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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að leitast við að varpa ljósi á viðhorf 

leikskólastjóra til faglegs lærdómssamfélags í stærri leikskólum. Einnig er 

skoðað hvernig þeir skilgreina hlutverk sitt sem faglegir leiðtogar í 

skólasamfélaginu og hvaða leiðir þeir fara til að halda sér í tengslum við 

leikskólastarfið með nemendum og samstarfsfólki. 

Rannsóknin er eigindleg og þátttakendur eru þrír leikskólastjórar í stærri 

þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni og gagna var aflað með viðtölum við þá. 

Viðmælendurnir eru allir konur með mikla reynslu í leikskólastjórnun og 

stýra allar stórum leikskólum þar sem 80-135 nemendur dvelja yfir daginn á 

fjórum til sex deildum. Með viðtölunum er leitast við að fá ákveðna mynd af 

viðhorfum leikskólastjóra bæði til faglegs lærdómssamfélags og á því að 

vera faglegir leiðtogar. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til að leikskólastjórunum 

þremur finnist þeim ganga vel að móta og þróa leikskólann sem faglegt 

lærdómssamfélag og að standa vörð um að leikskólinn sé slíkt samfélag. 

Einnig virðast þeir þættir sem styðja við leikskólastjóra sem faglega leiðtoga 

vera að efla samstarf, að dreifa forystu, að varðveita reynslu, að nýta 

mannauðinn, að efla traust og samkennd og að vinna með samskiptin. Gott 

samstarf við leikskólakennara, deildarstjóra, aðra leikskólastjóra, við 

samfélagið, við Félag stjórnenda leikskóla og aðra námskeiðs - og ráðstefnu-

haldara virðist einnig styðja leikskólastjóra. 

Leikskólastjórum virðist ganga vel að stjórna fjölmennum leikskólum að 

eigin mati og telja að fjölmennur og ólíkur starfsmannahópur efli starfið. Þar 

eru margir fagmenn samankomnir sem leiðir af sér miklar og faglegar 

umræður, skoðanaskipti eru tíð og sérþekking liggur víða. Aðstoðar-

leikskólastjórar virðast vera mikilvægir tengiliðir leikskólastjóra og með 

þeirra aðstoð halda þeir sér í tengslum við leikskólastarfið auk þess með því 

að vera sýnilegir. Þeir þættir sem virðast letja faglegt starf og þróun 

leikskólastarfs, að mati leikskólastjóra, eru tímaleysi, starfsmannavelta og 

niðurskurður. 
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Abstract 

Beliefs of preschools principals on professional learning community in 

larger preschools and their roles as professional leaders. 

The aim of this research is to shed light on the beliefs of preschools 

principals on professional learning communities in larger preschools. The 

research also looked into how they define their roles as professional leaders 

and how they maintain a connection to their work with the students. 

The research is a qualitative one. The participants are three preschools 

principals in smaller towns of rural communities and data is obtained by 

interviews. The participants are all women with long experience of 

managing preschools and they are all controlling bigger preschools today 

where 80-135 students stay during the day in four to six classes. The 

interviews aimed to show a particular form of preschool principals beliefs 

on professional learning communities and their experience of being 

professional leaders. 

The conclusions indicate that the preschool principals are feeling doing 

well in moulding and developing the preschools as a professional learning 

community, the preschools are professional learning communities and the 

principals seem to protect that the preschools are such community. The 

factors that also seem to support the preschools principals as professional 

leaders are promoting collaboration, distributing leadership, preserving the 

experience of the people, utilizing human resources, promoting confidence 

and identification and working with communication. Good relationships 

with preschools teachers, with department heads, with other preschools 

principals, with the community around, with associations of principals in 

preschools and other organizers of courses and conferences also seems to 

support the preschool principals. 

The preschools principals seem to be doing well managing larger 

preschools and feel that numerous and versatile personnel group promotes 

the work. In larger preschools there are many professionals together, 

increased discussions, different opinions and expertise is widely. Assistant 

preschool principals seem to be important contacts between the work with 

the students and the preschool principal and assist them to maintain a 

connection to the work as well as being visible. Factors that seem to 

discourage the preschools principals are lack of time, staff turnover and 

cutbacks which they fear will recoil on the professional and future 

development of the preschool work. 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Efnisyfirlit 

 

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

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

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

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

2 Fræðileg umfjöllun ............................................................................ 13 

2.1 Faglegt lærdómssamfélag ........................................................ 13 

2.2 Fyrri rannsóknir ........................................................................ 14 

2.3 Sameiginleg sýn, gildi, samvinna og traust ............................... 19 

2.4 Teymi, samvirkt nám og dreifð forysta .................................... 20 

2.5 Stofnanamenning-skólamenning ............................................. 22 

2.6 Hlutverk leikskólastjóra ............................................................ 24 

2.7 Hlutverk aðstoðarleikskólastjóra ............................................. 27 

3 Aðferð ................................................................................................ 31 

3.1 Rannsóknaraðferð og snið........................................................ 31 

3.2 Þátttakendur ............................................................................ 31 

3.3 Gagnaöflun ............................................................................... 32 

3.4 Gagnagreining .......................................................................... 34 

3.5 Siðferðileg atriði ....................................................................... 34 

4 Niðurstöður ....................................................................................... 37 

4.1 Viðmælendur og leikskólar ....................................................... 37 

4.2 Viðtöl ........................................................................................ 38 

4.2.1 Viðhorf til faglegs lærdómssamfélags .............................. 39 

4.2.2 Samvinna, sameiginleg sýn og gildi .................................. 41 

4.2.3 Samstarf við nærsamfélagið ............................................. 43 

4.2.4 Varanleiki, að læra af reynslunni ...................................... 45 

4.2.5 Staðarmenning ................................................................. 48 

4.2.6 Dreifð forysta og ábyrgð ................................................... 50 

4.2.7 Traust og samkennd ......................................................... 51 

4.2.8 Faglegir leiðtogar .............................................................. 53 

4.3 Samantekt á niðurstöðum ........................................................ 59 



 

10 

5 Umræða ............................................................................................ 63 

5.1 Viðhorf leikskólastjóranna til faglegs lærdómssamfélags ........ 63 

5.2 Varanleiki og mannauður ......................................................... 66 

5.3 Traust og samkennd ................................................................. 67 

5.4 Faglegir leiðtogar ...................................................................... 68 

5.4.1 Tengsl við daglegt starf á deildum .................................... 70 

5.4.2 Leiðir til að eflast í starfi ................................................... 71 

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

Heimildir .................................................................................................. 75 

Viðauki A ................................................................................................. 80 

Viðauki B .................................................................................................. 81 

Viðauki C .................................................................................................. 82 



 

11 

1  Inngangur 

Eftir að hafa starfað í leikskóla í 17 ár sem leikskólakennari og einnig kynnst 

fræðunum á bak við stjórnun og forystu á þeim vettvangi, í meistaranámi 

mínu í stjórnun menntastofnana við Háskóla Íslands, vaknaði áhugi minn á 

því að skoða stöðu leikskólastjórans í faglegu lærdómssamfélagi (e. 

professional learning community) í fjölmennum leikskólum. Margir þeirra 

leikskóla sem byggðir eru í dag eru fjögurra til sex deilda skólar. Í sumum 

tilvikum hafa minni leikskólar verið sameinaðir í einn stóran og yfirleitt talið 

æskilegt að leikskólastjóri hafi lokið framhaldsmenntun í stjórnun þegar 

ráðinn er leikskólastjóri til starfa. Í stórum leikskólum er yfirleitt mikil 

starfsmannavelta, stundum yfir 30 manns í vinnu og í mörg horn að líta. 

Leikskólastjórastaðan er yfirleitt 100% stjórnunarstaða þar sem hætt er við 

að lítill tími gefist til að fara inn á deildir og kynnast starfinu með börnunum. 

Í minni leikskólum er yfirleitt einhver kennsluskylda hjá leikskólastjórum 

sem gæti tengt þá betur við leikskólastarfið og það sem fram fer á deildum 

leikskólans. 

Niðurstöður í rannsókn Sigríðar Bjarkar Gylfadóttur (2011) virðast benda 

til þess að leikskólastjóri með kennsluskyldu inni á deild styrkist sem 

faglegur leiðtogi. Þá fer hann í önnur störf inni á deildum, er fyrirmynd 

annarra starfsmanna í starfinu með börnunum og er líklegri til að halda 

meiri tengslum við leikskólastarfið. Hann virðist vera líklegri til að upplifa 

hvernig fólkið gerir verkin, hvað er í góðu lagi og hverju er ábótavant. Hann 

finnur taktinn í leikskólastarfinu og kynnist betur börnum, foreldrum og 

samkennurum. Hann virðist vita betur hvað er að gerast hverju sinni. 

Það að vera í góðum tengslum við leikskólastarfið, hvetja og hrósa 

starfsfólki þegar við á og vera til staðar skiptir máli í þróun faglegs 

lærdómssamfélags (Stoll og Louis, 2008). Minni leikskólar gætu því 

hugsanlega verið betur í stakk búnir hvað þetta varðar heldur en stærri 

skólar þar sem leikskólastjóri er ekki með kennsluskyldu á deildum. Þess 

vegna ákvað ég að beina kastljósi að fjögurra til sex deilda leikskólum og 

skoða hvernig þessu er háttað þar. 

Faglegt lærdómssamfélag samkvæmt Stoll og Louis (2008) er þekkingar-

sköpun sem byggir á sameiginlegri sýn og gildum alls starfsfólks skólans til 

þess að auðga og bæta skólastarfið. Þá er átt við opna starfshætti, víðtæka 

samvinnu og umræðu sem einkennist af gagnrýni og uppbyggilegum 

vangaveltum. Gagnrýnin umræða er mikilvæg þar sem starfsfólkið þarf að 
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geta sagt sína skoðun án þess að það sé vegið að því persónulega. Allt 

starfsfólk hefur eitthvað til málanna að leggja, fær að tjá sínar skoðanir á 

jafnréttisgrundvelli og upplifir sig sem hluta af heild. Það er alltaf hægt að 

þróa lærdómssamfélag, framkvæma góða hluti betur og stuðla að bættum 

starfsháttum. Í lærdómssamfélagi læra kennarar hver af öðrum og hver 

með öðrum í þeim tilgangi að bæta árangur nemenda og þá er einnig 

stuðlað að stöðugri framþróun (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2008). 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða viðhorf leikskólastjóra til faglegs 

lærdómssamfélags og varpa ljósi á það hvernig leikskólastjóri skilgreinir 

hlutverk sitt og möguleg áhrif til að þróa lærdómssamfélag í leikskólanum 

sem faglegur leiðtogi. Áhugi minn beinist að því að skoða hvaða þættir í 

starfi leikskólastjórans hafa áhrif og hvernig faglegt lærdómssamfélag 

þróast og verður til út frá sjónarhóli leikskólastjórans. Niðurstöður gætu 

nýst leikskólastjórum og rekstraraðilum til þess að ígrunda betur starf og 

áhrif leikskólastjórans í því að styrkja lærdómssamfélag leikskóla, aukið 

skilning á stöðu stjórnenda og varpað ljósi á það hvað þarf að hafa í huga til 

að efla og þróa faglegt lærdómssamfélag. 

Hér er um að ræða eigindlega rannsókn þar sem skoðuð eru viðhorf 

fyrrnefndra þátttakenda með því að taka við þá hálf stöðluð viðtöl. Þeir 

verða spurðir nokkurra spurninga sem tengjast þeirra stöðu í lærdóms-

samfélaginu sem gætu varpað ljósi á viðhorf þeirra. Rannsóknarspurningin 

sem gengið er út frá er: Hvert er viðhorf leikskólastjóra til faglegs 

lærdómssamfélags í leikskólum og hvernig skilgreinir hann hlutverk sitt, 

gagnvart því að þróa faglegt lærdómssamfélag í sínum skóla, sem faglegur 

leiðtogi? 

Uppbygging ritgerðar er á þann veg að í upphafi er inngangur þar sem 

fjallað er um kveikjuna að verkefninu, verkefnið afmarkað og tilgangur 

skýrður. Næst er fræðileg umfjöllun; hugtakið faglegt lærdómssamfélag 

skilgreint, fjallað um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið bæði hér á landi 

og erlendis sem tengjast því og hugtök skilgreind sem einkenna faglegt 

lærdómssamfélag. Síðan er kafli um skilgreiningu á stofnanamenningu og 

skólamenningu og þar á eftir er fjallað um hlutverk leikskólastjóra. Þá er 

kafli um aðferðir við gagnaöflun, því næst niðurstöður og umræður þar á 

eftir þar sem niðurstöður eru túlkaðar enn frekar. Að lokum eru lokaorð, 

heimildaskrá og viðaukar sem innihalda viðtalsramma og leyfisveitingar sem 

þurftu að liggja fyrir. 
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2  Fræðileg umfjöllun 

Bakgrunnur rannsóknarinnar er sóttur til hugmynda sem tengjast faglegu 

lærdómssamfélagi. Hér á eftir er fjallað um skilgreiningar á faglegu 

lærdómssamfélagi, síðan er fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið og 

að lokum um nokkur hugtök sem tengjast viðfangsefninu s.s. samvirkt nám, 

samvinna, traust, sameiginleg gildi/sýn, teymi og dreifð forysta. 

2.1 Faglegt lærdómssamfélag 

Engin ein afgerandi skilgreining er til á því hvað faglegt lærdómssamfélag (e. 

professional learning community) er í raun og veru. Shirley Hord (1997, 

1999, 2004) heldur því fram að faglegt lærdómssamfélag hafi að geyma 

fimm víddir. Þær eru eftirfarandi: styðjandi og sameiginleg stjórnun þar sem 

ábyrgð er dreifð og ákvarðanir teknar í sameiningu, sameiginleg gildi og sýn 

þar sem nám nemendanna er í fyrirrúmi og samvirkt nám, þar sem allir 

vinna saman bæði kennarar og nemendur. Þá eru aðstæður til náms 

mikilvægar til að styðja við nám nemenda og ýta undir þekkingaröflun hans 

og í lokin nefnir hún sameiginlega starfshætti þar sem stefnt er að 

sameiginlegu markmiði með það í huga að hver og einn einstaklingur fái 

notið sín. 

Í rannsókn Stoll, Bolam, McMahon, Thomas, Wallace, Greenwood og 

Hawkey (2006) á lærdómssamfélagi í skólum allt frá leikskóla upp í 

framhaldsskóla koma fram níu flokkar sem þau telja að einkenni faglegt 

lærdómssamfélag. Þar skal fyrst nefna sameiginlega sýn og gildi, miklar 

væntingar til fræðilegra afreka hjá nemendum, sameiginlega stjórnun þar 

sem kennarar taka ákvarðanir í sameiningu og mikilvægi gagnkvæms 

skilnings milli kennara. Þá er samvinna mikilvæg til að stuðla að samvirku 

námi nemenda, einnig umhverfi sem styður við samvinnu kennara, siðir og 

venjur sem ýta undir samvinnu gagnvart námi nemenda, starfsandi sem 

styður samstarf og starfsánægja og traust. 

