einstaklingsviðtölunum töldu allir viðmælendur valddreifingu hafa áhrif á menningu 

leikskólans. Freyja sagði: 

Ég held hún geri það, hún náttúrulega eykur ánægju fólks ef það finnur að það 

hefur eitthvað með sinn vinnustað að segja, mér finnst bara mjög vel hlustað á fólk 

hérna. 

Freyju finnst vel tekið í flestar hugmyndir og reynir sjálf að vera jákvæð fyrir nýjum 

hugmyndum. Ragna tók undir það og bætti við að það skipti einnig miklu máli hvernig 

starfsmannahópur er samsettur. Erfitt geti verið að setja einhvern nýjan starfskraft inn í 

eitthvað sem hún hafi kannski engan áhuga á. Það gefi aldrei sömu útkomu og ef það er 

einhver sem blómstri í því sem hún sé að gera. Sigga lýsti áhrifum valddreifingar á 

menninguna í leikskóla sínum þannig: 

.... menningin hér ... það er mikil samvinna ... og leikskólastjórinn er inni í öllum 

málum og það er mikið hægt að leita til hennar varðandi allt, það sem kemur að 

börnunum ... hún er mikil stoð og stytta og svona ráðgefandi, mikill leiðbeinandi. 

Það finnst mér mjög flott og mikilvægt að leikskólastjóri hafi til að bera ... að hafa 

svona sterkan leiðtoga sem er þessi ... hefur þennan brennandi áhuga á sínu starfi 

og er ... vakandi og sofandi yfir sínu starfi ... hún hefur þessi áhrif líka að ... allir 

taka þátt og ... allir hafa eitthvert hlutverk ... upplifði strax þegar ég kom hingað á 

þennan leikskóla hvað hún var rosalega sterk það einmitt smitar yfir til allra. 

Guðrún taldi það geta valdið pínulítilli kergju þegar valdi eða ábyrgð er ekki dreift 

innan leikskólans því þá finnist sumum þeir kannski ekki bera nógu mikla ábyrgð og vera 

útundan. Hún sagðist hafa upplifað að starfsfólki hafi ekki fundist það fá að vera þátttakendur 

ef opinber umræða innan leikskólans um ákveðin atriði hafi ekki farið fram. Hún sagðist að 

sjálfsögðu telja að dreifing valds og ábyrgðar sé mikilvæg fyrir menningu hvers skóla. Henni 

finnist að í skólum þar sem lýðræði er mikið og samvinnuvinnubrögð eða teymisvinna 

stunduð, séu vinnubrögðin og menningin eðlilega allt öðruvísi og betri. Guðrún sagði einnig: 

Maður getur bara sagt sér það sjálfur að ef maður vinnur þannig að valddreifing sé 

mikil og ábyrgðinni sé dreift mikið og það sé mikið lýðræði að þá sé starfið með 

börnunum líka litað af lýðræði og dreifingu ábyrgðar. 
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Þrjár viðmælenda töldu að miðstýring starfsins væri að aukast með því að bæjarfélagið 

geri kröfur um ýmislegt eins og alla þessa þemadaga. Þar væri ætlast til að leikskólinn taki  

þátt í ýmsum uppákomum eins og umhverfisdögum, göngudögum og fleiru. Til að verða við 

þeim þurfi að ýta ýmsu öðru frá sem starfsfólk sé búið að skipuleggja. 

4.5. Álag 
Niðurstöður viðtalanna gefa til kynna að öllum viðmælendum finnist oft mikið álag fylgja 

deildarstjórastarfinu, en það er misjafnt hvað þær nefndu sem helsta álagsþáttinn. Þær voru 

sammála um að álagið væri árstíðabundið og að stundum komi tímabundið álag, eins og til 

dæmis á haustin þegar ný börn byrja og eins á vorin og í kringum foreldraviðtöl. 

4.5.1. Álagspunktar 

Í viðtölunum töluðu þrír deildarstjóranna um að helsti almenni álagsþátturinn væri að of mörg 

börn væru á hvern einstakan starfsmann. Eða eins og Helga orðaði það: 

... ef það koma upp veikindi í starfsmannahópnum, eins og kom upp einu sinni hjá 

okkur, þá tók langan tíma til þar til það væri viðurkennt og farið var að senda börn 

heim, en það var gert svo og þá upplifir maður að starfsmenn voru miklu sáttari ... 

við að leggja meiri vinnu á sig þegar vandamálið er viðurkennt reynt að gera 

eitthvað til að taka á því. 

Fimm deildarstjóranna nefndu að örar mannabreytingar valdi miklu álagi því þá þurfi 

sífellt að kenna nýju starfsfólki algerlega frá grunni. Jafnvel mjög ungu fólki sem væri að 

hefja sinn starfsferil. Helga nefndi að henni finnist leikskólar mættu gera meiri kröfur um 

ákveðna lífsreynslu og menntun við ráðningu í leikskóla, því hún finni mikinn mun á fólki 

sem til dæmis væri með stúdentspróf og ómenntuðu. Freyja öðlaðist nýja reynslu síðastliðið 

haust þegar ekki þurfti að ráða nýtt starfsfólk á hennar deild. Fyrir vikið fannst henni haustið 

miklu auðveldara en oft áður. Starfsmannabreytingar finnast henni líka valda mesta álaginu, 

að þurfa að leiðbeina og kenna nýju starfsfólki, kynna þeim námskrána og koma þeim inn í 

menningu skólans. 

Tvær nefndu hávaðann í leikskólanum sem álagspunkt og að hljóðeinangrunin væri 

ekki nógu góð. Öðrum tveimur finnst ferlið þegar beðið væri eftir greiningu á barni án þess að 

barnið hefði nokkurn stuðning, einnig valda miklu álagi. 

Fimm viðmælendanna finnast árstíðabundið eða tímabundið álag koma fram þegar 

börn eru í aðlögun og eins í kringum foreldraviðtölin. Einnig þegar verið sé að gera 

einstaklingsáætlanir, vinna að námskrám og klára ýmislegt á vorin fyrir sumarlokun. Þá 

nefndu fjórar sem álagspunkt, allar þessar vikur eða daga sem sveitarfélagið óski eftir að 

leikskólarnir taki þátt í, eins og umhverfisviku, tannverndarviku, daga eins góðverkadaga, dag 

gegn einelti, og svo mætti lengi telja. Sigga sagði: 
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... það er alltaf verið að bæta ... einhverju sem við eigum að gera .... Það eru 

endalausir einhverjir dagar þar sem maður á að vera taka þátt í ... skipuleggja ... 

eitthvað voða mikið undanfarið... allir þessir dagar ... það mætti stundum staldra 

við og huga að því sem skiptir kannski mestu máli ... það er svolítið lenska í 

leikskólanum að vera alltaf að bæta á sig verkefnum. Það mætti alveg hérna staldra 

stundum við og forgangsraða. 

Lára upplifir hins vegar að sveitarfélagið hafi engan áhuga á leikskólamálum. Ekki sé 

hlustað á stéttina þegar sameiningum og öðru er mótmælt. Þeir hafi ekki áhuga á slíku, hvað 

þá að þeir hafi áhuga á hvað leikskólakennarar eru að gera. Yfirvöld vilji bara hafa 

leikskólana opna og börnin þar, en hverju leikskólakennarar sinni skipti engu máli. Þannig 

finni hún ekki fyrir þessum kröfum. 

Tvær töluðu um að álagið komi í skorpum. Sem dæmi nefndu þær að þegar kreppan 

skall á, hafi orðið mikill niðurskurður og fólk orðið afar neikvætt. Miklir erfiðleikar hafi 

komið upp hjá svo mörgu starfsfólki í leikskólunum. Síðan hafi þó verið unnið með þau mál 

innan þeirra. 

Fjórar töluðu um að álag hafi aukist með árunum þó að misjafnt sé á hvaða sviði þær 

telji það vera. Guðrún talaði um að erfiðara væri að halda utan um ýmsa hluti því henni finnist 

hún hafa minni tíma en áður. Starfsfólki í leikskólanum hafi fækkað og að einhverju leiti hafi 

hlutverkin breyst og nefndi sem dæmi að fyrir nokkrum árum voru þar sérkennari, 

myndlistarkennari sem sá um mynd- og tónlistarstundir, auk kennara sem sá um 

íþróttastundir. Þegar þessir kennarar voru þurfti hún ekki að skipuleggja myndlistar- og 

íþróttastundir fyrir deildina. Þannig hafi bæst við hlutverk hennar og álagið aukist mjög mikið 

auk þess sem henni finnist hún þurfa að halda utan um fleiri hluti en áður. Lára tók undir þetta 

og sagði: 

Álagið er svo mikið að ... já mér finnst maður oft bara hafa allt niðrum sig. Maður 

er með svo fallegar áætlanir og skemmtileg plön og svo bara eru ... veikindi og það 

eru frí og veik börn, sem sagt fólk heima með börnin sín veik og undirbúningurinn 

fellur niður ... maður er svona oft bara eins og maður sé á hlaupum ... til þess að 

láta áætlanirnar standast. 