Hargreaves (2008) tilgreinir nokkra þætti sem ýta undir þróun 

lærdómssamfélags og stuðla að varanleika þess. Það er í fyrsta lagi dýpt (e. 

depth) þar sem áhersla er lögð á gæði og dýpt í námi nemenda. Það þarf að 

einbeita sér að því sem máli skiptir og varðveita og stuðla að afrekum og 

árangri hvers og eins, að allir fái notið sín. Í öðru lagi er breidd (e. breadth) 

þar sem lögð er áhersla á menningu sem byggir á trausti og samkennd. Allar 

breytingar og úrbætur eiga að gagnast sem flestum og menning, traust og 

tengsl innan samfélagsins eru aðalatriðin. Varanleiki (e. endurance) er þriðja 

atriðið, það tekur tíma að búa til gott lærdómssamfélag og það þarf að hlúa 



 

14 

að því til lengri tíma. Það er byggt upp, er til staðar og þróast með styrkri og 

sterkri samvinnu. Einnig er það réttlæti (e. justice) sem þarf að vera við líði 

þar sem jöfn tækifæri fyrir alla eru í heiðri höfð. Þar eru allir þátttakendur 

jafnir hvort sem það eru nemendur, kennarar eða ólík samfélög. Enn annar 

þáttur er fjölbreytileiki (e. diversity), þá er áhersla lögð á að samfélagið sé 

ekki einangrað eða einsleitt heldur eru öll tækifæri nýtt, samstarf við aðra 

skóla ríkjandi og lærdómur er dreginn af því sem gert er bæði innan og utan 

skólans. Eitt atriði enn er gefandi (e. resourcefulness) samfélag sem 

einkennist af skynsemi og væntumþykju. Þá er hlúð að fólki, hæfileikum og 

kröfum þess og það fær tækifæri til að endurnýja orku sína og auðlindir. 

Varanleiki (e. conservation) er síðasta atriðið sem þarf að vera til staðar til 

þess að lærdómssamfélag þróist. Þá er átt við að varðveita reynslu allra, allir 

eru metnir að verðleikum og líka þeir sem hafa verið á móti einhverju í 

starfseminni. Það afl og sá kraftur sem verður til við breytingar er nýttur 

hvort sem hann styður núverandi aðferðir eða einhverjar aðrar. Það sem 

hefur verið gert áður er skoðað og reynt að byggja á fortíð til að eiga betri 

framtíð. 

2.2 Fyrri rannsóknir 

Hér verður fjallað um nokkrar þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið bæði 

hér á landi og erlendis á faglegu lærdómssamfélagi. Þær eru tiltölulega nýjar 

af nálinni og tengjast ýmist leikskólum eða grunnskólum. 

Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson (2011) rannsökuðu uppbyggingu 

lærdómssamfélags í leikskóla með aðferðum starfendarannsókna. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að leita svara við því hvernig byggja mætti upp 

lærdómssamfélag í anda Reggio Emilia með því að innleiða skólagreindir 

MacGilchrist og félaga. Niðurstöður þeirra bentu til að skólagreindarlíkanið 

gæti nýst sem stuðningur við að byggja upp lærdómssamfélag. Þátttakendur 

töldu sig hafa eflst sem fagmenn með því að fá að byggja saman upp 

samfélag sem einkenndist af lýðræði, samvinnu, umhyggju og virðingu. Þá 

hefðu þeir fengið tækifæri til að eflast í starfi og persónulegum þroska. Í 

skólasamfélaginu tókst að byggja upp áherslu á samræður, samvinnu, 

dreifða forystu, ábyrgð, traust, umhyggju og virðingu en það eru allt þættir 

sem einkenna lærdómssamfélag. Niðurstöður sýndu einnig að jöfn tækifæri 

til náms og starfsþróunar innan skólans óháð menntun væru nauðsynleg 

kennarasamfélaginu til að byggja upp samfélag sem lærir. 

Rannsóknin var byggð á þróunarverkefni á fyrsta starfsári leikskóla sem 

gekk út á það hvernig uppbygging skólamenningar og starfshátta fór fram 

sem miðaði að uppbyggingu lærdómssamfélags. Notuð var eigindleg 



 

15 

rannsóknaraðferð ásamt fundargerðum, dagbókarskrifum og verkefnum 

(Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). 

Svava Björg og Rúnar (2011) telja að niðurstöður gætu nýst sem vegvísir 

um það hvernig hægt væri að byggja upp lærdómssamfélag í leikskóla. Það 

væri hægt að fara svipaðar leiðir og leggja áherslu á svipaða hluti eins og 

gert var í rannsókn Svövu Bjargar og Rúnars þar sem þátttakendur töldu sig 

hafa eflst sem fagmenn með því að fá að byggja saman upp samfélag sem 

einkenndist af lýðræði, samvinnu, umhyggju og virðingu. Þátttakendur 

fengu þar að taka þátt í því að byggja upp og þróa lærdómssamfélag. Hægt 

er að nýta sér niðurstöður með því að efla og hvetja kennarahópinn í að 

byggja saman upp samfélag með samvinnu, lýðræði, virðingu, trausti og 

dreifðri forystu að leiðarljósi þar sem allir tækju þátt og hefðu eitthvað til 

málanna að leggja. Leikskólastjórar gætu stuðlað að uppbyggingu samfélags 

jafningja þar sem allir fá jöfn tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi óháð 

bakgrunni eða menntun. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2008) gerði rannsókn á faglegu samstarfi 

kennara í tveimur grunnskólum í Reykjavík árið 2002 og fór  gagnaöflun 

fram á ýmsum fundum í skólunum tveimur og með spurningakönnun til 

kennara. Tilgangur rannsóknarinnar var að meta hvort umræða meðal 

kennara á samstarfsfundum væri líkleg til að efla árangur nemenda, leiða til 

framfara í innra starfi skólans eða stuðla að samvirku námi þeirra sem taka 

þátt í samstarfinu. 

Meginniðurstöður virtust benda til þess að umræður á þeim fundum 

sem skoðaðir voru í rannsókninni einkenndust í flestum tilfellum ekki af 

þeim þáttum sem taldir eru leiða til samvirks náms eða þróaðra lærdóms-

samfélags. Umræðurnar virtust ekki leiða af sér að kennarar væru að læra 

hver af öðrum eða að vinna saman í teymum. Anna Kristín (2008) byggir 

m.a. á skilgreiningu Michell og Sackney (2000) á samvirku námi sem er ferli 

þar sem allir þátttakendur læra hver af öðrum, vinna saman í hópum eða 

teymum og verða fyrir áhrifum hver af öðrum. Þessir þættir virtust ekki vera 

fyrir hendi. Umræðan á fundunum var ekki heldur líkleg til að auka né 

styrkja faglegan orðaforða kennara en Hopkins (2003) bendir á að samvirkt 

nám og umræða sem eykur faglegan orðaforða kennara sé nauðsynleg til að 

efla þroska og faglega sjálfsmynd. Anna Kristín (1996) og Hopkins (2003) 

benda einnig á það að faglegur orðaforði kennara hafi líklega ekki þróast 

nægilega, bæði hérlendis og víðar, vegna einangrunar kennara í starfi. 

Það reyndust vera fá dæmi um gagnkvæman stuðning á þeim fundum 

sem Anna Kristín (2008) fylgdist með, lítið var um uppbyggilega gagnrýni, 

hrós og að nýjar hugmyndir væru lagðar fram. Kennarar tjáðu hins vegar í 
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spurningalistakönnun að samvirkt nám væri í gangi í skólanum og að þeir 

miðluðu hugmyndum, þekkingu og að þeir fengju ráð frá samkennurum. 

Anna Kristín (2008) taldi að það gæti bent til þess að samvirkt nám færi 

fram annarsstaðar en á tilteknum fundum eða að mismunur sé á viðhorfum 

kennara til samstarfs, eins og þau birtust í svörum við spurningalista og 

raunverulegrar stöðu eins og hún virtist koma fram á fundunum sem voru til 

athugunar. 

Ekki eru til sambærilegar niðurstöður um samstarf kennara í leikskólum 

en ætla má að leikskólastjórar gætu nýtt fundi í leikskólanum til þess að 

rýna í þessa þætti, hvernig umræða færi fram, hvað það væri sem styrkti 

faglega lærdómssamfélagið og hvaða einkenni þyrftu að vera til staðar til 

þess að það efldist og þróaðist til framtíðar. Þeir gætu reynt að hafa áhrif á 

umræðu samráðsfunda, farið leiðir sem efla samvirkt nám og styrkt um leið 

þróun samfélags í leikskólum. 

Rannsókn Sigríðar Bjarkar Gylfadóttur (2011) sem áður hefur verið nefnd 

fjallar um stöðu leikskólastjóra í dreifbýli og hvernig þeim gengur að móta 

og þróa faglegt lærdómssamfélag. Rannsóknin er eigindleg þar sem tekin 

voru viðtöl við þrjá þátttakendur, leikskólastjóra í dreifbýli, og leitast við að 

fá mynd af upplifun þeirra af störfum sínum og áhrifaþáttum í starfs-

umhverfi þeirra. 

Niðurstöður bentu til að þeir þættir sem styðja við leikskólastjóra sem 

faglegan leiðtoga eru að hafa leikskólakennarana með sér í þróunarstarfi, 

dreifa forystu, að samskipti séu góð og að góð tengsl séu við samfélagið. 

Leikskólastjórar í hennar rannsókn töldu að þeim hafi gengið vel að móta og 

þróa leikskólann sem faglegt lærdómssamfélag en voru þó komnir mislangt í 

því ferli. Leikskólarnir þrír voru í mismiklum samskiptum við samfélagið og 

það virtist vera undir leikskólastjóra komið hvernig samskiptum var háttað 

út á við. 

Rannsókn Sigríðar Bjarkar (2011) tengist vel minni rannsókn þar sem 

rannsóknarefnið er að nokkru leyti það sama, þ.e. staða og hlutverk 

leikskólastjórans og hvaða þættir hafa áhrif á faglegt lærdómssamfélag í 

leikskólum. Sigríður Björk skoðaði fámenna leikskóla í dreifbýli, leikskóla-

stjórarnir höfðu flestir kennsluskyldu og nefndu að á þann hátt héldu þeir 

tengslum við leikskólastarfið. Einnig var umhverfi leikskólans skoðað og 

tengsl þeirra við samfélagið höfð til hliðsjónar. Þátttakendur í minni 

rannsókn eru leikskólastjórar í fjölmennum leikskólum þar sem nemenda-

fjöldi er yfir áttatíu, skipt niður á fjórar deildir eða fleiri eftir fjölda. 

Arna H. Jónsdóttir (2012) gerði rannsókn á faglegu hlutverki, sjálfsmynd 

og forystu leikskólakennara og viðhorfum hagmunaaðila til leikskóla-
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kennarastarfsins. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá svör við því hvernig 

leikskólakennarar sjá faglegt hlutverk sitt og forystu og hvernig aðrir 

hagsmunaaðilar skynja sömu þætti. Einnig að leita eftir skoðunum 

hagsmunaaðila og athuga hvaða áhrif þær og ýmsir ytri þættir hafa á 

faglega sjálfsmynd leikskólakennara. Hún nefnir að leikskólakennarar hafi 

barist fyrir rétti sínum í áranna rás og fyrir því að fá viðurkenningu frá 

samfélaginu um mikilvægi leikskólamenntunar og leikskólakennarastarfs. 

Arna tekur fram að hún voni að niðurstöður rannsóknarinnar verði til þess 

að auka skilning innan sem utan leikskólans á faglegu hlutverki og forystu 

leikskólakennara og dragi athygli að hlutverki leikskóla í íslensku samfélagi 

(Arna H. Jónsdóttir, 2012). 

Þátttakendur komu frá þremur leikskólum, um eigindlega rannsókn var 

að ræða og notaðir voru fimm rýnihópar til að afla gagna. Í hverjum hópi 

voru sex þátttakendur; stjórnendur í einum, leikskólakennarar í öðrum, 

aðrir starfsmenn í þeim næsta, rekstraraðilar og stjórnmálamenn í næsta 

hópi og foreldrar í þeim síðasta. Það komu tveir þátttakendur frá hverjum 

leikskóla í hvern hóp (Arna H. Jónsdóttir, 2012). 

Niðurstöður úr rannsókn Örnu bentu til að leikskólakennarar töldu sig 

vera fagmenn á sínu sviði og efuðust ekki um hæfni sína. Þeir virtust leggja 

fyrst og fremst áherslu á menntunarlegt hlutverk sitt og leikskólans á 

meðan stjórnmálamenn lögðu ekki síður áherslu á þjónustu við útivinnandi 

foreldra. Einnig virtust leikskólakennarar upplifa þá þætti mjög jákvæða 

sem styðja við menntunarlega hlutverkið og þeir þættir virtust einnig stuðla 

að jákvæðri faglegri sjálfsmynd þeirra. 

Þættir sem tengjast þjónustuhlutverkinu s.s barnmargar deildir, mikil 

stjórnunarleg skipulagning og langur dvalartími barna virtust á hinn bóginn 

hafa neikvæð áhrif á hlutverk leikskólakennarana, forystu og á faglega 

sjálfsmynd. Foreldrar virtust vera ánægðir með starf leikskólanna en kölluðu 

ekki sterklega eftir leikskólakennurum í almennu daglegu starfi. Foreldrar 

nefndu að leikskólakennararnir gætu skipulagt daginn og séð um innlögn 

verkefna en þess utan gætu stuðningsfulltrúar, svipað og í grunnskólunum, 

verið með börnunum. Þeir töldu að persónan sjálf skipti mestu máli en ekki 

menntunin. Stjórnmálamenn virtust vera að hluta til sammála foreldrum um 

hver ætti að sjá um menntun barnanna, leikskólakennararnir ynnu gott starf 

en það væri rými fyrir fleira fólk. Aðilar úr samfélagi leikskólans virtust hafa 

ólíka sýn á störf leikskólakennara og baráttan um það að fá viðurkenningu 

frá samfélaginu á starfsgreininni virtist vera erfið. Talað væri um 

kvennastörf þegar ræða átti starfið í leikskólanum og virðing frá 
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samfélaginu væri frekar lítil. Samfélagið virtist ekki sýna skilning á mikilvægi 

leikskólakennarastarfsins (Arna H. Jónsdóttir, 2012). 

Tengsl minnar rannsóknar, þar sem rætt er við leikskólastjóra og þeirra 

viðhorf til faglegs lærdómssamfélags höfð til hliðsjónar, og rannsóknar Örnu 

gætu verið á þá leið að leikskólastjórar þyrftu að berjast við sömu þættina 

og þátttakendur í rannsókn Örnu þurftu að gera og þeir gætu jafnvel nefnt 

svipuð atriði sem hamla þeim í starfi. Einnig gæti komið fram tenging á milli 

þess að vera faglegur leiðtogi og sýna það í verki og þeirrar sýnar sem 

samfélagið hefur á leikskólakennarastarfið í heild sinni 

Sameiginleg sýn og gildi skipta miklu máli í þróun faglegs lærdóms-

samfélags og Huffman (2003) gerði rannsókn á hlutverki þessara þátta. 

Rannsóknin var gerð í 18 grunn- og framhaldsskólum í Texas þar sem unnið 

var að innleiðingu faglegs lærdómssamfélags. Viðtöl voru tekin við 

skólastjóra og leiðtoga hvers skóla eftir að innleiðing hafði staðið yfir í eitt 

ár. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að þegar breyta skuli 

samfélagi í skóla, í raun stofnanamenningu, þá þarf að byggja á sameiginleg-

ri sýn allra sem að stofnuninni koma. Allir starfsmenn þurfa að styðja ferlið 

því það felur í sér ákveðnar hegðunarbreytingar. Hér þarf að koma til 

gagnkvæm virðing og traust og starfsmenn verða að taka þátt og skuldbinda 

sig til að breytingar séu framkvæmanlegar og verði varanlegar. Einnig kom 

fram að ferli sem þetta tekur langan tíma en þegar gildi og sýn eru orðin 

hluti af því sem stofnunin byggir á þá verður auðveldara fyrir alla innan 

hennar að eiga góð og árangursrík samskipti og tjá skoðanir sínar. 

Stjórnandinn þarf að koma því til leiðar að sameiginleg sýn og gildi 

starfsfólksins tvinnist saman, bæti samskipti, auðgi samvinnu og efli traust. 

Rannsóknin tengist vel minni rannsókn þar sem fjallað er um svipuð 

atriði þ.e. sameiginlega sýn, gildi og traust. Ef vel á að takast þá þurfa allir 

að koma að ferlinu þegar breytingar eða þróun á sér stað. Breytingar á 

skólasamfélaginu snerta alla sem þar starfa og niðurstöður í rannsókn 

Huffman (2003) styðja vel við. 

Rannsóknirnar hér að ofan renna stoðum undir það að það sem skiptir 

máli, þegar ráðist er í breytingar og þróunarstarf til að efla faglega 

lærdómssamfélagið, er að hafa fólkið með sér, nýta og efla samvinnu, 

umhyggju, virðingu og lýðræðisleg vinnubrögð. Einnig þarf að skapa 

aðstæður til umræðna, dreifa forystu og ábyrgð og efla samskiptin bæði 

innan sem utan stofnunar. Leikskólakennarar eru fagmenn og upplifa sig 

sem slíka og leikskólinn er fyrsta skólastigið. 
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Rannsóknir og fræðirit sýna að starf leikskólastjóra er viðamikið og 

ábyrgðarfullt starf og að mörgu er að hyggja ef vel á að ganga. Góður 

stjórnandi þarf að hafa marga þætti í huga í starfi sínu, veita faglega forystu 

og einnig stjórna á sama tíma. Hann þarf að finna jafnvægi á milli þessara 

stjórnunarþátta og stýra sínum skóla með faglega forystu að leiðarljósi. 

2.3 Sameiginleg sýn, gildi, samvinna og traust 

Hér verður fjallað um nokkur hugtök sem talin eru einkenna faglegt 

lærdómssamfélag og hafa áhrif á uppbyggingu þess og þróun en þau eru 

sameiginleg sýn, gildi, samvinna og traust. Umfjöllunin hér byggir á niður-

stöðum bæði erlendra og innlendra rannsókna þar sem kastljósinu er beint 

að fyrrnefndum þáttum til þess að varpa ljósi á mikilvægi þróunar 

lærdómssamfélags og hvað það er sem viðheldur þeirri þróun og 

einkennum þess. 

Til þess að skapa faglegt lærdómssamfélag þurfa að vera til staðar 

sameiginleg gildi og sameiginleg sýn allra í skólanum. Það þurfa allir að 

leggjast á eitt með nám og líðan nemenda í fararbroddi. Nám allra nemenda 

er sameiginleg ábyrgð starfsmanna skólans. Mikilvægt er að starfsfólkið 

vinni og læri saman og miðli á milli sín hugmyndum og aðgerðum um betri 

kennslu (Stoll og Louis, 2008). Sergiovanni (2009) er sammála þeim og talar 

um gildi og sýn í stjórnun og forystu, það þarf að vera eitthvað til staðar til 

að stefna að. Hann nefnir að gildi er það sem við gerum og hvað við leggjum 

í það. Hvað finnst okkur mikilvægt, hvað viljum við standa fyrir og hvað 

teljum við að skipti mestu máli fyrir skólann sem lærdómssamfélag. 

Sergiovanni (2009) talar um gildishlaðinn hugsanagang í þessum efnum og á 

þar við hvað það er sem við trúum á, hvað við teljum gott og farsælt, 

tilfinningar, skoðanir og sýn fólksins. Þessa sýn ber að virða og vinna með og 

fá sem flesta með í ferlið að gera skólasamfélagið enn betra. Skólastjórn-

endur og starfsfólk mynda faghópinn í skólanum og þessi hópur þarf að 

sammælast um hvaða gildi skólinn stendur fyrir, vinna saman, hvert ætlar 

hópurinn að fara, hver er stefnan og hver eru markmiðin. 

Gellerman (1996) segir í bók sinni Starfshvatning að það sé hlutverk góðs 

stjórnanda að sjá til þess að undirmenn hans hafi það sem þeir þurfa til að 

eflast í starfi. Þá er nauðsynlegt að atriði eins og sjálfstraust, upplýsingar, 

viðurkenning og agi séu til staðar og að þeir finni að stjórnandinn sé þeim 

innan handar. Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, 

Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West (1999) álíta að 

umbótastarf í skólum byggist bæði á tilfinningum og þekkingu og að mestu 

möguleikarnir skapist þegar tekst að efla áhuga og trú á árangri. Þá verður 
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til sameiginleg sýn sem er afl sem getur orðið sterkt í huga fólks og er eitt af 

mikilvægustu forsendunum fyrir þróun stofnunar. 

Í rannsókn Huffman (2003) kemur fram að ákveðin hegðunarbreyting 

þurfi að verða hjá starfsfólkinu til þess sameinast um sýn og gildi. 

Stjórnandinn þarf að koma því til leiðar að samvinna, virðing og traust 

aukist og styrkist og hægt sé að byggja upp samfélag sem einkennist af 

góðri samvinnu og árangursríkum samskiptum. 

Samvinna er eitt af mikilvægum einkennum faglegs lærdómssamfélags. 

Það þarf að framkvæma hlutina í sameiningu og nýta mannauðinn. Rúnar 

Sigþórsson o.fl. (1999) halda því fram að starfsfólk stofnunar sé aflvaki 

hennar og stuðla þurfi að samvinnu þeirra á milli en það er að vinna saman 

að einhverju ákveðnu og stefna saman í sömu átt. Skólinn er samfélag ólíkra 

hópa þar sem ólíkar skoðanir takast á og koma fram allt árið um kring. 

Andrúmsloft sem styður skólastarfið og nemendur í hvívetna, viðhald 

starfsþróunar og styrking faglegs starfs eru þættir sem ýta undir samvinnu. 

Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) álíta að hvert skólasamfélag verði að skilgreina 

hvað það telur skilvirkt starf og þá með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. 

Það þarf að komast að samkomulagi um hvaða gildismat skuli vera ráðandi 

og gera það sameiginlega. Það er mikilvægt að styrkja skólana sjálfa innan 

frá með því að leggja áherslu á mikilvægi samvinnu og samábyrgð allra sem 

tengjast starfi skólans. 

Traust hefur mikið að segja í allri samvinnu og samkvæmt Muijs, Aubrey, 

Harris og Briggs (2004) vilja starfsmenn að stjórnendur sýni þeim traust, 

treysti þeim fyrir starfinu og þeim verkum sem þarf að gera. Stjórnendur 

þurfa að treysta starfsfólkinu og hvetja aðra til að tjá sig og segja sína 

skoðun og veita stuðning til að starfsfólkið nái meiri árangri. Harris og 

Lambert (2003) álíta að öflug skólaþróun verði til þegar lögð er áhersla á 

nám og kennslu í skólanum með traust, samvinnu og fagmennsku að 

leiðarljósi. Skólastjórnendur sem starfa af skilvirkni, þeir meta aðstæður og 

andrúmsloft í skólanum og skapa grundvöll þar sem framfarir eiga sér stað. 

Þannig byggja þeir upp samfélag sem ýtir undir þróun skólans. 

2.4 Teymi, samvirkt nám og dreifð forysta 

Hér verður fjallað um fleiri hugtök en það er teymi, samvirkt nám og dreifð 

forysta. Hér er einnig, líkt og í kaflanum á undan, stuðst við erlendar 

rannsóknir til að kanna ennfremur helstu einkenni faglegs lærdóms-

samfélags og hvernig þau birtast í skólastarfinu. 

Í lærdómssamfélagi er teymi eða hópur grunneining og samvirkt nám (e. 

collaborative learning) liggur í samræðunni innan teymisins (Senge, 2006). 



 

21 

Samvirkt nám er ferli þar sem allir þátttakendur læra hver af öðrum, vinna 

saman í hópum/teymum og verða fyrir áhrifum hver af öðrum. Hér verður 

til menning hópsins þar sem venjur, þekking, tjáningarmynstur, samskipti og 

væntingar móta ferlið (Michell og Sackney, 2000). Umhverfið sem teymið 

vinnur í skiptir einnig máli. Það er mikilvægt að stjórnendur skólans tryggi 

aðstæður s.s. nægan tíma og næði til fundarhalda þannig að samvirkt nám 

geti átt sér stað innan teymisins. Ekki er síður mikilvægt að stjórnendur 

komi í veg fyrir að teymin sem slík verði eylönd í skólasamfélaginu heldur 

séu þau tengd saman í eina heild (Fredriksen, 2005). Það er mikilvægt að 

hlusta á hugmyndir starfsmannahópsins og teymanna innan skólans. Þannig 

eykst tilfinning starfsfólksins bæði fyrir tilgangi starfsins og fyrir því að vera 

þátttakandi í því. Þá verður til dreifð ábyrgð, dreifð forysta (e. distributed 

leadership) og sterkir eiginleikar starfsfólksins eru nýttir til hins ýtrasta 

(Wise, 2001). Þá vinna kennarar saman að lausn viðfangsefna, læra hver af 

öðrum og reyna í sameiningu að ná betri árangri í kennslu. Á þann hátt 

stuðla þeir að framþróun í innra starfi skóla, leita leiða í sameiningu og efla 

nám nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2008). Samvirkt nám í 

lærdómssamfélagi fer ætíð fram innan hóps og markmiðið er að auka 

starfshæfni hópsins bæði í heild sinni og einstaklingslega (Lieberman, 1990). 

Markmið dreifðrar forystu samkvæmt Stoll og Louis (2008) er að tengja 

saman faglegt lærdómssamfélag og framfarir í námi og kennslu. Þegar 

byggja skal upp faglegt lærdómssamfélag þarf einnig að byggja upp sterka 

forystuhæfni skóla og huga að því hvernig forysta er vænlegust til árangurs. 

Hargreaves (2008) tekur undir þetta og segir að faglegt lærdómssamfélag 

byggist á dreifðri forystu og á trausti sem starfsfólki er sýnt með því að 

hvetja það til að sýna forystuhæfileika sína. 

Dreifð forysta er sveigjanlegt forystukerfi þar sem mynduð eru teymi 

fólks. Í teymunum starfar fólk saman, lærir og styrkir hvert annað og viðrar 

skoðanir sínar (Harris, 2008). Stjórnandi nýtir sér dreifða forystu til þess að 

byggja upp samfélag þar sem nám á sér stað og þar sem fólk lærir og þróast 

saman (Harris og Lambert, 2003). Með því að vinna saman að því að skapa 

námsmenningu sem lærir og þróast og deilir þekkingu fæst dreifð forysta 

(Ebbeck og Waniganayake, 2003). Rodd (2006) tekur undir það og telur að 

þar sem valdi og forystu er dreift meðal starfsmanna geti orðið til 

árangursrík leið í stjórnunarstíl innan leikskólans. Fullan, Cuttress og Kilcher 

(2005) segja dreifða forystu snúast um það að leita innan stofnunar að 

sérfræðiþekkingu, nýta sér hana í þágu starfsins og þá um leið nýta 

mannauðinn. Sérfræðiþekking getur legið hvar sem er og ekki ber að leita 

að henni eingöngu í formlegum forystuhlutverkum stofnunar. 
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Samkvæmt Doolitle, Sudeck og Rattigan (2008) ber leikskólastjóri ábyrgð 

á faglegri forystu í sínum skóla og til að létta sínar byrðar og tengja 

starfsfólkið betur við starfið þá dreifir hann forystunni til fólksins sem hefur 

í framhaldi jákvæð áhrif á árangur skólans. Harris og Muijs (2005) og Rood 

(2006) skilgreina forystu sem ferli til að hafa áhrif á aðra og að sameinast 

um sameiginleg markmið og sýn. Leikskólastjóri setur skýr markmið, dreifir 

forystu á milli kennara, tekur ákvarðanir og virkjar starfsmenn sína með 

samskiptum, hvatningu og viðurkenningu. Hoy og Miskel (2008) styðja þetta 

og tala um faglega starfsfyrirkomulagið (e. professional structrue) sem er 

fyrirkomulag sem byggist á því að allri ákvarðanatöku er deilt jafnt niður á 

starfsfólkið. Þá er litið á alla starfsmenn sem fagmenn sem hafa reynslu og 

getu til að geta tekið mikilvægar ákvarðanir. Í þessu kerfi hafa kennararnir 

miklu meira vægi í ákvörðunartöku og stefnumótun skólakerfisins. Í stuttu 

máli má segja að ákvarðanir eru teknar af þeim sem hafa þekkingu og 

kunnáttuna til að taka þær. 

2.5 Stofnanamenning-skólamenning 

Eitt af því sem hefur áhrif á lærdómssamfélag í leikskóla er stofnana-

menning. Menningin gefur til kynna hvernig starfið er unnið og hvaða 

áherslur eru við líði. Fullan (2007) talar um að þegar skapa skal öflugt 

lærdómssamfélag þá þarf að byrja á því að breyta skólamenningunni og 

skoða hvernig hlutirnir eru framkvæmdir áður en þeim er breytt. Ferlið 

snýst ekki um að innleiða einhverja nýjung heldur nýta og breyta, eftir 

þörfum, því sem fyrir er. Skólamenningin og staðblærinn verður að vinna 

með þeim þáttum sem einkenna faglegt lærdómssamfélag til þess að það 

megi dafna og verða samfélaginu í skólanum til framdráttar. Samfélag innan 

hvers skóla mótast oft af menningu sem á sér djúpar rætur og því geta 

breytingar oft verið þungar í vöfum. 