Deildarstjórarnir í báðum rýnihópunum voru sammála um að mikið álag fylgi því að 

vera deildarstjóri. Í öðrum rýnihópnum nefndu þeir meðal annars að mikið álag fylgi að þurfa 

að segja samstarfsfólki sínu aftur og aftur sama hlutinn. Til dæmis væri upp á vegg vaktarplan 

um verksvið hvers starfsmanns, eins og hver sjái um samverustund, hver sjái um börn á 

salerni og svo framvegis. Þrátt fyrir það virðist enginn vita hvað hann eigi að gera. 

Einn deildarstjórinn talaði um að niðurskurður vegna afleysinga komi niður á starfinu, 

því þá væri bara undirmannað ef veikindi væru í leikskólanum. Hinar tóku undir þetta og ein 

bætti við að það vanti að ráða einn starfsmann inn á hennar deild og deildin væri því alltaf 
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undirmönnuð. Deildarstjórarnir ræddu að fyrir hrun hefði ekki fengist starfsfólk og enn væri 

sumsstaðar ekki hægt að fá fólk til vinnu. Ein nefndi að mikið hafi þurft að spara fyrir hrun og 

enn meira nú. Hinar tóku heilshugar undir það. 

Deildarstjórarnir voru sammála um að þær hafi áhuga á að gera svo margt sem ekki sé 

tími til, meðal annars vegna þess að barnahópurinn væri sífellt að stækka og 

starfsmannahópurinn að minnka. Þá væri lítill skilningur hjá pólitíkusum meðal annars um 

sérkennslumál og nú sé það fjármálastjóri sveitarfélagsins sem allir bíði eftir hvort þessi eða 

hinn fái undirbúningstíma. „Á þetta að vera svona?“ spyrja þær. Einn deildarstjórinn sagði: 

Svo sitja pólitíkusarnir og senda bréf og segja haldið upp á þennan dag og þennan 

dag ... fækkið þið starfsfólki ... mér finnst ég sjái ekki út úr þessu. 

Annar deildarstjóri tók undir að starfsfólk hafi ekki undan óskum um að taka þátt í 

öllum þessum dögum eins og þær hafi ekkert að gera nema bíða eftir þeim. 

Börnum sem þurfi sérkennslu hafi fjölgað mikið, meðal annars börnum með einhverfu. 

Þeim finnist stjórnmálamenn vera í afneitun og þeir spyrji oft hvort ekki væri nægjanlegt að 

þau börn fái sjónræna stundaskrá, en síðan eigi leikskólakennarar að leysa vandamálin án þess 

að fá til þess stuðning. 

4.5.2. Fækkun funda og skortur á undirbúningi 

Þrír deildarstjóranna töluðu um í einstaklingsviðtölunum að minna þurfi að bregða út af en 

áður til að fundir séu felldir niður og það væri erfiðara að finna annan tíma til að halda þá en 

áður var. Ef deildarfundur á föstudegi falli niður sé reynt að halda hann næsta mánudag eða 

þriðjudag, en oftar en ekki takist það ekki. Stundum líði tvær vikur og komið að næsta fundi 

án þess að hægt hafi verið að halda fyrri fundinn. Freyja sagði hins vegar að í sínum leikskóla 

hjálpist starfsfólk deildanna að, til að hægt sé að halda deildarfundi og lýsti skilningi sínum á 

nauðsyn undirbúningstíma þannig: 

... mér finnst þessi leikskóli bara mjög vel stjórnað þannig að við fáum okkar 

undirbúningstíma ... alltaf passað upp á það. Þannig að ég upplifi ekki mjög oft 

mikið álag hérna ... þú veist um þetta að leikskólakennarar í þessu bæjarfélagi að ... 

þeir fái ekki undirbúningstímann sinn ... ég hef alveg fullan skilning á því að það sé 

kannski á öðrum leikskólum en þetta er náttúrulega svolítið undir stjórnanda 

komið. 

Í fyrri rýnihópnum voru tveir deildarstjórar sem töluðu um að þær væru eini 

leikskólakennarinn á deild sinni og hefðu þess vegna lítinn undirbúningstíma fyrir deildina. 

Þar af leiðandi væru þær að kafna í verkefnum. Enn önnur nefndi að núna væri í gangi 

aðlögun barna á leikskólanum, hún komin á eftir og sjái ekki fram úr sínum verkefnum. Hinar 

tóku undir þetta og sagði önnur þeirra að þrátt fyrir að annar starfsmaður á deildinni nýti 

undirbúningstíma og ekki mörg börn í aðlögun þetta árið, væri hún líka að drukkna í 
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verkefnum. Henni finnist hún aldrei geta setið róleg inn á deild með börnunum og sú þriðja 

bætti við að hún reyni að finna tíma inn á milli til að skjótast í ýmis verkefni. Í seinni 

rýnihópnum var misjafnt hvort deildarstjórunum fannst þeir fá tíma til undirbúnings eða ekki. 

Ein þeirra sagði að undirbúningurinn væri ýmist unnin heima eða honum sleppt. Önnur sem 

alltaf hefur fengið tíma fyrir undirbúning, talaði um að hann frestist stundum. 

4.5.3. Tímaskortur 

Helga taldi tímarammann til að sinna deildarstjórahlutverkinu ekki nægan til að geta gert það 

almennilega. Kröfurnar hefðu aukist. Í einstaklingsviðtalinu sagði hún, að meðal þeirra væri 

að senda póst til foreldra, hafa heimasíðuna fína og upplýsandi, gefa sér tíma til að sinna 

börnum með sérþarfir, eins hafi bæst við verkefni eins og skráningar og fleiri áætlanir. Henni 

finnist hún gera hlutina svolítið mikið á hlaupum. Sama álítur Ragna og bætti við að 

deildarstjórar hafi yfirleitt mikinn metnað í að reyna að standa sig, útbúa námskrá og fylgja 

henni, en tíminn til að undirbúa allt sem deildarstjóri þurfi að gera sé ákaflega knappur. 

Guðrúnu finnast þeir fimm tímar á viku sem hún fær til þess ekki duga: 

Það dugar kannski á svona tímum sem er rólegt en um leið að það koma álagstímar, 

haustin, vorin, kringum foreldraviðtöl ... uu ... þá eiginlega sprengist allt. 

Sigga var þeim sammála og sagði það mjög mikilvægt að geta látið vita þegar álagið 

væri svona mikið. Til dæmis að nú væri hún þreytt eða alveg að fá nóg í bili, og fá að pústa 

svolítið út um þessa hluti. Mikilvægt væri að allir stæðu þá saman, hvettu hvern annan og tali 

um að þetta gangi yfir. Þrjár þeirra sögðust alltaf fá sinn undirbúningstíma en hinar þrjár að 

þær misstu stundum eða oft þessa tíma. 

Deildarstjórum rýnihópanna fannst helst skorta tíma til að vinna starfsáætlunina og oft 

væri byrjað á henni á skipulagsdegi en hún síðan, eins og aðrar áætlanir, oft unnin á hlaupum. 

Í einhverjum leikskólanna sem deildarstjórarnir vinna í eru það leikskólastjórinn og 

aðstoðarleikskólastjórinn sem gera drög að starfsáætluninni og leggja hana undir 

deildarstjórana því ekki gæfist tími í annað. 

Þær töluðu einnig um tímaleysi til að setja fréttir og myndir á netið eins og foreldrar 

óski eftir. Eins var ein sem talaði um það sem álag að hafa ábyrgðina á að manna deildina frá 

opnun og til lokunar. Þá lendi það oft á henni að vinna óvinsælasta tímann milli klukkan 

9−17. 

Stundum vanti tíma til að leikskólastjórar geti lagt ýmis málefni undir deildarstjórana 

því að það væri ekki tími til að tala um hlutina og skipuleggja þá. Eins vanti tíma á fundum til 

að tala um önnur mál sem væru kannski mikilvægustu málin. Á sumum leikskólum falla 

deildarstjórafundir oft niður vegna tímaskorts. Einn deildarstjórinn sagði: 
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Það er mjög skemmtilegt og gefandi starf að vera deildarstjóri en ég væri farin að 

huga um ... að vera leikskólakennari inn á deild, vegna þess hve þetta er krefjandi 

starf og hef oft að hugsa um það heima á kvöldin að ef ég væri ekki deildarstjóri 

gæti ég meira verið með börnunum og gæti unnið minna hlutfall. 

Önnur tók undir þetta og sagðist stundum alveg vera til í að vera laus við þessa ábyrgð. 

4.6. Samantekt 
Hér hafa verið birt sýn og viðhorf þeirra deildarstjóra sem tóku þátt í rannsókn minni varðandi 

rannsóknarspurninguna og fylgispurningu hennar. Þeir töldu skilgreiningu á hlutverkum 

sínum að mestu skýra og aðgengilegt hver verkefni þeirra og ábyrgð væru. Nauðsynlegt væri 

að þeir séu virkir stjórnendur þó mismunandi áherslur geti verið milli leikskóla og taki þátt í 

mótun stefnu og starfs. Að vera faglegir leiðtogar, góðar fyrirmyndir og sýna frumkvæði séu 

undirstöður forystu af þeirra hálfu. Ábyrgð deildarstjóra sé á eigin deild, starfinu og 

starfsmannastjórnun sem fari vaxandi. Þá finnst þeim þær almennt hafa það vald sem þær 

kjósi innan stefnu skólans, utan mannaráðninga. Valddreifing sé nokkuð mikil bæði til og frá, 

hún auki almenna starfsánægju en geti takmarkast af skorti á fagfólki og undirbúningstíma. 