Sergiovanni (2009) leggur til að við hugsum um skólann sem samfélag 

frekar en stofnun. Hann álítur að það eigi frekar að vinna í gegnum 

skólamenninguna en í gegnum stjórnskipulag. Það er mikilvægt að byggja 

upp sterka skólamenningu með því að stjórnun og skipulag byggist á 

sameiginlegu gildismati starfsmanna. Til að ná árangri þurfa allir að vinna 

saman að því að styrkja nemandann. Börkur Hansen (2003) álítur að í hverri 

stofnun ríki ákveðin menning, staðblær, sem gefur til kynna hvernig hlutirnir 

eru gerðir. Það eru ákveðnir siðir og ákveðnar venjur sem einkenna 

stofnunina og það sem er framkvæmt, hvernig það er framkvæmt og hvers 

vegna skapar ákveðna menningu. Þess vegna er mikilvægt að vera læs á 
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menningu sinnar stofnunar og vita með vissu hvernig menningu við ætlum 

að móta. 

Sergiovanni (2009) talar um að í hverjum skóla ríki menning sem 

endurspegli sameiginlegar væntingar, viðhorf og gildi innan skólans. 

Sameiginleg gildi og tilgangur með starfinu er límið sem tengir fólkið saman 

og þannig verður til nokkurskonar áttaviti. Þá veit fólk hvert á að halda, 

hvað eigi að gera og hvernig. Einnig talar hann um að skóli sé samfélag þar 

sem margir einstaklingar eru tengdir saman af fúsum og frjálsum vilja á 

þann hátt að þeir bindast saman af sameiginlegri hollustu, hugmyndum og 

gildum. 

Stofnanafræðingarnir Deal og Kennedy (1982) tala um sterka og veika 

stofnanamenningu. Veik menning einkennist af lítilli samvinnu, markmið, 

gildi og væntingar eru óljósar og fólk veit ekki til hvers er ætlast af því. Sterk 

menning er hins vegar samheldni, allir vita hvað þeirra hlutverk er, gildi og 

væntingar eru ljósar og ákveðið gildismat leiðir af sér samvinnu og samstæð 

vinnubrögð. Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998) fjalla um stofn-

anamenningu sem samheldna og sterka eða sundurlausa og veika. Öll 

stjórnun í stofnunum miðar að því að móta menninguna þannig að hún fái 

æskileg einkenni og verði jákvæð, samheldin, sterk og framsækin og stuðli 

að ákveðnu gildismati og verklagi sem leiðir af sér úrbætur. Það er 

mikilvægt að hlutverk skólastjóra taki mið af tengingu við skólamenningu, 

samvinnu og væntingum nemenda og foreldra til skólans. 

Skólastjórnendur virðast hafa flesta þræði í hendi sér við að skapa og 

hafa áhrif á skólamenningu. Lumpkin (2008) talar um þrjú lykilatriði sem 

hafa áhrif á það ferli og hún byggir vitneskju sína á rannsóknum Marzano, 

Waters og McNulty (2005). Í fyrsta lagi þarf að skapa menningu byggða á 

virðingu, sanngirni og trausti. Þegar fólk upplifir traust, virðingu og sanngirni 

þá vinnur það verkin sín betur og verður ánægðara í vinnunni. Það leiðir af 

sér meiri gleði á vinnustaðnum og í beinu framhaldi jákvæðari starfsanda. Í 

öðru lagi eru það verðmætin sem liggja í starfsfólkinu, það þarf að leggja 

mikla áherslu á að mennta kennara og að styðja þá til góðra verka. Skapa 

þeim svigrúm til að leita sér menntunar, fá að framkvæma hugmyndir sínar 

og að styrkja þá í starfi með því að sýna áhuga, virðingu og hrósa þeim í 

hvívetna. Í þriðja lagi er það teymisvinna, árangursríkt skólastarf byggist á 

því að hlúa að henni innan skólans og tryggja að nemendur fái sem besta 

kennslu. 

Það er mikilvægt hverjum skólastjórnanda að vinna umfram allt af 

heilindum, ganga á undan með góðu fordæmi og hreinskilni og fá fólkið 

með sér. Það þarf að kenna það gildismat að allt sem við gerum hafi gildi í 
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sjálfu sér og að það hafi mikla þýðingu fyrir skólabraginn og menninguna 

innan skólasamfélagsins. Það er hlutverk skólastjórnenda að virkja kennara 

og fá þeim fleiri verkefni sem leggja áherslu á sameiginleg gildi skólans. Þá 

eflist skólasamfélagið að verðleikum og veitir nemendum, foreldrum og 

kennurum þann stuðning sem þarf til góðra verka. 

2.6 Hlutverk leikskólastjóra 

Samkvæmt lögum nr. 90/2008 er leikskólinn fyrsta skólastigið og er hann 

ætlaður börnum undir skólaskyldualdri. Leikskólastjóri stjórnar starfi 

leikskólans í umboði rekstaraðila. Hann sinnir daglegum rekstri og starfi og 

gætir þess að farið sé að lögum. Honum ber að stuðla að samstarfi milli 

foreldra, starfsfólks og annars fagfólks með velferð barna í huga. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er það hlutverk leikskólastjóra að vera 

faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. 

Honum ber að stuðla að jafnrétti og lýðræðislegu samstarfi í 

starfsmannahópnum, ber ábyrgð á starfsþróun og endurmenntun og sér til 

þess að starfið sé metið reglulega og niðurstöður nýttar til endurbóta. Hann 

þarf helst bæði að stjórna og veita forystu. 

Leikskólastjóri gegnir viðamiklu hlutverki í leikskólanum og virðist hafa 

mikil áhrif á skólamenningu og skólabrag. Í rannsókn Marzano, Waters og 

McNulty (2005) er fjallað um nokkur atriði sem leikskólastjóri þarf að hafa í 

huga í starfi sínu. Hann þarf að byggja upp menningu sem einkennist að 

virðingu, sanngirni og trausti. Hann þarf að vera jákvæður og leggja sig fram 

um að finna verðmætin sem liggja í starfsfólkinu og virkja þann mannauð. 

Hann þarf að hvetja fólkið sitt, sýna því stuðning, hvatningu og áhuga. 

Leikskólastjóri þarf að viðhafa teymisvinnu þar sem allir fá notið sín í 

verkefnum við hæfi þannig að auðga og tryggja megi nemendum sem besta 

kennslu og upplifanir í námi sínu. 

Það er mikilvægt að starfsmannahópurinn vinni saman og eflist og 

styrkist. Sergiovanni (2009) leggur áherslu á að það sé mikilvægt að byggja 

upp sterka skólamenningu með því að stjórnun og skipulag byggist á 

sameiginlegu gildismati starfsmanna. Með því að nýta hæfileika til góðra 

tjáskipta hvetur stjórnandinn til opinna samskipta og byggir upp liðsheild. 

Samkvæmt Rodd (2006) er mikilvægt að skólastjórnendur byggi upp 

liðsheild þar sem hver og einn finnur að sitt framlag skiptir máli og vinnur að 

því að ná settum markmiðum í samstarfi og samvinnu við aðra. Mikilvægt er 

að meta starfshætti, markmið og leiðir til að auka gæðin og viðhafa 

starfsanda sem einkennist af hlýju, umhyggju og virðingu. 
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Skólastjórnandinn er talinn vera í forystu fyrir starfsmannahópinn og 

honum ber að vera það og samkvæmt skilgreiningu Bloom (2000) þá er 

forysta það ferli sem nær til þeirra sem vilja taka þátt í að auka gæði og 

stuðla að framþróun, það nær til þeirra einstaklinga sem einbeita sér að 

verkefnum og vilja leiða það áfram með stuðningi annarra. Forysta er því 

ekki takmörkuð við ákveðið, formlegt hlutverk heldur verður hún til í 

samstarfi og teymisvinnu skólans. Bloom (2000) fjallar einnig um dreifða 

stjórnun og telur að því fleiri sem komi að ákveðnum ákvörðunum, því betri 

verður hún. Hún segir einnig að þegar teknar eru ákvarðanir sem snerta 

fólkið sjálft þá eigi það að hafa eitthvað um það að segja og leggi sig þá 

meira fram um að framkvæma þær. 

Það þarf kjark og þor til að vera í forystu og stýra starfsmannahópi. Í 

niðurstöðum rannsóknar Thornton (2006) er fjallað um að það þurfi 

hugrekki til að skilgreina forystu, hugrekki til að kynna til leiks og festa 

breytingar í sessi og standa undir væntingum. Það þarf að skuldbinda sig við 

sameiginleg gildi og skoðanir sem starfsmannahópurinn tileinkar sér og 

standa vörð um þá framtíðarsýn sem skólinn velur sér. 

Sergiovanni (2009) álítur að forysta sé persónulegt ferli sem taki til 

þriggja vídda. Það er hjartað, hugurinn og höndin. Til hjartans teljast þá 

persónulegar skoðanir, gildi hvers og eins og sýn á starfið og lífið almennt. 

Þegar við skoðum hugann þá eru kenningarnar þar og sá hæfileiki til að bera 

okkur saman við kenningarnar og máta okkur við ákveðin snið. Síðan er það 

höndin en þar eru þær ákvarðanir sem við tökum, aðgerðir okkar og atferli 

almennt. 

Til þess að gera skóla skilvirkari má nýta forystu sem afl (e. force). 

Sergiovanni (2009) skiptir forystuafli í fimm flokka sem tengjast ákveðnum 

hlutverkum skólastjóra. Fyrst nefnir hann skipuleggjandann eða tæknilega 

forystu (e. the technical force) sem leggur áherslu á daglega stjórnun 

skólans. Næst er það starfsmannastjóri eða mannlegt forystuafl (e. the 

human force) sem byggir á að nýta og virkja mannauðinn og fara fyrir 

hópnum. Þar næst er menntafrömuðurinn eða menntunarlegt forystuafl (e. 

the educational force) sem byggir á sérþekkingu á sviði menntamála, náms 

og kennslu t.d. ráðgjöf við kennara. Síðan er það sameiningartákn eða 

táknrænt forystuafl (e. the symbolic force) þar sem skólastjóri er sýnilegur, 

táknrænt merki skólans og stendur fyrir tilfinningar, eftirvæntingu, 

skuldbindingu og trú. Að lokum er það menningarlegt forystuafl (e. the 

cultural force) sem felst í því að styrkja og þróa gildin sem einkenna skólann 

og skapa honum sérstöðu. Ofantalin hlutverk skipta máli í stjórnun og 
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forystu til að efla skilvirkni skóla og æskilegt er að skólastjóri geti sinnt þeim 

öllum. 

Í bókinni Aukin gæði náms eftir Rúnar Sigþórsson, Börk Hansen, Jón 

Baldvin Hannesson, Ólaf H. Jóhannsson, Rósu Eggertsdóttur og Mel West 

(1999) er fjallað um hugtökin stjórnun (e. management) og forysta (e. 

leadership). Þetta eru nátengd hugtök í starfi stjórnenda. Forysta snýst um 

að skapa aðstæður og fá aðra í lið með sér innan stofnunar í hugmynda-

vinnu og stefnumótun, forysta krefst fylgjenda. Stjórnun er aftur á móti 

þegar stjórnandi framkvæmir hugmyndirnar, sér til þess að farið sé eftir 

ákveðinni stefnu og framfylgir áætlunargerð, stýrir hópnum og segir hvað á 

að gera. Einkenni góðra forystumanna er að þeir búa yfir báðum þessum 

eiginleikum og geta bæði stjórnað og veitt forystu. 

Leikskólastjóri þarf að standa vörð um faglegt lærdómssamfélag í 

leikskóla og það eru margir þættir sem áhrif hafa þar á. Stjórnandinn þarf að 

efla samvinnu, stuðla að samvirku námi allra bæði nemenda og starfsfólks 

og samræma gildi og sýn starfsmannahópsins til að efla og þróa hið faglega 

lærdómssamfélags. Hann þarf að varðveita reynslu hvers og eins, nýta 

mannauðinn, mæta starfsfólkinu þar sem það er og byggja upp samfélag 

sem lærir. 

Traust og samkennd eru mikilvægir þættir í faglegu lærdómssamfélagi og 

á þeim byggist í raun leikskólastarfið. Leikskólastjóri þarf að byggja um 

gagnkvæmt traust milli allra aðila leikskólans; barna, foreldra, starfsfólks, 

samstarfsaðila og rekstraraðila og efla og styrkja tengsl þessara aðila 

hvenær sem færi gefst. 

Til þess að byggja upp faglegt lærdómssamfélag í leikskóla þá þarf 

leikskólastjóri að hafa leikskólakennara og annað fagfólk með sér. Hann þarf 

að dreifa forystu og ábyrgð, efla samvinnu, sameiginlega sýn, traust og 

skilning og efla þátttöku allra. Hann þarf að viðhalda stöðugleika í 

starfsmannahópnum, finna tíma til funda og endurmenntunar og efla 

starfsmannahópinn í hvívetna. Leikskólastjóri þarf að vera faglegur leiðtogi, 

leiða starfsfólkið áfram, leiðbeina, hrósa og efla fagvitund sína og stjórna af 

virðingu og alúð. 

Eftir að hafa lesið rannsóknir sem um getur hér framar, skoðað fræðin á 

bak við fyrirbærið faglegt lærdómssamfélag og velt fyrir mér þeim hugtök-

um sem koma fram hef ég orðið margs vísari hvað varðar hlutverk leikskóla-

stjóra og hvaða áhrif hann gæti haft á starfsemi síns skóla. Það bendir margt 

til þess að leikskólastjóri þurfi að vera í góðum tengslum við starfið, finna 

taktinn, vera samstarfsfólki sínu góð fyrirmynd, leiða hópinn, skapa góð 

tengsl við samfélagið og sýna traust og virðingu í hvívetna. Í minni rannsókn 
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eru viðhorf leikskólastjóra til faglegs lærdómssamfélags í stærri leikskólum 

skoðuð og hvernig þeim gengur í hlutverki sínu sem faglegir leiðtogar. Því er 

velt upp í rannsókn Sigríðar Bjarkar Gylfadóttur (2011) hvort að erfiðara sé 

fyrir leikskólastjóra í stórum leikskólum að halda sér í tengslum við 

leikskólastarfið vegna þess að þeir hafa ekki kennsluskyldu að gegna inni á 

deild. Markmiðið er að niðurstöður minnar rannsóknar komi til með að 

varpa ljósi á þær vangaveltur og sýna jafnvel fram á leiðir sem 

leikskólastjórar í fjölmennum leikskólum gætu farið til að viðhalda 

tengingunni við kennslu barnanna og leikskólastarfið almennt. 

2.7 Hlutverk aðstoðarleikskólastjóra 

Í starfslýsingum Félags leikskólakennara (2013) er skýrt tekið fram í hverju 

starf aðstoðarleikskólastjóra felst. Í fyrsta lagi er hann staðgengill 

leikskólastjóra í hans fjarveru og vinnur í samstarfi við hann að daglegri 

stjórnun leikskólans. Hann ber ábyrgð á ásamt leikskólastjóra að unnið sé 

eftir Aðalnámskrá leikskóla, að áætlanir séu gerðar og að reglulegt mat fari 

fram. Hann sér um samskipti við foreldra í samráði við leikskólastjóra og 

situr foreldrafundi á vegum skólans. Einnig situr hann aðra fundi, 

starfsmannafundi, deildarstjórafundi sem leikskólastjóri segir til um og 

sinnir að öðru leyti verkefnum sem leikskólastjóri felur honum. Þessi 

starfslýsing tengist lögum og kjarasamningum og það virðist vera margt sem 

fellur undir hana. 

Ef við skoðum valdapíramída Webers þá gerir skipulag hans kröfur um 

ákveðið samband milli undirmanna og yfirmanna. Efst í píramídanum er 

æðsti stjórnandinn, hann skipuleggur og ákveður alla framkvæmd. Frá 

æðsta stjórnanda ganga fyrirskipanir niður píramídann í gegnum lög 

stjórnenda, alveg niður til þeirra sem eru lægst settir og eru í neðsta þrepi 

píramídans. Hins vegar ganga upplýsingar einnig hina leiðina þ.e. upp 

píramídann. Aðstoðarleikskólastjóri er milliliðurinn þar og flytur skilaboðin á 

milli. Hann hefur það í hendi sér hvað og hvernig skilaboðin berast á milli og 

ber þar mikla ábyrgð (Sigmar Þormar, 2007). Í leikskólanum er þá 

leikskólastjórinn efstur, fyrir neðan hann er aðstoðarleikskólastjóri og 

deildarstjórar. Næstir í röðinni eru svo leikskólakennarar, aðstoðar-

leikskólakennarar og annað starfsfólk. Aðstoðarleikskólastjóri er tengiliður á 

milli deildarstjóra og leikskólastjóra og oftar en ekki eru erfið mál rædd við 

hann sem hann ber síðan ábyrgð á að fari áfram til leikskólastjóra. 

Wise (2001) heldur því fram að í gegnum tímans rás þá hafi álag á 

millistjórnendur aukist til muna í skólakerfinu. Hans ábyrgð er orðin mun 

meiri, hann býr við mikinn þrýsting bæði frá sínum undirmönnum og 
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yfirmanni og reynir af fremsta megni að vera þeim gagnlegur. Oftar en ekki 

er sýn þess sem vinnur á gólfinu öðruvísi heldur en þess sem er efstur og 

þetta bil þarf millistjórnandi að brúa. Stundum fer það þannig að 

millistjórnandinn sýnir áhugaleysi, getur ekki tekið af skarið og finnst hann 

ekki standast væntingar. Hann leitar ekki upplýsinga á réttum stöðum og 

treystir of mikið á undirmenn. Millistjórnandi þarf að vera í góðum tengslum 

við starfið, hann ber ábyrgð á gæðum og þróun starfsins og þarf að hafa það 

ætíð hugfast að nemendur fái það besta út úr starfinu hverju sinni. 

Í rannsókn Heng og Marsh (2009) kemur fram að stjórnun snúist meira 

um hegðun heldur en hlutverk. Það er tekið mið af mismunandi þörfum og 

hegðun hverju sinni fremur en hlutverkinu sem slíku. Stjórnendur fara út 

fyrir sín hlutverk til þess að fullnægja þörfum og taka mið af hegðun 

starfsfólksins. Það sem skiptir megin máli eru opin og traust samskipti milli 

deilda, góður starfsandi og trú á eigin getu. Einnig vegur gott samstarf 

þungt, verkaskipting, að yfirstíga hindranir saman, ekki hræðast breytingar 

og ögranir og víkka út sjóndeildarhringinn í sameiningu. Það þarf hugrekki til 

að leiða hóp og læra af mistökum. Hreinskilni er mikilvæg, væntumþykja og 

virðing einnig og það eykur þekkinguna að leggja sig fram um að skilja 

samstarfsfólkið, vera í sambandi við það og vera óhræddur við breytingar. 

Gold og Evans (2002) líkja starfi millistjórnandans við leikinn grísinn í 

miðjunni. Þá eru þrír leikmenn, einn á hvorum enda og sá þriðji í miðjunni. 

Síðan reyna þeir sem eru á sitthvorum enda að henda bolta á milli sín og sá í 

miðjunni, grísinn, á að reyna að ná honum. Fólkið á endunum er þá 

undirmenn og yfirmenn og millistjórnandinn, hér aðstoðarleikskólastjórinn, 

er í miðjunni og reynir að hafa hendur á því sem gengur á milli. 

Starf aðstoðarleikskólastjóra getur orðið að fyrrnefndum leik ef 

viðkomandi lætur aðra ráða för og lætur samstarfsfólk komast upp með 

slíka framkomu. Það af hafa nóg fyrir stafni og vera allt í öllu getur virkað 

sem ógn fyrir viðkomandi. Það er gott að vera vel inni í málunum en það 

þarf að virða sín mörk, tileinka sér skipulagningu og viðkomandi þarf að vita 

nákvæmlega til hvers er ætlast af honum. Það þarf að gera upp við sig hvað 

það er sem skiptir mestu máli, forgangsraða og deila verkefnum niður á 

samstarfsmenn, ekki taka að sér hlutverkið að vera grísinn í miðjunni. (Heng 

og Marsh, 2009). 

Millistjórnandi, hér aðstoðarleikskólastjóri, ber heilmikla ábyrgð á sínum 

vinnustað en hann er í raun valdalaus og þarf að bera allt undir 

leikskólastjóra. Það sem hann hefur samt framyfir leikskólastjóra er það að 

hann getur og fær tíma til að vinna með nemendum, hann leysir af og 

gengur í öll þau verk sem þarf að leysa og hann er yfirleitt ekki ofhlaðinn 
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pappírsvinnu (Heng og Marsh, 2009). Það virðist nokkuð ljóst að staða 

aðstoðarleikskólastjóra getur verið flókin, erfið og yfirþyrmandi og oft á 

tíðum jafnvel sú staða sem mest mæðir á í dagsins önn. 
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3  Aðferð 

3.1 Rannsóknaraðferð og snið 

Áður en rannsókn er framkvæmd þarf að velja snið fyrir hana og vanda vel 

allan undirbúning. Snið segir til um meginskipulag og meginþætti rannsókn-

ar. Rannsóknarsnið er valið með tilliti til þess sem koma á fram í rannsókn, 

hvað verið er að rannsaka og hvernig ætlunin er að kynna niðurstöður 

(Lichtman, 2010). 

Rannsóknin sem hér um ræðir er eigindleg (e. qualitative) rannsókn þar 

sem sjónarhorn og viðhorf viðkomandi þátttakenda á ákveðnu málefni er 

skoðað gaumgæfilega. Í slíkum rannsóknum þá setur rannsakandinn sig inn í 

hugarheim og umhverfi þess einstaklings eða einstaklinga sem eru 

þátttakendur og reynir að skilja upplifun þeirra á veruleikanum. Það er ekki 

hægt að alhæfa út frá eigindlegum aðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003) 

þar sem byggt er á upplifun einstaklinga hverju sinni og er hún jafn misjöfn 

og einstaklingarnir eru margir. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf þriggja leikskólastjóra og 

rannsóknarspurningin sem gengið er út frá er þessi: Hvert er viðhorf 

leikskólastjóra til faglegs lærdómssamfélags í leikskólum og hvernig 

skilgreinir hann hlutverk sitt, gagnvart því að þróa faglegt lærdómssamfélag 

í sínum skóla, sem faglegur leiðtogi? Eigindlegar aðferðir henta vel til þessa 

þar sem eingöngu er verið að skoða viðhorf og skoðanir þessara þriggja 

þátttakenda sem munu ekki endilega endurspegla skoðanir allra leikskóla-

stjóra. Þrátt fyrir það má e.t.v. túlka niðurstöður sem vísbendingu um að 

viðhorf annarra séu með svipuðu sniði. 

3.2 Þátttakendur 

Til þess að taka þátt í rannsókninni voru valdir þrír leikskólastjórar og var 

notað markmiðsúrtak (e. purposive sampling) en þá eru þátttakendur valdir 

með hliðsjón af markmiði rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Leitað var eftir leikskólastjórum sem stýra fjöl-

mennum leikskólum, fjögurra deilda eða stærri, með áttatíu nemendum 

eða fleiri og með minnst tuttugu og fimm starfsmönnum. Þeir eiga það 

sameiginlegt að starfa í þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni og eru allir með 

tuttugu ára reynslu eða lengri. Einn hefur lokið meistaranámi í stjórnun 

menntastofnana en hinir tveir hafa sótt nokkur námskeið sem tengjast 

stjórnun. Markmið rannsóknarinnar með því að fá þrjá leikskólastjóra úr 

fjölmennum leikskólum með svipaðan bakgrunn til þátttöku er að komast 

mögulega að því hvort að viðhorf þeirra til lærdómssamfélagsins í 
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leikskólanum séu svipuð og hvort að þeir skilgreini sitt hlutverk á svipaðan 

hátt. Ég hafði samband við þrjá leikskólastjóra, sagði frá rannsókninni og 

tilgangi hennar og bað þá í framhaldi að vera þátttakendur. Þeir vildu allir 

taka þátt og fannst það vera eitthvað sem yrði lærdómsríkt. Ég þekkti lítið til 

þessara stjórnenda, og leikskólanna sem þeir stjórna, áður en rannsóknin 

fór fram. 

3.3 Gagnaöflun 

Til þess að nálgast gögn um viðfangsefnið voru notuð hálf stöðluð viðtöl (e. 

semi-structured interwiews), þá spyr rannsakandinn fyrirfram ákveðinna 

spurninga sem leiða yfirleitt til annarra, viðtalið þróast um leið og það fer 

fram og viðmælendur ráða því heilmiklu um þá þróun. Rannsakandinn er 

spyrjandinn og hann reynir að vera hlutlaus og truflar ekki eðlilegar 

aðstæður þar sem rannsóknin fer fram (Lichtman, 2010; Helga Jónsdóttir, 

2003). 

Gagnaöflun fór fram á vinnutíma og á vinnustað hvers leikskólastjóra. 

Hafðar voru í huga meginspurningar sem átti að ræða, svokallaður 

viðtalsrammi, en röð þeirra og orðalag var ekki endilega alltaf eins og 

þátttakendur gátu tjáð sig á eigin forsendum um sína hagi og sína líðan. 

Spurningunum var oft breytt eftir því hvernig viðtalið þróaðist (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Ég mælti mér mót við viðmælendur, útskýrði framkvæmd 

rannsóknarinnar vandlega, verndaði persónuupplýsingar og skapaði 

þægilegt andrúmsloft þegar viðtölin fóru fram í samræmi við það sem Helga 

Jónsdóttir (2003) telur að þurfi að vera til staðar. Ég lét viðmælendur vita í 

hverju þátttaka þeirra væri fólgin og hvernig upplýsingar um þá yrðu birtar. 

Hér er átt við svokallað upplýst samþykki þar sem þátttakendur fá að vita 

nægilega mikið um eðli rannsóknar til að hver og einn geti tekið upplýsta 

ákvörðun um þátttöku, viti nákvæmlega hvað þeir eru að samþykkja og í 

framhaldi skrifi undir viljayfirlýsingu þar að lútandi (Sigurður Kristinsson, 

2003). Þetta var framkvæmt áður en rannsóknin fór fram. 

Í upphafi viðtalanna þriggja byrjaði ég með opna spurningu, aðgengilega 

og skemmtilega en þrengdi þegar kryfja þurfti betur viðfangsefnið. Fyrsta 

spurning gefur oft tóninn í viðtali (Lichtman, 2010). Rannsakandinn er 

sjálfur aðaltækið í viðtalinu, hann skapar náin tengsl til að fá fram það sem 

hann þarf en verður á sama tíma að halda sig í ákveðinni fjarlægð. Hann 

þarf að byggja upp traust og ræða við þátttakendur á jafnræðisgrunni. Hann 

verður að vera hæfur í mannlegum samskiptum og muna að hans hlutverk 

er fremur flókið og getur verið persónulegt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; 

Rúnar Helgi Andrason, 2003). Ég hafði þessa þætti í huga þegar rannsóknin 
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fór fram en hún var gerð í náttúrulegu umhverfi þátttakenda, ég var í mikilli 

nálægð við rannsóknarefnið en hafði það í huga að halda mig í ákveðinni 

fjarlægð. Byrjað var á því að spyrja viðmælendur um þeirra menntun, 

bakgrunn og reynslu og voru þær spurningar til þess gerðar að brjóta ísinn 

og byrja á skemmtilegan og opinn hátt. 

 

 Viðtalsrammi sem gengið var út frá var þessi: 

 

 Hvernig skilgreina leikskólastjórarnir faglegt lærdómssamfélag í 
fjölmennum leikskóla og hver eru einkenni þess? 

 Hvert er viðhorf þeirra til faglegs lærdómssamfélags í leikskóla? 

 Hvernig gengur þeim að móta og þróa faglegt lærdómssamfélag í 
sínum leikskóla að eigin mati ? 

 Hvaða aðferðir nota þeir til að efla teymisvinnu og samvirkt nám? 

 Hvaða aðferðir nota þeir til að efla samvinnu og sameiginlega sýn og 
gildi? 

 Fjölbreytileiki, hvaða leiðir fara þeir til að stuðla að samfélagi sem er 
ekki einangrað né einsleitt? 

 Nýta þeir tækifærin í umhverfinu? Ef svo er hvernig fara þeir að því? 

 Varðveisla, hvaða leiðir fara þeir til að varðveita reynslu hvers og eins, 
líka þeirra sem eru á móti straumum? 

 Hvernig skilgreina leikskólastjórarnir sitt hlutverk í faglegu lærdóms-
samfélagi í fjölmennum leikskóla? 

 Hvaða áhrif hefur staðarmenningin á þróun lærdómssamfélags? 

 Leggja þeir áherslu á að dreifa forystu og ábyrgð? Ef svo er hvernig 
fara þeir að því? 

 Hvaða aðferðir nota þeir til að byggja upp menningu byggða á trausti 
og samkennd? 

 Hver eru viðhorf þeirra til þess að vera faglegir leiðtogar? 

 Hvaða leiðir fara þeir til að eflast faglega og halda sinni fagvitund? 

 Hvernig halda þeir sér í tengslum við starfið með börnunum í 
fjölmennum leikskólum þar sem yfirleitt er ekki kennsluskylda inni á 
deildum? 

Gagnaöflun fór fram í febrúar og mars 2013 og eins og áður hefur komið 

fram voru notuð hálfstöðluð viðtöl. Notaður var viðtalsrammi og þess gætt 

að hafa í huga að ramminn stjórnaði ekki viðtalinu, hann var einungis hafður 
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til hliðsjónar. Lögð var áhersla á að spurningar væru opnar og stýrðu sem 

minnst (Flick, 2006; Helga Jónsdóttir, 2003). Í rannsókninni reyndi ég, sem 

rannsakandi, að vera mannleg og byggja upp traust með hlýju viðmóti og 

láta viðmælendur mína vita hvað var verið að skoða og hvernig niðurstöður 

yrðu birtar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

Viðtölin fóru fram í hverjum leikskóla fyrir sig og tók hvert viðtal um það bil 

fimmtíu mínútur. 