Loks fylgi starfinu mikið álag sem helst hafi aukist vegna rekstrarlegra ákvarðana. 
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5. Kafli – Umræður 
 

Í þessum kafla eru niðurstöðurnar ræddar og dregnar af þeim ályktanir. Fyrst eru 

rannsóknarspurningarnar rifjaðar upp og niðurstöður teknar saman og tengdar við 

spurningarnar, þær síðan ræddar og tengdar fræðilegri umfjöllun. Með því fæst skýrari mynd 

af sýn deildarstjóra á störf þeirra. Þemun í kaflanum eru þau sömu og í niðurstöðukaflanum; 

hlutverk deildarstjóra, stjórnun og forysta, ábyrgð og vald, valddreifing og valdefling og 

síðast er fjallað um álag sem fylgir starfinu. 

5.1. Rannsóknarspurningar og samantekt niðurstaðna 
Í rannsókninni var lagt upp með rannsóknarspurninguna: „Hver er sýn deildarstjóra í 

leikskólum á stjórnunar- og forystuhlutverk sín, völd og ábyrgð í starfi?“ ásamt fylgjandi 

undirspurningu „Hvernig stýrir þessi sýn daglegum störfum þeirra og hvernig reyna þeir að 

uppfylla hlutverkin?“ 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að flestir deildarstjóranna hafi þá 

sýn á starfið að skilgreining hlutverka þeirra sé skýr og í samræmi við starfslýsingu 

kjarasamninga, einnig komi skilgreining á hlutverkum frá þeim sjálfum. Viðmælendum þótti 

skýrt hvað fælist í stjórnun deildar, fannst að fleiri ættu að koma að mótun starfslýsingar fyrir 

stöðuna og að almennt eigi deildarstjórar að vera faglegir leiðtogar, góð fyrirmynd og sýna 

frumkvæði enda séu þeir andlit sinnar deildar. Fram kom hjá flestum að þegar þeir voru ráðnir 

hafi undirbúningur fyrir deildarstjórastarfið verið enginn, stjórnunarmenntun afar takmörkuð 

og væntingar vinnuveitanda óljósar. Þrátt fyrir þetta var upplifun fyrstu mánaða í starfi 

yfirleitt góð. Viðmælendur töldu að nýútskrifaðir leikskólakennarar nú veldu að taka ekki 

deildarstjórastöðu strax heldur kynnast starfinu fyrst. Flestum deildarstjórunum finnst þeir 

hafa mikið vald fyrir utan mannaráðningar og flestum fannst að ábyrgð sín á 

starfsmannastjórnun hafi aukist, sem sumum finnst jákvætt en öðrum stressandi. Þeir eigi að 

gæta þess að verkefni séu við hæfi aldurs og þroska barnanna, stýra deildinni, koma með 

tillögur að því sem á og er verið að gera og stjórna starfsfólkinu sem er inni á þeirra deild. Það 

kom fram að í leikskólum allra viðmælenda eru virk stjórnunarteymi og upplifun þeirra af 

eigin teymi var góð. Misjafnt er hvenær teymin hittast og hve oft, flestir úr þeim hittast á 

morgunfundum og allir halda deildarstjórafundi, ýmist vikulega eða á hálfsmánaðarfresti sem 
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deildarstjórunum finnst mikilvægt að taka þátt í. Deildarstjórarnir töldu valddreifingu mikla 

þótt sumum fyndist að hún mætti vera miklu meiri, hún væri mismunandi eftir atvikum en 

hefði jákvæð áhrif á menningu leikskóla. Skortur á fagfólki og undirbúningstíma eru þeir 

þættir sem þeim fannst helst hamla því að valdi sé dreift en skipulagsdagar, 

deildarstjórafundir og deildarfundir væru nýttir til að dreifa verkefnum. Skiptar skoðanir voru 

um hvort viðmælendum fyndist virðing borin fyrir deildarstjórum þó að virðing foreldra og 

samstarfsmanna hafi aukist. Þá finnst þeim enn eitthvað um að starfsfólk skilji ekki tilgang 

funda og undirbúnings. Það skemmtilegasta við starfið þótti viðmælendum vera að stjórna, 

miðla, skipuleggja og hafa áhrif á starfsemina, auk samstarfs við foreldra. Viðmælendum 

fannst nauðsynlegt að fá hvatningu og hrós frá öðrum stjórnendum leikskólans, þótt stundum 

þyrfti að leita eftir því. Einhverjir viðmælenda nefndu að miðstýring væri að aukast með því 

að bæjarfélagið gerði kröfur um ýmislegt eins og til dæmis þemadaga. Til að verða við þeim 

þurfi að ýta ýmsu öðru frá sem starfsfólk væri búið að skipuleggja. Loks sýndu niðurstöður að 

mikið álag, of mörg börn á starfsmann, örar mannabreytingar, hávaði, seinvirkt greiningarferli 

barna, minni afleysing og tímaskortur voru helstu hindranir þess að viðmælendur gætu sinnt 

hlutverki sínu eins vel og þeir vildu, auk þess sem kröfur til þeirra hefðu aukist. 

Niðurstöður rannsóknarinnar opinbera einnig ýmis atriði um hvernig sýn deildarstjóra 

stýrir daglegum störfum þeirra við að uppfylla hlutverk sín. Til dæmis leggja deildarstjórarnir 

áherslu á að stjórna á eigin deild og nýta þannig það vald sem þeir hafa til að leysa mál inni á 

deildinni svo starfsfólkið þurfi sjaldnar að leita til leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra. 

Starfsfólk leitar til þeirra bæði með fagleg og praktísk atriði og þeir hjálpa og leiðbeina nýju 

starfsfólki með börnin og persónuleg málefni. Sumir deildarstjórar kjósa að vinna í nánu 

samstarfi við annan deildarstjóra í leikskólanum þeirra til að þeir geti stutt hvor annan. Flestir 

þeirra bera ábyrgð á og sjá að mestu um að manna sína deild yfir daginn án þess að 

leikskólastjóri komi þar nærri. Deildarstjórarnir töldu sig allir dreifa einhverju valdi innan 

sinnar deildar og meta hvernig og til hverra þeir dreifa valdinu því valddreifing færi eftir 

starfsfólkinu á deildinni hverju sinni. Þeir gæta þess að starfsfólk vinni eftir stefnu leikskólans 

og samkvæmt starfsreglum hans ásamt því að leiðbeina starfsfólki með faglegum 

ráðleggingum. Þeir óska eftir að fá að taka þátt í ráðningarviðtölum vegna starfsmanna inn á 

þeirra deild því með því hafa þeir meiri áhrif á hverjir vinni deildinni. Þeir velja verkefni sem 

eru við hæfi aldurs og þroska barnanna og taka flestir þátt í að útbúa starfsáætlun leikskólans, 

endurmeta námskrá og gera mat á daglegu starfi. Foreldrar eru augljóslega farnir að bera meiri 

virðingu fyrir deildarstjórum og um leið gera til þeirra meiri kröfur. Deildarstjórarnir reyna 

því að koma til móts við kröfur foreldra til dæmis með því að auka upplýsingaflæði til þeirra 
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og setja meiri upplýsingar inn á heimasíður leikskólanna og hafa þær bæði fræðandi efni og til 

gamans. 

5.2. Hlutverk deildarstjóra 

Gotvassli (2006, bls. 183) segir marga deildarstjóra virðast eiga mjög erfitt með að finna út 

hver hlutverk þeirra séu og hvað þeir eigi helst að leggja áherslu á. Eins og fyrr segir töldu 

flestir viðmælenda rannsóknar minnar hins vegar skilgreiningu hlutverka sinna og starfa vera 

skýra. Í upphafi starfa sinna sem deildarstjórar voru þær óöruggar og vissu heldur ekki til 

hvers var ætlast af þeim, en í dag þykir þeim skýrt hvað felist í stjórnun deildar. Þó spurðu 

deildarstjórarnir sig hvort rekstaraðili leikskóla ætti líka að gera starfslýsingu fyrir 

deildarstjóra og taka þannig þátt í að móta hana betur. Mínar niðurstöður eru þannig í 

ósamræmi við rannsóknir Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 61–66) og Berglindar 

Hallgrímsdóttur (2010, bls. 47) þar sem deildarstjórum fundust hlutverk sín og umræðan um 

þau þurfa að vera skýrari. Skýringanna á þessum mismun rannsókna okkar gæti verið að leita 

í að rannsókn Örnu er orðin 13 ára gömul og margt hefur vafalaust breyst í starfsumhverfi 

deildarstjóra á þeim tíma sem liðinn er auk þess sem hlutverk þeirra hefur þróast í tímans rás, 

og að í minni rannsókn ræði ég bæði við fleiri deildarstjóra en gert er í rannsókn Berglindar 

og að auki við tvo rýnihópa, sem veitir rannsókn minni aukna dýpt. Loks má álykta að 

deildarstjórar hafi í seinni tíð bæði fengið meiri hvatningu yfirmanna til að axla ábyrgð og 

nýta sitt vald og að sú hvatning hafi veitt þeim aukið sjálfstraust, sem endurspeglist í þessari 

útkomu rannsóknar minnar. 