3.4 Gagnagreining 

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi þátttakenda og skrásett orðrétt í 

tölvutæku formi. Notast var við túlkandi greiningu við gagnagreiningu eins 

og Rúnar Helgi Andrason (2003) mælir með en þá rýnir rannsakandi í 

niðurstöður og greinir mynstur og þemu til að útskýra og lýsa því sem 

rannsakað er. 

Safnað var gögnum í gagnagrunn þar sem þau voru flokkuð eftir 

ákveðnum upplýsingum. Síðan var sá grunnur brotinn upp í yfirflokka þar 

sem gögn voru flokkuð eftir því hvaða upplýsingar þau geymdu. Þar næst 

voru búnir til undirflokkar undir hverjum yfirflokki sem greindu gögnin enn 

frekar. Þegar búið var að vinna með gögnin á þennan hátt var hægt að 

draga ályktanir og átta sig á þemum (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Við 

gagnagreiningu voru ekki notuð rétt nöfn á þátttakendum, ekki rétt nöfn á 

leikskólum né sveitafélögum og ekkert gefið upp sem tengt gæti 

viðmælendur við rannsóknina. 

3.5 Siðferðileg atriði 

Gæta þarf fyllsta trúnaðar, huga vel að siðferðilegum atriðum í rannsóknar-

vinnu og leggja áherslu á að rannsóknin skaði ekki þátttakendur á nokkurn 

hátt. Þátttakendur geta hætt þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu, 

það er engin skylda að taka þátt og bera þarf virðingu í hvívetna fyrir 

þátttakendum og þeirra skoðunum sem fram kunna að koma (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Tekið var mið af þessu í rannsókninni og hugað vandlega 

að siðferðilegum atriðum sem er mikilvægt í allri rannsóknarvinnu. Það skal 

einnig tekið fram að hér er um að ræða upplifun og viðhorf viðmælenda en 

ekki margprófaðar staðreyndir. 

Sá vandi hefði getað komið upp að einhver af leikskólastjórunum myndi 

hafna þátttöku t.d. vegna tímaleysis og álags. Rannsóknin var þess vegna 

kynnt á þann veg fyrir þátttakendum að þeir sæju hag sinn í því að taka 

þátt. Þeir gætu jafnvel, með þátttöku, skilgreint starf sitt betur eða aukið við 

skilning sinn á því hvað það er sem skiptir máli í faglegu lærdómssamfélagi. 
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Þátttakendur höfðu orð á því að sú reynsla að taka þátt í rannsókn og 

ígrunda starf sitt betur væri ætíð í hag leikskólanna. 

Fylgt var leiðbeiningum Sigurðar Kristinssonar (2003) og aflað skriflegra 

leyfa frá viðkomandi sveitarfélögum og tilkynnt um rannsóknina til 

persónuverndar áður en gagnaöflun hófst. Í upphafi viðtals skrifuðu bæði 

rannsakandi og viðmælendur undir upplýst samþykki þar sem fullum 

trúnaði var heitið. Einnig var það tekið fram að öllum gögnum er varða 

rannsóknina er eytt við lok hennar og ef að eitthvað vantaði eða kæmi upp 

á þá mætti hafa samband við viðmælendur aftur. Einnig var það tekið fram 

að viðmælendur gætu haft samband við rannsakanda hvenær sem væri í 

rannsóknarferlinu ef þess væri óskað. 

Til þess að auka trúverðugleika eigindlegra rannsókna er oft reynt að afla 

gagna frá fleirum en einum aðila (margprófun) á sama stað, nota fleiri en 

eina aðferð eða að fleiri aðilar greini gögnin (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í 

minni rannsókn fór ekki fram margprófun heldur var rætt við einn aðila í 

hverjum af þeim þremur leikskólum sem tóku þátt. Það gæti veikt 

niðurstöður að ræða ekki við fleiri á sama stað en hér verður einungis rætt 

við leikskólastjóra og þeir eru yfirleitt einir í hverjum leikskóla. Þannig munu 

niðurstöður eingöngu endurspegla þeirra viðhorf. Sigurlína Davíðsdóttir 

(2003) segir að eigindlegar nálganir geri hins vegar ekki ráð fyrir því að hægt 

sé að endurtaka raunveruleikann í annað sinn en með því að setja gögn 

fram með trúverðugum hætti og reyna að finna það mikilvægasta í 

gögnunum og setja það fram þá eykst trúverðugleiki. Lesandinn verður að 

treysta á þetta og er oftast eftirlátið að dæma um það hvort eigin aðstæður 

séu það líkar þeim sem verið var að fjalla um að niðurstöður megi yfirfæra 

þangað. 
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4  Niðurstöður 

Í þessum kafla verður sagt frá viðmælendum mínum og þeirra bakgrunni, 

nöfnum þeirra hefur verið breytt. Einnig verða leikskólarnir sem þeir stýra 

kynntir lítillega og sagt frá viðhorfum leikskólastjóranna þriggja til faglegs 

lærdómssamfélags sem faglegir leiðtogar. 

Svör viðmælenda minna við spurningunum voru flokkuð bæði í undir- og 

yfirkafla og sett fram hér þegar búið var að vinna úr þeim og leita eftir 

aðalatriðum. Ég mun gera grein fyrir helstu niðurstöðum og nýti þar svör 

þátttakenda með rannsóknarspurninguna í huga. 

4.1 Viðmælendur og leikskólar 

Viðmælendur mínir voru þrír, allt leikskólastjórar, sem starfa í leikskólum í 

þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni. Þeir eru allir með mikla reynslu, hafa 

starfað við fagið í tuttugu ár eða lengur, hafa sótt fjöldann allan af 

námskeiðum og einn hefur lokið meistaranámi í stjórnun. Hér er um að 

ræða þrjár konur, sem muna tímana tvenna í leikskólamálum og höfðu þær 

allar unun af að ræða um þessi mál við mig. Þær koma ekki fram undir nafni 

hér heldur hef ég gefið þeim önnur nöfn til að halda trúnað við þær. 

Leikskólarnir eru allir stórir með nemendafjölda frá 80 og upp í 135, fjórar 

deildir eða fleiri og fjölda starfsfólks á bilinu 24 – 37. 

 

Viðmælandi 1 

Fyrsta viðmælandann nefni ég Önnu. Hún útskrifaðist sem fóstra frá 

Fósturskóla Íslands vorið 1979 og starfaði fyrsta árið sem fóstra. Síðan 

kenndi hún í grunnskóla í tvö ár og þar næst lá leiðin aftur í leikskólann og 

þar hefur hún verið síðan. Hún hefur starfað sem leikskólastjóri síðan 1985 í 

fjórum leikskólum en tók við þeim sem hún stýrir í dag í upphafi árs 2009 

Hún er með heilmikla menntun, haustið 2006 kláraði hún meistaranám í 

stjórnun menntastofnana og haustið 2011 kláraði hún nám í opinberri 

stjórnsýslu. Anna er í 100% stjórnunarstöðu, leikskólinn er sex deildir þar 

sem geta dvalið 123 nemendur í einu og þar starfa 30 starfsmenn, þar af eru 

11 leikskólakennarar, 3 kennaramenntaðir og 16 ófaglærðir. 

 

Viðmælandi 2 

Annan viðmælandann kalla ég Báru og hún útskrifaðist sem fóstra 1971 frá 

Fósturskóla Íslands og hefur starfað sleitulaust síðan í leikskólum. Fyrstu 

árin starfaði hún sem fóstra inni á deild áður en deildarstjóraheitið kom og 
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síðan sem leikskólastjóri frá árinu 1976. Hún hefur starfað sem slíkur síðan 

og hefur stýrt fjórum leikskólum. Leikskólastjórastaðan var allt önnur áður 

fyrr, þá störfuðu leikskólastjórar saman í samstarfshóp. Hún tók við 

leikskólanum sem hún stýrir í dag haustið 2008 þar sem sameinaðir voru 

tveir minni leikskólar. Bára er í 100% stjórnunarstöðu, leikskólinn er sex 

deildir og geta dvalist þar 135 nemendur í einu. Starfsmannafjöldinn er 37 

og þar af eru sextán leikskólakennarar, fjórir kennaramenntaðir, einn 

þroskaþjálfi og 16 ófaglærðir. 

 

Viðmælandi 3 

Þriðja viðmælanda nefni ég Dóru og hún útskrifaðist sem fóstra 1981. 

Haustið þar á eftir hóf hún störf sem deildarstjóri í leikskóla í Noregi en var 

þar ekki lengur en þrjá mánuði. Þá fór hún heim til Íslands og tók við 

leikskólastjórastöðu. Hún hefur stýrt þremur leikskólum síðan 1982 með 

hléum og tók við þeim sem hún stýrir í dag haustið 1994 þá nýjum í gömlu 

húsnæði. Leikskólinn flutti síðan í nýtt húsnæði 10 árum síðar eða haustið 

2004 og hún flutti með. Það þótti eðlilegt að hún héldi sinni stöðu áfram þar 

sem um sama leikskóla var að ræða og hann flutti sig eingöngu um set. Hún 

starfar þar í dag og nefnir að þessi leikskóli sé hennar afurð frá upphafi og 

henni þykir mjög vænt um það. Dóra er í 100% stjórnunarstöðu, leikskólinn 

er fjögurra deilda og 100 nemendur dvelja þar samtímis. Starfsmannafjöldi 

er 24 og þar af eru 8 leikskólakennarar, 1 grunnskólakennari, 1 þroskaþjálfi, 

3 sem lokið hafa annarri háskólamenntun og 11 ófaglærðir. 

4.2 Viðtöl 

Þegar búið var að taka viðtölin voru þau skráð niður og leitað að 

aðalatriðum sem tengdust rannsóknarspurningunni. Hér á eftir koma kaflar 

sem viðtölin voru flokkuð niður í, helstu atriði sett fram og það 

markverðasta um hvern þátt skráð niður. Viðtölin voru flokkuð niður í átta 

kafla sem tengjast faglegu lærdómssamfélagi og hlutverki hins faglega 

leiðtoga. Flokkarnir eru: 

 viðhorf til faglegs lærdómssamfélags 

 samvinna, sameiginleg sýn og gildi 

 samstarf við nærsamfélagið 

 varanleiki, að læra af reynslunni 

 staðarmenning 

 dreifð forysta og ábyrgð 
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 traust og samkennd 

 faglegir leiðtogar 

4.2.1 Viðhorf til faglegs lærdómssamfélags 

Þegar viðmælendur mínir voru spurðir út í viðhorf til faglegs 

lærdómssamfélags þá sögðust þeir allir vera sammála um að leikskólarnir 

þeirra og leikskólastigið yfirleitt væri faglegt lærdómssamfélag. Þær voru 

sammála um að standa bæri vörð um það að leikskólinn væri slíkt samfélag, 

fyrsta skólastigið og mikilvægt væri að gleyma ekki hvað það væri sem skipti 

máli. Þær virðast hins vegar nálgast faglega lærdómssamfélagið út frá 

ólíkum hliðum, Anna og Dóra töldu það snúast fyrst og fremst um börnin, 

nemendurna, og allt sem þeim viðkemur en Bára nefndi fagfólkið. Anna 

sagði: 

Þetta snýst um barnið, þroska þess og allt sem því viðkemur. 

Allt sem kemur inn í leikskólann á að snúast um börnin en ekki 

hvað fólkinu finnst, fólkið er verkfærin og aðalatriðin eru 

börnin. Þetta vill stundum gleymast fyrir hverja erum við hér, 

börnin eru aðal málið. 

Dóra var sammála því að þetta snerist allt um börnin og talaði um að í 

leikskólanum væru börnin að læra og allt starfið snerist að mestu um þau. 

Hún tók fram að þess vegna væri leikskólinn skóli og faglegt lærdóms-

samfélag. Hún sagði: 

Þarna eru börnin að læra á lífið, læra að vera einstaklingar í 

hóp og í mismunandi aðstæðum, þau eru að læra að nota 

líkamann sinn, skynfærin og hlusta og taka tillit, máta sig í 

samfélagi með kennurum og leikfélögum í samfélagi sem lærir, 

það er faglegt lærdómssamfélag. Við erum skóli og eigum að 

kenna börnunum það sem okkur ber frá upphafi til enda, ég tel 

það. 

Einnig kemur hún inn á það að það séu forréttindi að fá að starfa við þetta 

fag, með svona mörgu fólki á ólíkum aldri. Börnin, foreldrarnir, samstarfs-

aðilar og allir sem koma að þessu gefa mikið af sér. Þetta er gefandi starf og 

að fylgjast með barni frá því að það byrjar um 18 mánaða aldur og útskrifast 

á sjötta ári eru mikil forréttindi. Bára kemur með annan flöt í umræðurnar 

og nefnir að þetta snúist um faglegar umræður og fagfólkið. Hún segir: 
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Það skiptir máli hvernig fólkið er, hvað það eru margir fagmenn 

á staðnum hvernig tekst til. Það skiptir líka máli hve mikinn 

tíma fólk fær til að sinna faglegri umræðu, í dag er lítill tími til 

þess á vinnutíma. Ef fagleg umræða á að vera markviss þarf 

hún að fara fram utan vinnutíma en auðvitað er maður alltaf að 

hitta einhvern yfir daginn og á orðaskipti við á faglegum nótum 

...Í kringum allt svona spinnst þessi faglega umræða og hún er 

vel á lífi þó að maður ræði hana að mestu í vinnutímanum og 

jafnvel á hlaupum. 

Það þarf að móta og þróa faglegt lærdómssamfélag, þær sögðust vera 

sammála því og þar skiptir framlag starfsfólks miklu máli. Þær töldu að 

hvernig sem gengi að þróa og móta samfélagið þá væri það undir fólkinu 

sjálfu komið og þar bæri hæst hvernig það ynni saman, hvernig samsetning 

starfsmannahópsins væri og hvort að allir vissu til hvers væri ætlast af þeim. 

Leikskólastjórarnir voru sammála því að það væri í þeirra verkahring að 

fylgjast vel með starfinu og að allir væru að gera sitt og leggðu sitt að 

mörkum. Anna sagði þegar hún var spurð hvernig gengi hjá henni að móta 

og þróa faglegt lærdómssamfélag: 

Það er skemmtilegt og ég geri það með þróunarverkefnum, þau 

lyfta öllu upp á við. Síðan þarf að vinna með viðhorfin og 

afleiðingarnar, af hverju ertu hér í vinnu, ertu búin að átta þig á 

því að það er vegna barnanna, þú þarft að standa þig. Það er 

mjög ábyrgðarfullt starf að vera leikskólakennari og deildar-

stjóri og það er bara alls ekki fyrir alla. Fólk þarf að átta sig á því 

og viðurkenna og það gengur bara vel. 

Anna nefndi þróunarverkefni og sagði að þau héldu fólki við efnið. Það væru 

ekki allir sammála því en verkefnin reyndu á og fólkið þyrfti að ígrunda starf 

sitt og spá í hlutina, vinna saman í teymum, það kæmist ekki upp með 

annað. Bára talaði um að hún væri nýlent í nýja leikskólanum og að veturinn 

núna hafi gengið mjög vel og nú væri komið dálítil festa hjá fólkinu. Hún 

sagði: 

Það tók svolítinn tíma til að byrja með að fá fólkið til að kynnast 

og vinna saman, auðvitað var það þannig ...það voru allir bara 

inni á sinni deild og unnu sitt en í vetur hefur tekist mjög vel til 

að þróa starf og starfshætti deildanna og samræma hvernig við 

vinnum á deildum. En það er oft vinnuálag og tímaskortur en 
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maður reynir að nýta allar smugur til að gera eitthvað og þróast 

fram á við. Nú erum við komnar í ákveðinn farveg sem ég vil 

byggja ofan á ...hingað inn kom starfsfólk frá tveimur leik-

skólum auk nýs starfsfólks og það hefur verið heilmikið að 

þjappa öllum saman. 

Dóra sagði að sér gengi nokkuð vel að móta og þróa lærdómssamfélag í 

sínum skóla. Í dag væri fleira fagfólk hjá henni en áður og þá virtust hlutirnir 

einfaldari í framkvæmd og fólkið virtist óhræddara að prófa eitthvað nýtt. Í 

hennar leikskóla væri mikið unnið með lífsleikni og félagslega færni og þær 

væru að nota efni sem Dóra sagðist sjálf hafa komið með í upphafi. Hún 

kynntist norsku námsefni um lífsleikni, þýddi það og staðlaði að litla 

leikskólanum þar sem hún starfaði áður og kom síðan með það með sér yfir 

í þennan nýja. Nú væri búið að þróa og móta allt starf í kringum lífsleiknina, 

það væri í stöðugri þróun og mikið til af fróðlegu efni sem fólkið hennar 

væri viljugt að nýta sér. Einnig sagði hún að það væri að vakna mikill áhugi 

hjá starfsfólkinu á umhverfisvernd og að það væri nýtt hjá þeim. Dóra 

sagðist vera spennt að fylgja því úr hlaði. Hún sagði: 

Við breytum stundum og reynum að þróa starfshætti okkar. 

Ekki gera alltaf sömu hlutina aftur og aftur því að við höfum 

alltaf gert þá svona. Mér leiðist sá frasi. Stundum stingur 

maður upp á einhverju og ef það er enginn áhugi fyrir því þá 

deyr það. Ég lendi alveg í því, ég geri ekkert ein, ég er svo mikið 

hér inni á skrifstofu í rekstrinum að ég get ekki gert eitthvað 

inni á deildum ef enginn annar er að því. Nú erum við að læra 

að vera umhverfisvæn. 

Viðmælendur mínir voru á einu máli um að til þess að hlutirnir gerðust 

þyrftu  allir að vinna saman og leggja sitt að mörkum. Það þarf að hafa fólkið 

með sér til að verkefnin gangi upp. 

4.2.2 Samvinna, sameiginleg sýn og gildi 

Leikskólastjórarnir nefndu að öll samvinna skipti miklu máli og að það gerist 

lítið ef maður ætli að gera það einn. Þær sögðust nýta deildarstjórafundina 

vel til að ræða leiðir og skapa sameiginlega sýn, hvert ætlum við að fara og 

hvernig ætlum við að gera það. Það skiptir miklu máli að eiga gott samband 

við alla deildarstjórana og gefa þeim tækifæri til að tjá sig og koma með 

hugmyndir bæði frá sér og sínum deildum. Þær töldu að í stórum húsum 

skipti þetta miklu máli til þess að húsið yrði ein heild, eitt samfélag og að 
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einstaklingar ynnu saman og styðji hvern annan í þeim verkefnum sem fyrir 

liggja. Anna sagði: 

Ég tala mikið um þróunarverkefnin okkar og reyni að skapa 

umræðu um þau. Ég er mjög skipulögð á öllum fundum, vil að 

þeir séu markvissir og skili sér. Ég ber mikla virðingu fyrir 

deildarstjórunum og ég reyni eins og ég get að ýta undir 

styrkleika þeirra, að þeir fái að tjá sig og nýtist deildunum vel 

og öðlist þessa virðingarstöðu, þeir eru deildarstjórar ...þeirra 

starf er mjög mikilvægt og felst bæði í verkstjórn og leiðsögn og 

það er bundið í lögum ... 

Þær sögðust nýta alla fundi mjög vel og nefndu deildarstjórafundi, 

starfsmannafundi og skipulagsdaga í því samhengi. Tímaskortur væri 

eitthvað sem þær væru allar að berjast við og nefndu hann oft í viðtölunum. 

Þær töldu að það þyrfti að vinna saman að hlutunum og efla hverja aðra í 

því samhengi, fara á milli deilda og spyrja og fá ráð hjá náunganum. Einnig 

kom fram hjá þeim að í svona stórum húsum þar sem yfir þrjátíu manns 

störfuðu væri náttúrulega heilmikil vitneskja sem lægi í fólkinu. Bára sagði: 

Það skiptir máli að fólk ræði saman þvert á deildir og leiti hvert 

til annars. Ég held að þannig nýtist reynsla þeirra eldri og 

kannski svolítið önnur þekking þeirra yngri. Ég upplifi að unga 

fólkið kann mjög mikið á tæknina, tölvurnar og allt það en við 

sem erum eldri nýtum reynsluna. Ég legg mikið upp úr því að 

fólk kveiki hjá sér hugmyndir, komi þeim á framfæri. Við höfum 

farið í leiðarljós leikskóla í aðalnámskrá ...allir tóku þátt en 

auðvitað mismikið. Þó að starfsfólkið tjái sig mismikið þá er 

samt heilmikið að gerast, þeir eru þá að hlusta og þá gerist 

eitthvað. 

Dóra talaði um fagfundina, þar sem fagfólkið hittist eingöngu og fer yfir 

málin. Þessa fundi væri búið að leggja af vegna tímaskorts og hún sagðist 

sakna þeirra sárt. Hún sagðist reyna að nýta skipulagsdaga en þegar 

fagfólkið hittist þá færi mjög mikil umræða í gang og þar væri fólk að tala 

sama tungumálið, legði fram eitthvað sem hinir skildu og virtu og vildu þróa 

áfram. Fagfólkið væri í starfinu vegna áhuga og þyrfti að fá tíma til að ræða 

saman á grundvelli fræða og menntunar. Hún sagði: 
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Deildarstjórar yngri og eldri deilda hittast reglulega og ræða 

málin og skipuleggja starfið. Síðan koma þær til mín og nefna 

hvað þær vantar. Þær ræða saman um það sem framundan er 

og gildin í hinum og þessum viðburðum og skapa með því sína 

sýn á starfið. Ég er ekki með deildarfundi reglulega en hef 

frekar fáa og mjög öfluga á skipulagsdögum. Auðvitað ef 

eitthvað kemur upp á þá er fundað. 

Þær töldu mjög mikilvægt að starfsfólk áttaði sig á því fyrir hvað leikskólinn 

stæði og að það þyrfti að efla fólk í því að leita sér þekkingar t.d. hjá öðrum í 

húsinu. Hvað viljum við gera, hvernig viljum við gera það og með hverjum 

töldu þær skipta höfuðmáli og út frá því þyrfti að efla samvinnu og auka trú 

fólks á sjálfan sig og sínar eigin hugmyndir. Anna sagði: 

Við vinnum með uppeldi og það er mjög nálægt okkar hjarta af 

því að við ólumst upp sjálf og við erum oft að mæla það við það 

sem gert er í dag. Við fáum hugmyndir úr okkar bernsku, okkar 

reynslu og berum það undir það sem gert er í dag. Við höfum 

öll okkar gildi, fyrir hvað við stöndum sem persónur og þetta 

nýtist allt í leikskólastarfinu. 

Í viðtalinu við Báru kom það fram að eftir því sem starfsfólkið kynntist betur 

þá ræddi það meira saman og bæri oftar saman bækur sínar og ræddi þær 

leiðir og þau gildi sem þær vildu hafa í hávegum. 

Dóra nefndi að þær væru sex í stjórnunarteymi leikskólans, aðalteyminu. 

Það væru fjórir deildarstjórar, leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri. Hún 

nefndi að þær ræddu eitthvað sem á að gera, deildarstjórar færu síðan með 

það á sínar deildir og ynnu úr því með sínu fólki: 

Svo hafa deildarstjórar sínar útfærslur á ýmsu á sínum deildum. 

Það fer eftir þeirra áhuga og sýn. Ég leyfi það alveg, ég er ekki 

alltaf að skipta mér af nema að ég þurfi þess og það er allt í lagi 

að deildirnar séu ekki alveg eins, við erum misjöfn, höfum 

áhuga á mismunandi leiðum. Ef það koma upp árekstrar þá 

ræðum við það bara og leysum það. 

4.2.3 Samstarf við nærsamfélagið 

Anna, Bára og Dóra voru sammála um að þær reyndu ýmsar leiðir til að 

stuðla að samfélagi sem væri ekki einangrað eða einsleitt og nýttu sér 

ýmislegt í umhverfinu til þess að auka fjölbreytni og fara nýjar leiðir. Þær 



 

44 

töldu að þær gripu öll tækifæri sem gæfust í kringum þær og nýttu til að 

auðga og bæta starfið. Tvær þeirra nefndu skógarsvæði sem væri í 

nágrenninu og að það væri mjög skemmtilegt að fara þangað til leikja og 

rannsókna. Hér kæmi einnig að því að nýta áhugasvið hvers og eins, ef 

einhver vildi fara í ákveðið verkefni þá fengi hann tækifæri til þess. Anna 

sagði: 

Við erum með allar klær úti við það að nýta okkur umhverfið 

okkar, við erum með ákveðinn ramma sem við förum eftir en 

deildarstjórar útfæra síðan sjálfir þær leiðir sem farnar eru. 

Deildarstjórarnir hafa frelsi til þess og miða við aldur og fjölda 

barnanna, ég reyni að taka undir allt sem þær nefna, þannig 

eflist áhuginn og eljan í starfinu. 

Bára sagði frá litlu skógarsvæði við leikskólann sem sveitarfélagið leyfði 

þeim að nýta eins og þeim langaði til. Þangað væri farið til að leika og 

rannsaka eitthvað skemmtilegt: 

Börnin hafa sérstaka útrásarþörf til þess að komast af lóðinni 

okkar og sjá eitthvað annað. Einnig hefur verið farið í fyrirtæki í 

nágrenninu í heimsóknir og á bókasafnið, þær hafa aðeins farið 

þangað og nýtt sér það. Svo skoðum við náttúrulega hvað hægt 

er að gera og grípum hlutina þegar tækifæri gefst. 

Dóra nefndi fréttir og tíðarfar. Þegar eitthvað fréttnæmt væri í gangi þá 

ynnu þær með það í leikskólanum og eins þegar það væri snjór eða gott 

veður þá gæfi það aðra möguleika til leikja. Hún sagði að nýta bæri það 

þegar einhverjum dytti eitthvað í hug í tengslum við eitthvað og prófa, það 

væri bæði spennandi og skemmtilegt. Hún sagði: 

Ég reyni að vera opin fyrir hugmyndum og er órög að prófa 

hlutina. Ég lít á það þannig að maður á alltaf að vera tilbúin að 

breyta og bæta. Stundum les maður greinar um eitthvað 

spennandi eða sækir fundi til að fá hugmyndir og setur það í 

forgang ...síðan kemur maður heim aftur og segir frá því sem 

maður upplifði ...Það versta sem ég veit er að festast í 

einhverju ...ég vil fyrir alla muni ekki staðna í starfi. 

Allar voru þær sammála því að vanda þyrfti samstarfið við aðila umhverfis 

leikskólanna. Þær hafa fengið leyfi hjá eigendum til að fara yfir eignasvæði 
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annarra, einnig þegar svæðin væru hentug til leikja þá hafa þær fengið leyfi 

til afnota. Anna talaði um að þetta snerist um eignir annarra: 

Ég talaði við íbúana hér í götunum í kring og fékk leyfi til að 

ganga t.d. yfir garðana eða svæði sem aðrir eiga. Við verðum 

að bera virðingu fyrir eignum annarra ...ég reyni að hafa fólkið í 

umhverfinu með okkur, það er svo miklu auðveldara. Sjá 

tækifærin og prófa, ekki vera hræddur eða ragur við hlutina. 

Bára nefndi að það þurfi að virða tækifærin og kunna að meta þau, 

starfsfólkið hefði mismikinn áhuga á því sem við gætum nýtt í umhverfinu: 

Þær eru misáhugasamar og ég þrýsti ekki á þær sem hafa ekki 

áhuga vegna þess að ég tel að ef ein eða tvær eru áhugasamar 

og byrja þá eru þær að skapa eitthvað sem getur orðið 

spennandi fyrir fleiri að koma að. Þannig fá þær fleiri með sér. 

Dóra talaði um að leikskólinn væri staðsettur dálítið langt frá mörgu og að 

það væri langt að sækja t.d. í fyrirtækin á staðnum. Leikskólabörnin væru 

samt alltaf velkomin hvert sem væri farið og stundum yrðu langar ferðir 

fyrir valinu og þá væri alltaf mjög gaman: 

Við erum dugleg að skoða umhverfi okkar og hvað það hefur 

upp á að bjóða, fólkið í kring er duglegt að bjóða okkur og t.d. 

foreldrar sem starfa hér í fyrirtækjum nefna það stundum að 

við megum koma. Það er síðan heilmikið um að vera hér í 

desember, þá er svo margt í boði, kakó og piparkökur og 

eitthvað skemmtilegt. 

4.2.4 Varanleiki, að læra af reynslunni 

Viðmælendur töluðu um að það væri mikilvægt að nýta reynslu hvers og 

eins og læra af henni. Það væri einhver lærdómur fólginn í öllu sem gert 

væri, sá lærir sem lifir væru orð að sönnu. Þær töldu að í leikskólanum væru 

margar skoðanir á lofti, margar leiðir færar og margt framkvæmt sem 

varðveita þyrfti til að geta leitað í það síðar. Anna nefndi að erfið reynsla, 

þegar hún þyrfti virkilega að taka á, þegar einhver vildi ekki fylgja 

straumnum og gera það sem starfið segði til um myndi efla hana sem 

fagmann: 
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Þegar einhver er á móti sýni ég hans viðmóti fulla samstöðu og 

reyni að fá viðkomandi með mér í verkið. Ég reyni að hjálpa og 

komast að því sem mesta ólgan er um, þannig eflist við-

komandi og reynir að efla aðra. Næst þegar ég lendi í svipuðum 

aðstæðum þá nýti ég þessa reynslu mína og er þá að læra, ég 

verð betri fagmaður. 