Niðurstöðurnar benda til að við upphaf ráðningar viðmælenda hafi undirbúningur fyrir 

deildarstjórastarfið verið lítill og að fæstir þeirra hafi haft stjórnunarnám að baki. Það 

samræmist rannsókn Aubrey (2011, bls. 14─15) sem segir að auka þurfi þátt forystu, 

stjórnunar, kennslu og námskrárgerðar í leikskólakennaranámi og fjölga námskeiðum 

varðandi forystuhæfni, forystutækni og stjórnunarstíl. Sömu niðurstöðu fengu Berglind 

Hallgrímsdóttir (2010, bls. 39) um að deildarstjórum finnist nám leikskólakennara ekki búa þá 

nógu vel undir starfið og Arna H. Jónsdóttir (1999, bls. 51) þar sem nýútskrifaðir 

deildarstjórar lýstu óöryggi, skorti á eigin hæfni og að þeir réðu illa við hlutverk sitt. Gotvassli 

(2006, bls. 69) leggur áherslu á að deildarstjórar þurfi að hafa grunnþekkingu á helstu þáttum 

stjórnunar og forystu og á stjórnendahlutverkinu þegar þeir taki við því, enda sé það 

grundvallaratriði til að skilja að forysta er reynslufengin færni. Í meistaraprófsrannsókn Ólafíu 

Guðmundsdóttur (2011, bls. 44) sagði einmitt einn deildarstjórinn starfið hafa verið áskorun, 

erfitt fyrst en komið með reynslunni. Mín rannsókn undirstrikar einmitt þá niðurstöðu, að það 
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hafi tekið tíma fyrir nýja deildarstjóra að komast inn í starfið og mjög misjafnt hvernig þær 

upplifðu fyrstu mánuðina í starfi. Sumar voru sjálfsöruggar á meðan aðrar voru óöruggar, 

stressaðar og óundirbúnar þegar þær byrjuðu sem deildarstjórar og fannst frekar erfitt að taka 

að sér svona mikla ábyrgð. Reynslan skilaði þeim auknu öryggi og meiri færni. 

Skogen (2005, bls. 41–42) segir stjórnendur í leikskóla þurfa að vera faglega og hafa 

grunnþekkingu á þroska barna og stjórnun. Allt þetta samræmist niðurstöðum þessarar 

rannsóknar því viðmælendur töluðu einmitt um að auka þyrfti þátt stjórnunar í 

leikskólakennaranámi ásamt því að sveitarfélög og leikskólar þurfi að einbeita sér meira að 

þróun stjórnunar. Hins vegar sé staðreyndin sú að það eru fáar stofnanir sem gera þá kröfu til 

stjórnenda að þeir kunni starfið til fullnustu þegar þeir hefja störf. Góð stjórnun krefst faglegs 

grunns, stjórnunarnáms og eftirfylgni í starfi og síðast en ekki síst reynslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ennfremur til kynna að deildarstjórarnir telji sig fá 

nauðsynlegan stuðning frá leikskólastjóra auk stuðnings aðstoðarleikskólastjóra og annarra 

deildarstjóra, sem samræmist ýmsum grunn- og leikskólarannsóknum svo og rannsókn Ólafíu 

Guðmundsdóttur (2011, bls. 50) þar sem leikskóla- og aðstoðarleikskólastjórar voru taldir 

duglegir að hrósa og hvetja. Anna Þóra Baldursdóttir (2003, bls. 177) nefnir að stuðningur í 

formi umhyggju og aðstoðar komi aðallega frá samstarfsmönnum og yfirmönnum en 

stuðningur yfirmanna skipti mestu máli, sem er samhljóða rannsókn Önnu Elísu 

Hreiðarsdóttur (2006, bls. 69) um að skólastjórnun skipti máli og ráði meiru um ánægju í 

starfi en margt annað. Viðmælendur Berglindar Hallgrímsdóttur (2010, bls. 56–57) töldu 

mikilvægast að fá stuðning frá leikskólastjóra til að geta tekið á erfiðum starfsmannamálum 

og gefast ekki upp. Í rannsókn minni leituðu viðmælendur eftir stuðningi undir miklu álagi og 

með vandamál innan starfsmannahópsins. 

Í viðtölunum komu fram skiptar skoðanir um hvort viðmælendur telji virðingu borna 

fyrir þeim sem deildarstjórum og hvort hún hafi aukist með árunum. Flestum fannst virðing 

hafa aukist hjá foreldrum sem leiti í meira mæli til deildarstjóra sem fagaðila og foreldrar 

mættu gera meira af því. Deildarstjórarnir töldu sig líka vel færa í sínu starfi og mikla 

fagmenn. Niðurstöður rannsóknarinnar samræmast þannig hvorki Önnu Þóru Baldursdóttur 

(2002, bls. 185) né Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni (1997, [án bls.]) sem benda á og telja ímynd 

og sjálfstrausti kennara ábótavant og að þeir finni til minnimáttarkenndar í sambandi við sitt 

starf. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (1999, 87–88) velti fyrir sér hvort rannsóknir á 

kennarastarfinu gætu orðið til þess að virðing í samfélaginu aukist fyrir því. Hann talaði 

einnig (1997, [án bls.]) um þann vanda hjá skólum sem fáist við sjálfsmat, að kennarar eru 

ekki vanir sjálfsgagnrýni og að horfast í augu við raunveruleikann. Leggja þurfi meiri áherslu 
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á þessi atriði í kennslu leikskólakennara sem er einmitt það sem einn deildarstjóri sagði í 

minni rannsókn. Þeim deildarstjóra fannst hvetjandi að fá smá pressu um að fylgja settum 

markmiðum og sanngjarnt að vera gagnrýndur og að farið væri yfir störf hans og 

skipulagningu. Öðrum deildarstjóra fannst leikskólayfirvöld bera lítinn skilning og litla 

virðingu fyrir starfi þeirra sem meðal annars komi fram í að barnahópurinn væri sífellt að 

stækka en starfsmannahópurinn að minnka, auk þess sem lítill skilningur væri hjá pólitíkusum 

um sérkennslumál og sífelldar óskir vera um þátttöku í alls konar þemadögum þrátt fyrir 

mikið annríki. 

5.3. Stjórnun og forysta 
Að vera deildarstjóri felur í sér margvíslegar kröfur og væntingar. Þess vegna er mikilvægt að 

hann hafi grunnþekkingu á eðli forystuhlutverksins. Megintilgangurinn er að þróa skilning á 

að forysta er kunnátta sem er hægt að tileinka sér í gegnum reynslu og þekkingu á helstu 

þáttum stjórnunar (Gotvassli, 2006, bls. 69). Þrátt fyrir að deildarstjórarnir í rannsókn minni 

hafi ekki hlotið menntun á sviði forystu og stjórnunar finnst þeim þær öðlast þekkingu í 

gegnum sína reynslu og hlutverk þeirra meðal annars að vera faglegir leiðtogar, góð 

fyrirmynd og sýna frumkvæði. Gotvassli (2006, bls. 72) bendir á að leikskólar séu í stöðugri 

þróun og þörfin fyrir stöðuleika og sameiginleg gildi oft mikil hjá starfsfólki. Leiðtogar sem 

hafi tileinkað sér þau gildi kjósi oftast að þróa gildin og grundvallaratriði kennslu í 

leikskólanum og reyni að vera góðar fyrirmyndir. Berglind Hallgrímsdóttir (2010, bls. 57) 

segir líka að deildarstjórar telji sig fyrst og fremst vera faglega verkstjóra með lítil völd sem 

sjái til þess að faglegt starf fari fram á deildunum, nokkuð sem einn deildarstjóri í minni 

rannsókn sagði einmitt. Allir viðmælendur voru sammála um að hlutverk þeirra væri að halda 

utan um barnahópinn og bera ábyrgð á honum, að þeir líti á sig sem stjórnendur og að 

starfsmannastjórn deildar væri stór hluti starfs þeirra. Hjá Berglindi Hallgrímsdóttur (2010, 

bls. 57) kom aftur á móti fram spurning um hvernig deildarstjórar líti á sig sem stjórnendur. 

Hennar niðurstaða er að þeir töldu völd sín ekki í samræmi við þá ábyrgð sem 

deildarstjórastarfinu fylgir. 

Rodd (2006, bls.160–161) segir að árangursríkur leiðtogi í leikskóla takist á við 

erfiðleika sem fáir leiðtogar í öðrum starfsstéttum þurfi að glíma við, að aðlagast því að vera 

einn úr hópnum sem beri ábyrgð á börnum og að sjá um stjórnun deildarinnar. 

Niðurstöður rannsóknar minnar gefa til kynna að viðmælendum finnist hlutverk sín 

vera skýr og að því er virðist skýrari en kemur fram í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur, en einnig 

að deildarstjórahlutverkið sé sífellt að vaxa og verða ábyrgðarmeira auk þess sem stuðningur 
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við foreldra, kröfur um upplýsingaflæði og þáttur stjórnunarteymis í stjórnun leikskóla væri 

alltaf að aukast. Laufey María Hreiðarsdóttir (2002, bls. 61) ræddi við millistjórnendur í 

grunnskóla sem sögðu deildarstjóra taka að sér mörg verkefni sem skólastjórar hafi haft áður 

og að þeim finnist þeir vera tengiliðir milli skólastjóra og kennara. Þannig má álykta að 

samsvörun sé milli hlutverka og þróunar þeirra hjá deildarstjórum í leikskólum og 

millistjórnenda í grunnskólum. 

Skogen (2005, bls. 16) segir starfið í leikskólum snúast um teymisvinnu og þess vegna 

verði stjórnendur að hafa þekkingu á hópsálfræðilegri aðferðafræði. Amundsen (1999, bls. 30) 

segir að það sem einkenni teymi er að í þeim sé lögð áhersla á ólíka þekkingu og færni 

þátttakenda sem líka hafi ólík hlutverk eftir getu einstaklinganna. Teymin hafi sameiginleg 

markmið og vinnuaðferðir þar sem allir taki ábyrgð á þeirri vinnu sem fram fer og þar sé 

markvisst spilað á sterku hliðar einstaklinganna. 

Það helsta sem deildarstjórarnir nefndu við starfsmannastjórnun var að þær þurfi að 

leiðbeina nýju starfsfólki og hjálpa því á ýmsan hátt, eins og að leysa vandamál og hvernig 

eigi að hafa samskipti við börn og setja þeim mörk. Starfsmenn leiti líka til þeirra með 

ýmisleg persónuleg málefni og nýtt starfsfólk þurfi meira á leiðbeiningum um grunnatriði að 

halda. Flestir deildarstjóranna lögðu mikla áherslu á að vera mannlegar og reyna að ræða 

málin á jafningjagrundvelli. Það er í samræmi við Skogen (2005, bls. 20) sem telur mikilvægt 

að deildarstjórar hafi hæfileika í mannlegum samskiptum og segir að ef þeir hafi ekki skilning 

á hvað gerist hjá fólki í vissum aðstæðum sé erfitt fyrir þá að vera áhrifaríkir stjórnendur og 

deildarstjóri sem vinni samstarfsmenn á sitt band eigi auðveldara með að afla hugmyndum 

sínum stuðnings og ná fram breytingum. Hjá Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls, 52) kom einmitt 

fram að margir reyndir deildarstjórar samsömuðu sig ekki stjórnunarhlutverkinu og vegna 

náinna tengsla fannst erfitt að vera ekki á jafningjagrundvelli og segja óþægilega hluti við 

samstarfsfólkið. 

Allir deildarstjórarnir töldu foreldrasamstarfið mikilvægt sem væru fyrst og fremst 

þessi daglegu samskipti og sumir sögðust alltaf tala við foreldra ef ræða þyrfti erfið mál. Þó 

var misjafnt hvort deildarstjórarnir tóku öll foreldraviðtölin sem fór eftir hvort annar fagaðili 

ynni á deildinni. Það er í samræmi við starfslýsingu deildarstjóra (Kennarasamband Íslands, 

2006, [án bls.]) þar sem stór hluti hennar er um foreldrasamstarf, skipulagningu í samvinnu 

við foreldra, aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl, auk þess að deildarstjórar beri 

ábyrgð á að foreldrar fái upplýsingar um þroska og líðan síns barns. 

Flestir deildarstjóranna sögðu foreldra leita í meira mæli til þeirra sem fagmanna og 

með stuðning, auk þess sem þessi nánu tengsl við foreldrana og að finna það traust sem þeir 
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sýni sér, væru gefandi. Ólafía Guðmundsdóttir (2011, bls. 65) komst að svipaðri niðurstöðu 

og sagði samstarf við foreldra hafa aukist og þá vera virkari þátttakendur sem sýndu meiri 

áhuga á námi barna sinna en áður. 

5.4. Ábyrgð og vald 
Niðurstöðurnar gefa til kynna að starfsmenn leiti mikið til deildarstjóra með ýmis málefni 

bæði faglegar ráðleggingar og praktísk atriði. Sumir þeirra bera alla ábyrgð á sinni deild en á 

öðrum leikskólum eru það leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóri sem bera hluta hennar. 

Berglind Hallgrímsdóttir (2010, bls. 57) tengdi hlutverk deildarstjóra mannaforráðum og 

stjórnunaráherslum leikskólanna með því að skoða hvernig leikskólastjórar lögðu hlutverkin 

upp. Hjá Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 67) kom fram hjá einum deildarstjóra að hans 

persónulegu stjórnunaráherslur voru ekki alveg í samræmi við áherslur leikskólastjórans um 

ábyrgð og vald deildarstjóra, en í minni rannsókn að deildarstjórarnir teldu sig hafa nánast það 

vald sem þeir kysu utan mannaráðninga, svo framarlega að það stangaðist ekki á við stefnu 

skólans. Það samræmist rannsókn Laufeyjar Maríu Hreiðarsdóttur (2002, bls.73), þar sem 

skólastjórar segjast veita millistjórnendum mikil völd og svigrúm til starfa og rannsókn 

Sigríðar Önnu Guðjónsdóttur o.fl., (2007) sem styður þetta og segir völd deildarstjóra í 

grunnskólum mikil og að gæði skólastarfs hafi aukist með tilkomu þeirra. Aftur á móti töldu 

deildarstjórar í rannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2010, bls. 47–53, 57) sig ekki hafa völd, 

einungis ábyrgð og einn taldi deildarstjórastöðuna ekki vera raunverulega stjórnunarstöðu. Í 

rannsókn minni kemur ítrekað og áberandi fram hve deildarstjórunum finnst þeir fá mikinn og 

opinberan stuðning leikskólastjóra til að taka ákvarðanir í sínu starfi og meiri en þeir hafi áður 

þekkt. Þannig finnst þeim þeir ná betur tökum á starfinu, öðlast aukið sjálfsöryggi og virðingu 

undirmanna sinna. Viðmælendur Berglindar hins vegar sögðu það þurfa að vera skýrt hvort 

valdið væri þeirra og það fylgi ábyrgðinni að vera deildarstjóri. Það sama kom fram í 

rannsókn sem gerð var í enskum skólum 2001 (Gold og Evans, 2002, bls. 4–5, 9) þar sem 239 

millistjórnendur tóku þátt, að mjög margir deildarstjórar töldu það stressandi að bera mikla 

ábyrgð án þess að hafa vald. Niðurstöður Örnu H. Jónsdóttur (2009, bls. 5) styðja þetta og 

sýna að þó deildarstjórar væru ánægðir með áhrif sín telji þeir valdið hjá aðstoðar- og 

leikskólastjóra. 

Deildarstjórunum í þessari rannsókn finnst þeir ekki hafa nægjanlegt vald varðandi 

ráðningar á starfsfólki þó einhverjir hafi fengið að taka þátt í ráðningaviðtölum eins og einnig 

kemur fram hjá Berglindi Hallgrímsdóttur (2010, bls. 57) um að leikskólastjóri héldi utan um 
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ráðningar og því væri erfitt fyrir deildarstjóra að taka á starfsmannamálum án þess að 

leikskólastjóri væri með í ráðum. 

Gotvassli (2006, bls. 91) segir vald og áhrif einstaklinga oft ekki í samræmi við 

formlega stöðu þeirra. Enn lifi goðsögnin um að áhrif reyndra og hæfra leiðbeinenda séu meiri 

en nýja, unga og óreynda deildarstjórans. Hvernig er hægt fyrir duglegt fagfólk að ná því valdi 

sem formleg staða þeirra segi til um? Þegar vandamál komi upp muni starfsmannahópurinn 

fljótt læra hvar borgar sig að leita hjálpar. Svipuð atriði komu fram í rannsókn minni þar sem 

einn deildarstjórinn skýrði frá því að reyndur leiðbeinandi hefði gert allt sitt til að vera henni 

erfiður þegar hún tók við starfi deildarstjóra og þannig reynt að halda áhrifum sínum meðal 

starfsmanna. Það taki tíma að öðlast viðurkenningu og hafa áhrif á hegðun annarra, en 

staðfesta hafi skilað því að henni eins og hinum deildarstjórunum finnist starfsfólk núorðið 

oftast leita beint til þeirra ef vandamál komi upp. Aukin hvatning leikskólastjóra til 

deildarstjóranna um að þeir beiti valdheimildum sínum innan ábyrgðasviðs starfsins hafi líka 

skilað árangri. 

Það má álykta að deildarstjórunum finnist þeir axla sína ábyrgð og nýta sitt vald og 

þannig hafi þeir jákvæð áhrif á starfið í leikskólanum. Þeir nefna að það sé helst á fundum 

eins og morgunfundum og deildarstjórafundum að stjórnunarteymið hittist og skipuleggi 

starfið, ræði ýmis mál og taki afstöðu til þeirra. Niðurstöður rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur 

(1999, bls. 65) gefa það sama til kynna. 

5.5. Valddreifing og valdefling 
Bæði Rodd (2006, bls. 55, 86–88) og Skogen (2005, 15–33) stinga upp á að stjórnendur í 

leikskólum ættu að íhuga úthlutun verkefna og dreifingu valds. Lýðræði sé eitt megineinkenna 

hans og áhersla lögð á að allir komi skoðunum sínum á framfæri, ákvörðunartaka sé 

sameiginleg og stjórnandinn leggi áherslu á trausta samvinnu, góð samskipti og feli öðrum 

vald. Það auki líkur á að starfsfólk leikskóla fylgi eftir ákvörðunum sem teknar hafi verið. Það 

teljist færni að geta útdeilt verkefnum og ábyrgð til annarra og krefjist innsæis og faglegrar 

þekkingar. Flestum viðmælendum mínum fannst valddreifing vera töluverð og nokkrir lýstu 

henni þannig að sveitarfélagið ákveði eitthvað, hafi samband við leikskólastjóra sem dreifir 

valdi til deildarstjóra sem síðan dreifi valdi til sinna starfsmanna, meðan aðrir sögðu nauðsyn 

að nýta mannauðinn til að starfsánægja aukist. Deildarstjórar hjá Berglindi Hallgrímsdóttur 

(2010, bls. 42, 56) sögðu það sama og lögðu áherslu á að vita hvar styrkur starfsmanna lægi 

því það skipti máli að þeir fái verkefni eftir áhuga og hæfileikum. Viðmælendur Örnu H. 

Jónsdóttur (1999, bls. 88) lögðu áherslu á að nýta mannauð leikskólakennara, sérstaklega 
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deildarstjóra sem virtust ekki sækjast eftir ábyrgð og völdum, sem stangast á við rannsókn 

mína þar sem deildarstjórum finnst jákvætt að ábyrgð og vald þeirra hafi aukist. Tveir 

deildarstjóranna telja valddreifingu mega vera miklu meiri og of mikla ábyrgð setta á herðar 

leikskólastjóra, sem einnig er niðurstaða rannsóknar Laufeyjar Maríu Hreiðarsdóttur um 

millistjórnendur í grunnskólum, sem hugsanlega er þó ekki hægt að varpa að öllu leiti yfir á 

leikskóla (2002, bls. 64). Rodd (2006, bls. 86–91) talar um það sem draumsýn að 

leikskólastjóri nái að leysa öll þau ólíku verkefni sem fylgi þeirri ábyrgð og skyldum tengdum 

starfinu og veruleikinn sé annar. Flestum deildarstjóranna í rannsókn minni finnst einmitt að 

leikskólastjórar séu duglegir að dreifa valdi til deildarstjóranna sem reyni að nýta mannauðinn 

í leikskólunum með því að axla sína ábyrgð og dreifa valdi áfram til starfsmanna. Einnig með 

því að mynda stjórnunarteymi sem vinni að lausn ýmissa mála og skipuleggi starfið. Á 

fundum þeirra er farið yfir atriði eins og hvaða markmið starfsfólk hafi sett sér og hvað megi 

betur fara. Þannig læri deildarstjórarnir á hvar styrkleikar starfsmanna liggi og öðlist smám 

nauðsynlega þekkingu til að allir fái hlutverk við hæfi, sem þeir telja að hafi jákvæð áhrif á 

menningu leikskólans. 

Viðmælendur tala um að samsetning starfsmannahóps skipti máli varðandi dreifingu 

valds og því fleiri fagmenn og vanir leiðbeinendur sem séu til staðar treysti þeir starfsfólkinu 

betur fyrir verkefnum, en skortur á fagfólki og undirbúningstíma hamli helst valddreifingu. 

Rannsókn Kristínar Eiríksdóttur (2006, bls. 85, 88) gaf samskonar niðurstöðu um að 

leikskólastjórar leggi áherslu á að dreifa valdi en skortur á trausti hamli bæði valddreifingu og 

faglegu starfi. Rodd (2006, bls. 86) hins vegar segir valddreifingu fela í sér traust á 

starfsfólkinu og getu þeirra til að leysa verkefni á faglegan hátt og bendir jafnframt á að vegna 

mikils álags í starfi þurfi deildarstjórar að geta deilt valdi sínu með starfsfólki deildar sinnar. 

Leikskólastjóri í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 78) sagðist hræddur við að dreifa 

ábyrgð og valdi og tæki oft að sér hlutverk deildarstjóra því hún vildi gjarnan dreifa valdi og 

ábyrgð en samtímis vera þátttakandi og hluti af hópnum. Einn deildarstjóri í minni rannsókn 

vildi líka að leikskólastjóri dreifði fleiri verkefnum og meira valdi því deildarstjórar sem 

stjórnendur eigi að leysa fleiri mál á eigin spýtur en ekki demba viðfangsefnum yfir á 

leikskólastjórann. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 53) fannst leikskólakennara að 

valdi væri ekki dreift nóg og nefndi starfsmannafundina sem vettvang til þess, eins og 

deildarstjórarnir í minni rannsókn gerðu og bentu einnig á skipulagsdaga, deildarstjórafundi, 

deildarfundi og starfsmannafundi, því það skipti miklu máli fyrir menningu leikskóla að allir 

fái hlutverk eftir getu. Rodd (2006, bls. 89–90) segir að aukin hvatning til allra starfsmanna 

um að taka þátt og vera virkir í faglegri þróun vera hluta af valdeflingarferlinu. Rannsóknir 
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hafi sýnt jákvæð tengsl milli hvatningar og þess sem kallast valdefling eða styrking 

(Gotvassli, 2006, bls. 144). Deildarstjórarnir í minni rannsókn telja mikilvægt að vera 

jákvæðir fyrir nýjum hugmyndum því starfsfólk geti blómstrað ef það fái verkefni við hæfi. 

Samkvæmt Rodd (2006, bls. 87) þarf hæfni til að úthluta verkefnum og úthlutun þeirra verði 

árangursrík þegar deildarstjóri er opinn fyrir að afsala sér hluta af skyldum sínum og ábyrgð. Í 

viðtölunum kemur fram að deildarstjórunum finnst flestum skýrt á þeirra vinnustað hvernig 

skipting valds og ábyrgðar er en Gotvassli (2006, bls. 175) segir leikskóla og aðrar stofnanir 

hafa þörf fyrir reglur og verklagsreglur um skiptingu valds og ábyrgðar innan þeirra, 

fyrirkomulag funda, innra skipulag og hvernig ákvarðanir eru teknar. Allir þessir þættir leggi 

grunn að skipulagi starfs innan stofnananna og þegar þeir eru orðnir stöðugir eftir ákveðinn 

tíma köllum við þá gjarnan stjórnskipulag. 

5.6. Álag 
Í rannsókn Gold og Evans, frá 2001 (2002, bls. 4–5, 9) kom fram að mikið álag, pappírsvinna 

og skriffinnska hamli því að fleiri kennarar velji að taka að sér deildarstjórn því þá séu þeir 

minna með börnunum. Það sama kom fram í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 88) um 

stjórnunarþáttinn og er í samræmi við niðurstöður rannsóknar minnar, þar sem öllum 

viðmælendum fannst oft mikið álag fylgja deildarstjórastarfinu og einhverjir nefndu að þeir 

vildu geta verið meira með börnunum. Það er hins vegar misjafnt hvað deildarstjórarnir nefna 

sem helsta álagsþáttinn, aukin verkefni, skráningar, fleiri áætlanir, skort á undirbúningstíma, 

mannabreytingar, veikindi starfsmanna og undirmönnun, sérkennslumál, uppfærslu 

heimasíðunnar og þurfa ítrekað að senda tölvupóst til foreldra. Svipað kom fram hjá Berglindi 

Hallgrímsdóttur (2010, bls. 43) en að auki fannst deildarstjórunum hjá henni áhugaleysi og 

framtaksleysi starfsmanna einnig erfið ásamt baktali. Rodd (2006, bls. 91–103) tekur undir að 

margir stjórnendur líti á tölvupóst sem streituvald en telur jafnframt að tölvupóstur sé 

mikilvægur í vinnuumhverfi nútímans sem þurfi að nota á viðeigandi og ábyrgan hátt og sé 

tímastjórnunaratriði sem hver og einn þurfi að skipuleggja. Stjórnendur verði að tryggja að 

tæknileg samskipti og upplýsingaflæði séu vel skipulögð og spari í raun tíma. 

Í þessari rannsókn finnst flestum tímarammi til undirbúnings fyrir 

deildarstjórahlutverkið ekki nægur til að gera það vel og fimm tímar á viku ekki duga. Enn 

síður þegar undirbúningstíminn falli niður, sem gerist í allt að helmingi tilfella, og tíma vanta 

til að tala um hluti og skipuleggja þá. Afleiðing tímaskorts sé einnig að oft falli niður fundir 

og þegar þeir loksins eru haldnir er ekki tími til að ræða ýmis málefni. Sama segja 

viðmælendur í rannsókn Ólafíu Guðmundsdóttur (2011, bls. 45) um að lítill tími sé fyrir 
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faglega umræðu þar sem fag- og starfsmannafundir séu af skornum skammti vegna 

niðurskurðar. Rodd (2006, bls. 91–94) segir tímaþröng einn þátt sem geti valdið streitu hjá 

deildarstjórum. Vinna með börnum sé líkamlega, tilfinningalega og vitsmunalega krefjandi 

sem að mörgu leiti þurfi að læra í gegnum starfið, án þess að hafa hlotið til þess sérstaka 

þjálfun. Streita sem er hluti af nútímanum sé í sjálfu sér hvorki góð né slæm en fari frekar eftir 

hvernig viðkomandi höndli hana. Þegar streita birtist sem áskorun geti hún verið til góðs enda 

þarfnist fólk ákveðinnar streitu á hverjum degi. Lundestad (2005, bls 252–254) er því ekki 

sammála og telur streitu alltaf vera ógnun og bæði koma í veg fyrir að starfsfólk þrífist vel og 

minnka starfsánægju. Bæði Rodd og Lundestad tala um að fyrsta skrefið til að takast á við 

streitu sé að skilgreina þá þætti sem valdi henni og greina þá, hve oft streituvaldandi aðstæður 

komi upp, hvaða ráð eru til að bregðast við þeim og hvort kröfurnar séu of margar og hvort 

við getum fækkað þeim. 

Það sem deildarstjórunum sameiginlega fannst erfiðast við starfið er að þeir séu að 

drukkna í verkefnum, telja álagið hafa aukist mikið hin síðustu ár og ekkert hafa breyst síðan 

Arna H. Jónsdóttir gerði sína rannsókn 1999 (bls. 79) heldur væri starfið alltaf að verða 

erfiðara. 

Flestir deildarstjóranna nefna tíðar mannabreytingar sem álagspunkt því það taki tíma 

að koma nýju starfsfólki inn í starfið auk þess sem þeim finnist of mörg börn vera á hvern 

starfsmann og sérstaklega undirmannað vegna veikinda. Deildarstjórarnir finna fyrir auknu 

álagi vegna sparnaðar sem hafi aukist eftir hrun, sem einnig kom fram í rannsókn Ólafíu 

Guðmundsdóttur (2011. bls. 49–50) en viðmælendur hennar töldu kreppuna hafa haft mikil 

áhrif á starfsmannahald með fækkun starfsfólks, til dæmis við listgreinar, sem einn 

deildarstjóri í minni rannsókn nefndi einnig. 

Lítill skilningur stjórnmálamanna á sérkennslumálum og óskir um þátttöku í ýmsum 

uppákomum eru meðal ástæðna fyrir álagi og viðmælendum mínum finnst ekki hlustað á 

stéttina og sumum að yfirstjórn hugsi einungis um að hafa leikskólana opna og annað ekki 

skipta máli. Viðmælendur Kristínar Eiríksdóttur (2006, bls. 62) sögðu það sama og fannst 

þrýstingur koma frá pólitískum valdhöfum, yfirstjórn leikskólamála og skilningsleysis oft 

gæta á starfi leikskóla. Þeim fannst stundum réttur barna og faglegt starf stangast á annars 

vegar og þjónusta við foreldra og samfélagið hins vegar. 

Að lokum talaði einn deildarstjórinn um það sem álag að hafa ábyrgðina á að manna 

deildina frá opnun og til lokunar og það oft lenda á henni að vinna óvinsælasta tíma dagsins. 

Það bendir til að það geti verið erfitt að taka á starfsmannamálum og betra að gera hlutina 
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sjálfur, en í rannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2010, bls. 61) kom einmitt fram að mörgum 

þótti erfitt að taka á ýmsum starfsmannamálum. 
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6. Kafli – Lokaorð 
 

Hlutverk deildarstjóra í leikskólum er alltaf að verða umfangsmeira, sérstaklega varðandi 

stjórnun og áhrif þeirra á stjórnun leikskóla. Þróun í starfi leikskóla þarf að vera sífelld þó að 

allar slíkar breytingar séu hægar og oft gerist lítið á löngum tíma. Á sama tíma þarf að svara 

þörf fyrir stöðugleika og sameiginleg gildi hjá börnum, foreldrum og starfsmönnum. Ef engin 

þróun á sér stað er hætta á stöðnun og að starfi og árangri fari hrakandi. Því þurfa stjórnendur 

leikskóla sífellt að vera vakandi yfir starfseminni. 

Tilfinning mín síðustu misseri hefur verið sú að stjórnunarhlutverk deildarstjóra hafi 

tekið breytingum og að þeir séu smám saman að axla meiri ábyrgð sem starfinu fylgir. Að 

auki hafi sjálfstraust og fagvitund vaxið og virðing flestra um leið. Með þessari rannsókn 

langaði mig að fá staðfestingu á hvort þetta væri aðeins upplifun mín eða veruleiki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einmitt að þátttaka deildarstjóra í stjórnun leikskóla hefur 

aukist og einnig sjálfsöryggi þeirra og fagvitund. Þeim finnst þeir hafa skýr hlutverk og nægt 

vald og ábyrgð sem er breyting frá því sem áður var. Þau verkefni og vandamál sem 

deildarstjórar töldu sig standa frammi fyrir áður virðast vera orðin viðráðanlegri og á þeim 

tekið af meiri myndugleik og festu en fyrr þrátt fyrir að skilgreiningar hafi ekki breyst. 

Samkvæmt mörgum fyrri rannsóknum töldu deildarstjórar sig hvorki hafa nægilegt vald né 

það vera vel skilgreint og þeir voru oft óöruggir með hlutverk sín og töldu valdmörk og 

valddreifingu stundum af skornum skammti. Niðurstöður rannsóknarinnar bera með sér að nú 

séu leikskólakennarar og deildarstjórar farnir að velta fyrir sér hugmyndum um forystu og 

stjórnun, stjórnunar- og leiðtogastíla, vald og ábyrgð og valddreifingu og valdeflingu. Þeir 

telja sig einnig njóta meiri virðingar nú því foreldrar leiti oftar til þeirra en áður og nú sem 

fagmanna og starfsmenn leiti til þeirra með bæði fagleg og persónuleg málefni. Fagleg 

menntun og starfsreynsla deildarstjóra, þar sem þeir hafa oft á tíðum þurft að móta og 

skilgreina starfið sjálfir í gegnum eigin vinnu, virðist með árunum hafa gjörbreytt viðhorfi 

þeirra til eigin starfa og skilað þeim virðingu bæði samstarfsmanna og foreldra. Það kom mér 

þægilega á óvart hve samhljóma allir viðmælendurnir voru í umsögn sinni og um leið 

ánægjulegt að leikskólastjórar séu farnir að stunda valddreifingu og valdeflingu í auknu mæli 

ásamt því að veita deildarstjórum meiri stuðning. 
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Rannsóknin hefur þannig skilað áleitnum niðurstöðum og opnað nýja sýn á ýmsa þætti 

skólastarfs sem stjórnendur skólamála gætu tekið til skoðunar. Þeir eru meðal annars 

stjórnunarleg menntun deildarstjóra og í framhaldinu annarra stétta skólamála, starfsþróun og 

þörf fyrir hana, skilgreining hlutverka og valdmörk og ábyrgð sem fylgja. Einnig má nefna 

álag í starfi samfara starfsmannaveltu, fjölda barna á hvern starfsmann og alls konar aukalegar 

starfsskyldur sem stundum eiga sér pólitískar rætur. Að lokum má telja gildandi 

stjórnskipulag skóla og þær væntingar sem gerðar eru til skólanna. Það vekur upp 

spurninguna um hvort sveitarfélög geri óraunhæfar kröfur og hafi óraunhæfar væntingar um 

leikskólastarf. Ég tel því nauðsynlegt að skoða í samhengi starfsskyldur leikskóla gagnvart 

börnum, foreldrum og sveitarfélögum og hvort það starf og þau sífelldu aukaviðvik sem 

viðmælendur minnast ítrekað á geti talist rýmast innan þess fjárhagslega ramma sem 

leikskólum er settur. 

Aukið sjálfstraust deildarstjóranna og að foreldrar og starfsmenn leiti meira til þeirra 

sem fagmanna með bæði fagleg og persónuleg málefni hafa opnað mér þá sýn á viðfangsefnið 

að mögulegt gæti verið að treysta deildarstjórum fyrir fleiri verkefnum sem þeir sjálfir treysti 

sér til að taka að sér. Um leið má vera ljóst að allt það aukna álag sem deildarstjórar tala 

einum rómi um að helst tefji starf í leikskólum gæti haft áhrif á þá niðurstöðu. 

Hvað mig varðar þá leita á mig nokkrar spurningar sem áhugavert væri að kanna 

frekar í kjölfar niðurstaðna rannsóknarinnar um að leikskólastjórar dreifi valdi meir en áður 

og hvetji deildarstjóra áfram með stjórnunarþátt starfs síns. Spurningar eins og: Er misjafnt 

hvernig leikskólastjórar deila valdinu eða er misjafnt hve ábyrgðarmiklir deildarstjórar eru? 

Hvað telja deildarstjórar sjálfir að hægt væri að gera til að efla og styrkja þá í starfi eða er gert 

nóg til þess? Er tækifæri til að rannsaka sýn leikskólastjóra á þróunina og bera þeir traust til 

deildarstjóra sem stjórnenda í leikskóla? Ég tel því vert að staðreyna niðurstöður þessarar 

rannsóknar með fleiri rannsóknum eða stærra úrtaki. 

Mikilvægast tel ég að niðurstöður rannsóknarinnar á hlutverki deildarstjóra leiði til 

þess að framhald verði á þróun og rannsóknum á stjórnskipulagi og forystu í leikskólum í 

heild, bæði með tilliti til skólastjóra og deildarstjóra en jafnframt að deildarstjórar fái tækifæri 

að hitta aðra deildarstjóra og miðla hver til annars, því þannig fá þeir hugmyndir hver hjá 

öðrum sem er til þess fallið að efla starf þeirra. 
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Viðauki 1 
 

Viðtalsrammi einstaklingsviðtöl - haust 2011 

 

Aðalumræðuefni fyrir einstaklingsviðtöl: 

Hver er sýn deildarstjóra í leikskólum á stjórnunar- og forystuhlutverk sín, völd og 

ábyrgð í starfi? 

(Hvernig stýrir þessi sýn daglegum störfum þeirra og hvernig reyna þeir að uppfylla 

hlutverkin?) 

 

Hver er starfsaldur þinn við stjórnun? 

Hver var hvatinn að því að þú gerðist stjórnandi? 

Hver var undirbúningur þinn fyrir deildarstjórahlutverkið?  

Hver er upplifun þín um fyrstu mánuðina í starfi? (Hvernig gekk?) 

Þemu Dýpkunarspurningar 

Hlutverk: 

Getur þú sagt mér frá hlutverkum þínum sem 

deildarstjóra? 

Forysta /Stjórnun 

Hvaðan koma hlutverkin? (skráð starfslýsing 

/ fyrirmæli skólastjóra / óskráðar væntingar / 

sveitarfélagið o.s.frv.) 

Hversu skýr eru hlutverkin, hversu skýra 

hugmynd hefur þú um hlutverkin og hvað 

telur þú að felist í þeim?  

Hafa orðið breytingar á hlutverkunum og 

hafa ný hlutverk bæst við?. 

Ábyrgð í starfi: 

Á hverju berð þú ábyrgð sem deildarstjóri? 

Hvaðan kemur skilgreiningin á ábyrgð – (úr 

starfslýsingu / frá yfirmanni / þín eigin 

hugmynd um ábyrgð þína sem deildarstjóri / 

skuldbinding) – og hvernig er umræðan um 

ábyrgð og skiptingu hennar milli skólastjóra 

og deildarstjóra í skólanum? 

Hvað þýðir það í starfi þínu að bera ábyrgð?  

Hefur ábyrgð þín sem deildarstjóra aukist og 

ef svo er þá á hvaða hátt? 
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Vald til að taka ákvarðanir: 

Hver er skilningur þinn á því valdi sem þú 

hefur sem deildarstjóri? 

 

Hvaðan kemur skilgreiningin á valdi – (úr 

starfslýsingu / frá yfirmanni / þín eigin 

hugmynd um ábyrgð þína sem deildarstjóra / 

skuldbinding) og hvernig er umræðan um 

vald og skiptingu þess milli skólastjóra og 

deildarstjóra í skólanum? 

Hvað þýðir það í starfi þínu að hafa vald? 

Undirspurningar: 

* Hver er upplifun þín sem þátttakanda í 

stjórnunarteymi leikskólans? 

* Hvað finnst þér um valddreifingu innan 

leikskólans? (Hvernig er valddreifingin í ykkar leikskóla 

og hvernig finnst þér hún ætti að vera?) 

* Hvernig er valdi dreift og hvað finnst þér 

um það? Nefnið dæmi. 

* Hvaða áhrif finnst þér valddreifing hafa á 

menningu leikskólans? 

Athafnir: 

Hvað gerir þú sem deildarstjóri? 

Getur þú lýst fyrir mér starfi þínu sem 

deildarstjóra? Lýstu því hvað felst í starfinu 

frá degi til dags, lýsið jafnvel dæmigerðum 

starfsdegi. 

 

Upplifun af starfinu og hlutverkum þess, 

líðan í starfi. 

* Hvernig upplifir þú hlutverk þitt sem 

yfirmaður? 

* Í hvaða tilfellum leitar starfsfólk 

deildarinnar til þíns sem yfirmanns? 

* Hvaða stuðning og hvatningu finnst þér þú 

fá og eiga að fá frá leikskólastjóra þínum til 

að sinna stjórnendahlutverki þínu? 

* Hver er upplifun þín um eigin tök á 

deildarstjórastarfinu, sjálfsmati og virðingu? 

* Hvaða áhrif finnst þér þú sem stjórnandi 

hafa á umhverfi þitt? 

* Hver er upplifun þín um álag í starfi? 
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* Hver er þín upplifun á þeim tímaramma 

sem þú hefur til að sinna 

deildarstjórastarfinu? 

* Hvað er það sem þér finnst skemmtilegt við 

starfið sem deildarstjóri? 
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Viðauki 2 
 

 

 

 

Reykjavík, september 2011, 

 

 

Varðandi: Upplýsingar vegna þátttöku í rannsókn um sýn deildarstjóra í leikskólum á 

stjórnunar- og forystuhlutverk sín, völd og ábyrgð í starfi. 

 

 

Kæri deildarstjóri,  

 

Ég heiti Hjördís Fenger og er meistaranemi við kennaradeild Háskólans á Akureyri að kynna 

rannsóknarverkefni mitt til meistaraprófs í menntunarfræðum. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá fram sýn deildarstjóra á hlutverk þeirra sem 

stjórnenda, hvort heldur sem er á sviði stjórnunar eða forystu; hvaða hlutverk þeir sjálfir telji 

að þeim séu ætluð; hvaða völd og ábyrgð hlutverkin feli í sér að eigin mati; hvernig þessi 

hlutverk stýra daglegum störfum þeirra og hvernig þeir reyni að uppfylla þau.  

 

Til að afla gagna fyrir rannsóknina er áætlunin að taka tvö hópviðtöl við 4-6 

deildarstjóra og sex einstaklingsviðtöl einnig við deildarstjóra. Í þeim tilgangi vil ég bjóða þér 

að taka þátt í rannsókninni. 

 

Fyllsta öryggis verður gætt í meðferð allra gagna. Nöfnum þátttakenda verður breytt, 

þess gætt að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til þeirra og gögnin verða geymd í öruggri 

hirslu sem ég tek ábyrgð á. Að auki er ég bundin þagnareiði varðandi upplýsingar sem koma 

fram í rannsókninni. Allir þátttakendur munu fá blað með kynningu á rannsókninni og ósk um 

upplýst samþykki þeirra sem vilja taka þátt í henni. Engin kvöð er á þínum herðum um 
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þátttöku í þessari rannsókn og ef þú tekur þátt og ákveður síðar að þú viljir hætta þátttöku  er 

þér það frjálst án þess að geta um ástæður.  

 

Mín von er að rannsóknin geti varpað skýrara ljósi á hvernig deildarstjórar líta á 

hlutverk sín og að hægt verði að nýta niðurstöðurnar bæði til að auka sameiginlegan skilning 

stjórnunarteymis leikskóla á dreifingu valds og ábyrgðar og til að skerpa á hlutverkum innan 

leikskólans, þ.e. valdi og ábyrgð á einstökum verkþáttum, m.a. til að auka skilvirkni. 

 

Rannsóknin hefur þegar verið tilkynnt Menntasviði Reykjavíkur sem hefur gefið henni 

tilvísunina LEIK2011060042. Þar hefur mér einnig verið tjáð að ég þurfi ekki formlegt leyfi 

frá Aðalskrifstofu leikskólasviðs þar sem rannsóknin snúi beint að deildarstjórum og aðeins 

óbeint að nemendum. Rannsóknin hefur einnig verið tilkynnt til persónuverndar. 

 

Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður er Dr. Rúnar Sigþórsson prófessor við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Hægt er að hafa samband við hann um netfangið 

runar@unak.is. 

 

Ef þú ert tilbúin/n að taka þátt eða einhverjar spurningar vakna bendi ég þér á að hafa 

samband við mig annað hvort símleiðis eða í gegnum tölvupóst. 

 

 

Með kærri kveðju og fyrirfram þakklæti, 

 

 

____________________________________ 

Hjördís Fenger 

Hvassaleiti 67 

103  Reykjavík 

Netfang: hjordisfenger@hotmail.com 
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Viðauki 3 
 

 

 

 

 

Reykjavík í september 2011, 

 

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn um sýn deildarstjóra í 

leikskólum á stjórnunar og forystuhlutverk sín, völd og ábyrgð í starfi. 

 

 

 

Ég undirrituð/aður samþykki með undirritun minni þátttöku í rannsókn Hjördísar Fenger um 

sýn deildarstjóra í leikskólum á stjórnunar og forystuhlutverk sín, völd og ábyrgð í starfi. 

Samþykkið veiti ég eftir að hafa fengið um rannsóknina upplýsingar sem getið er um á 

kynningarblaði sem ég hef í minni vörslu.  

Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

 

 

 

___________________________________ 

Undirskrift 

 

_________________________ 

Dags. 

 