Bára var að nokkru leyti sammála þessu og talaði um að hún leyfði hverjum 

og einum að vera hann sjálfur, stundum væri fólk ekki tilbúið að vera með 

og það bæri að virða: 

Vera frekar hvetjandi ef einhver sýnir áhuga á einhverju 

sérstöku og nýta þá hæfileika, áhugasvið og reynslu hvers og 

eins og læra af henni. Þeir sem eru á móti straumnum eru bara 

lengur að taka við breytingum og nýjungum og það er mjög 

mikilvægt að gefa þeim tíma. Þeir eru heilmikið að hugsa á 

meðan. 

Dóra sagðist læra heilmikið af þeim sem væru ekki sammála og að það væri 

ákveðið verkefni sem þyrfti að kljást við. Stundum þyrfti að beita þrýstingi 

og þá gerði stjórnunarteymið það. Ef ætlunin væri að gera eitthvað þá væri 

reynt að framkvæma hlutina þó svo að einhver væri á móti. Hún taldi að 

það væri lítið um það og að fólk væri yfirleitt tilbúið til að taka þátt og gera 

eitthvað skemmtilegt með hinum. Hún sagðist vera opin fyrir nýjungum og 

hvetti fólki til að koma með eitthvað sem það þekkti og hefði áhuga á, t.d. 

frá öðrum leikskólum: 

Nú er kominn til okkar nýr leikskólakennari og hún hefur haldið 

erindi fyrir okkur um ýmislegt sem hún gerði í öðrum leikskóla. 

Það hafa orðið heilmiklar umræður ...þeir sem hafa verið lengst 

spyrja oft að því af hverju að breyta einhverju sem gengur vel. 

Það er gott að uppfæra sig og prófa eitthvað nýtt, það eflir 

starfið og spyrnir gegn stöðnun. 

Anna talaði um að aðal galdurinn væri að taka hlutunum ekki of 

persónulega, þetta snúist um vinnulega hluti en ekki persónulega. Hópurinn 

ætti að hjálpast að við að gera góða hluti saman og varðveita reynslu sína 

og einnig leita í hana saman síðar, það er varanleiki. Hún nefndi að stundum 

yrði núningur á milli fólks, einhver yrði fúll yfir einhverju og hún taldi að það 

stafaði af óöryggi viðkomandi. Samkvæmt hennar reynslu væru þetta oft 
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flinkir einstaklingar sem hefðu hlotið góða stöðu í leikskólasamfélaginu og 

væru hræddir í nýjum aðstæðum við það að gera mistök, kynnu hlutina ekki 

eins vel og gömlu hlutina, veldu þeim ekki og væru þar af leiðandi hræddir 

um stöðu sína í húsinu. Hún sagði: 

Við erum í lifandi starfi, það er enginn dagur eins og við vitum 

aldrei í hverju við lendum á degi hverjum. Ef ég get ekki nýtt 

mér þær aðstæður sem upp koma til að eflast sem 

einstaklingur þá er ég aumur stjórnandi. Hremmingar eru 

alvöru tækifæri og þær ber að nýta. Þegar líður frá þá oft 

hugsar maður til baka og rifjar upp og finnur oft gamlar lausnir 

sem nýtast í nýjum verkefnum. Það er að varðveita hlutina. 

Bára sagðist ýta undir framkvæmd minni atriða sem tengdust ekki endilega 

öllum skólanum. Henni fannst auðveldara að taka inn lítil verkefni og reyna 

að fylgja þeim vel úr hlaði heldur en að taka t.d. þróunarverkefni sem 

tengdist öllu húsinu: 

Það er svo gaman þegar fólk er búið að loka á eitthvað sem 

verið er að ræða, lokar bara hurðum og vinnur sína vinnu fyrir 

innan þær. Síðan allt í einu þá fer fólkið að kíkja aðeins fram og 

það er frábært því að þá er það að læra, vill vita eitthvað meira. 

Ég tel það auðveldara að taka lítil afmörkuð verkefni fyrir og 

reyna að festa í sessi heldur en að taka eitt stórt sem allir í 

húsinu eiga að vinna að. 

Dóra tók undir það og sagðist ekki vera með verkefnisstjóra heldur reyndi 

hún að nýta það þannig að ef einhver væri með sérþekkingu á einhverju 

sviði þá væri það nýtt í öllu húsinu til að hjálpa deildunum að skipuleggja sig 

á því sviði: 

Áhugi er mismikill á ýmsum sviðum í starfinu og við nýtum það 

í öllu húsinu. Ég skoða áhugasvið, reynslu og getu hvers og eins 

þegar á heildina er litið og nýti það þar sem það á við. Ef 

einhver er með brennandi áhuga á einhverju þá má hann alveg 

sjá um það, ég reyni það. Þá búum við til einhverskonar 

afleysingakerfi og fólkið er ekkert feimið að leita til hvers 

annars. Fólkið leitar til þeirra sem hafa sýnt áhuga og fá 

ráðleggingar, ber sig eftir björginni. 
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4.2.5 Staðarmenning 

Viðmælendur mínir voru spurðir út í staðarmenningu og hvernig hún 

hugsanlega hefði áhrif á lærdómssamfélag. Þær nálguðust hugtakið 

staðarmenning á mismunandi hátt og töluðu bæði um neikvæða og 

jákvæða staðarmenningu sem bæði drægi úr og efldi starfið. Anna og Dóra 

voru sammála því að hún væri mikilvæg og hefði mikil áhrif á starfsanda. 

Anna talaði um að staðarmenning væri skólabragurinn og skipti öllu máli. 

Hún nefndi að menningin eða skólabragurinn segði til um hvort að það væri 

stöðnun eða sveigjanleiki í starfsmannahópnum, hvort að tækifæri væru vel 

nýtt og hvernig hlutirnir væru gerðir. Hún taldi skólabraginn vera 

eilífðarverkefni sem snerist um börnin, starfið og húsið og kláraðist aldrei. 

Anna sagði: 

Rótin er skólabragurinn, hvað höfum við gert hingað til og 

hvert ætlum við að fara saman. Er virkilega allt svo gott hér að 

engu má breyta? Þetta snýst allt um skólabraginn og 

menninguna á staðnum, hvernig er tekið á málum og hvernig 

höldum við starfinu gangandi ...siðir og venjur. Menningin og 

viðhorfin innan skólans styðja og viðhalda stöðugu námi meðal 

starfsfólks til þess að styrkja nám barnanna og það skiptir öllu 

máli. Skólabragurinn er hinn rétti bragur, hið rétta faglega 

lærdómssamfélag. 

Dóra var sammála Önnu og sagði að staðarmenningin hefði áhrif og að hún 

finni það best og mest á vorin því að þá væri allt orðið svo gott, það væri 

búið að hrista fólkið saman yfir veturinn, nýliðarnir væru orðnir reyndir 

starfsmenn og búið væri að kenna þeim það sem gert væri í þessu húsi. Hún 

sagði: 

Þá sér maður fyrir sér og langar að hafa hlutina bara svona 

áfram, allir vita hvað á að gera og hvernig, það er mjög notalegt 

og virkar vel. Síðan kemur það að einhverjir koma ekki aftur. 

Maður er dálítið að byrja upp á nýtt á haustin þegar það koma 

margir nýir inn í starfsmannahópinn. Samheldinn hópur skiptir 

mjög miklu máli og gerir hlutina mun einfaldari og auðveldari í 

vinnslu. 

Dóra hélt áfram og talaði um að starfsmannaskipti hefðu áhrif á þróun 

lærdómssamfélagsins. Framundir jól þá pössuðu nýliðarnir ekki inn í 

munstrið og féllu ekki alveg inn í hópinn. Þeir sem höfðu verið lengur í starfi 
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væru oft ekki tilbúnir að hleypa nýju fólki að og stundum færu nýliðarnir of 

geyst og ætluðu alla að gleypa og öllu að breyta: 

Þetta er svona óöryggisástand á sumrin, of fram eftir hausti, 

framundir jól og þá eru tíðir árekstrar, skoðanaskipti og maður 

þarf að leysa það. Það er ekki hægt að halda áfram að hausti 

þar sem stoppað var um vorið það verða svo miklar breytingar 

og stundum hreinlega breytist menningin. 

Bára nefndi að staðarmenning gæti skipt einhverju máli vegna þess að 

starfsfólkið þyrfti að geta verið afslappað og hlegið saman því að þannig 

kynntist fólk. Hún vildi meina að staðarmenningin þyrfti að vera jákvæð til 

þess að styrkja starfið og efla starfsfólkið og þá fengi það aukinn kraft til að 

framkvæma hlutina. Hún taldi að starfsfólkið þyrfti að kynnast á öðrum 

sviðum heldur en eingöngu í vinnunni og væri ekki alltaf að tala um starfið. 

Hún tengdi staðarmenningu meira við það sem gert væri saman utan 

vinnutímans. Hún nefndi að þær færu saman út að borða, væru með 

sameiginlegan jólamat eitt kvöld í desember og færu eitthvað saman fyrir 

sumarfrí. Þegar hún var spurð nánar út í staðarmenninguna yfir daginn og 

hvernig hlutirnir væru gerðir og slíkt þá ræddi hún um hversu mikilvægt það 

væri að falla inn í hópinn og hafa jákvæðni að leiðarljósi: 

Þegar við opnuðum hér þá komu saman margir hópar og allir 

töluðu um það hvernig það hefði verið hjá þeim og að það 

hefði verið svo gaman. Það tók smá tíma að biðja fólk um að 

hætta að tala um það hvernig það var að vinna áður heldur 

erum við hér að vinna saman og hvernig ætlum við að gera hér. 

Fólk vill tilheyra sínum hópi sem það hefur verið í og það er 

erfitt að breyta, stöðnum aðeins í því sem við þekkjum. 

Þær voru allar sammála því að starfsfólkið þyrfti að geta slappað af á 

kaffistofunni og sagt vitlausa brandara þó svo að alvarlegri mál væru líka 

rædd inn á milli yfir daginn. Þær töldu að staðarmenningin væri fólkið sjálft, 

það býr til venjur og siði og þau viðmið sem viðurkennd eru af hópnum. Þær 

voru sammála því að það tæki nokkurn tíma að búa til menninguna og 

þegar hún væri komin á rétt skrið þá væri auðveldara að breyta og bæta 

einhverjum nýjungum við. Fólkið færi að treysta hvert öðru og þá styrktist 

staðarmenningin eða skólabragurinn. Þetta væri stöðug vinna sem reyndi á í 

dagsins önn. 
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4.2.6 Dreifð forysta og ábyrgð 

Viðmælendur voru spurðir hvort að þeir leggðu áherslu á að dreifa forystu 

og ábyrgð og þá hvernig þeir færu að því. Anna sagðist gera það eins mikið 

og hún gæti, það yrði að ganga þannig í mannlegum samskiptum. Það væri 

óeðlilegt ef það gerði það ekki, ef hún treysti ekki öðrum fyrir ákveðnum 

verkefnum. Hún sagði: 

Ég dreifi ábyrgð og það finnst mér langskemmtilegast, þá læt 

ég hina vinna. Það gerist oft á deildarstjórafundum, ég er með 

verkefnalista og fer yfir hann, hvaða verkefni eru framundan og 

ég reyni að láta þau öll frá mér. Það krefst þjálfunar að dreifa 

ábyrgð og það tekst ekki nema að maður viti hvað maður er að 

gera. 

Þegar Bára var spurð nefndi hún samstarf stjórnendanna; leikskólastjóra og 

aðstoðarleikskólastjóra. Hún sagði að þær dreifðu ábyrgðinni og forystunni 

á milli sín og á milli þeirra væri ákveðið fyrirkomulag um það hver gerði 

hvað: 

Ég fól henni strax ákveðin verkefni sem ég kem ekkert að eins 

og hún sér um fréttabréf, skrifar fundagerðir og morgun-

skilaboðin en svo eru auðvitað önnur verkefni sem ég tek 

alfarið að mér og enginn annar kemur nálægt eins og vera ber. 

Dóra nefndi einnig samstarfið við aðstoðarleikskólastjórann og að hann væri 

hennar tengiliður í starfinu. Hún sagði að þær ynnu mjög vel saman og 

skiptu á milli sín verkefnum. Stundum færi það eftir því hvar þeirra eigin 

áhugi eða færni lægi og einnig hvaða þættir væru á þeirra ábyrgð. Allt sem 

sneri að rekstri væri yfirleitt í verkahring hennar sjálfrar en annað væri skipt 

niður á þær: 

Það má líkja aðstoðarleikskólastjóranum við flugu sem fer út 

um allt hús. Hún leysir mikið af og sér um sérkennsluna. Hún er 

svona allt í öllu og lætur mig vita. Við vinnum mjög mikið og 

náið saman og ræðum hlutina áður en við förum með þá á 

deildarstjórafundina ...finnum út sameiginlegan grundvöll áður 

en aðrir koma að málinu. 
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Síðan nefndu þær deildarstjórana að þeir bæru ábyrgð inni á sínum deildum 

á því faglega starfi sem færi fram þar. Þær sögðust bera margt undir þá og 

láti þá finna að þeir hafi eitthvað um hlutina að segja. Anna sagði: 

Ég reyni að taka eftir því sem vel er gert og hrósa fyrir það sem 

ég sé flott. Það hjálpar t.d. deildarstjórum að vera í forystu og 

þora að framkvæma. Ég skrifa hjá mér hvað ég geri á hverjum 

degi og punkta niður og spái í málin. Gott að rifja upp það sem 

stendur í bókinni, læra af liðnum stundum og sjá hvaða hlutir 

gengu upp og hverjir ekki. 

Einnig tjáðu þær sig um það að bera hlutina undir aðra í húsinu og fá álit 

hinna á það sem væri verið að gera. Þær töldu sig allar nýta aðra kennara 

vel þegar vinna þyrfti sameiginleg verkefni og nýttu tölvurnar í þeim efnum. 

Bára nefndi að þegar starfsfólkinu væri veitt ábyrgð þá blómstraði það og 

væri mun áhugasamara: 

Ég vel mér einn til að byrja með mér í þessari vinnu og hendi 

síðan inn á hinar og fæ til baka leiðréttingar eða viðauka. Ég er 

líka með verkefnisstjóra yfir skapandi starfi og málörvun og 

teysti þeim fullkomlega fyrir þeim verkefnum, hér er ég að nýta 

mannauðinn. 

Þær töldu sig vera að eigin sögn frekar duglegar við að fá öðrum verkefni í 

hendur og fá stuðning við það bæði hjá deildarstjórum og aðstoðar-

leikskólastjórum, Bára og Dóra sögðust hafa aðstoðarleikskólastjóra en ekki 

Anna. Dóra tjáði sig um það að hér áður vildi hún alltaf gera allt sjálf og gat 

það upp að vissu marki í litla leikskólanum sínum. Í þeim stóra gengi það 

bara alls ekki upp og það bæri að nýta mannauðinn og fá hæfasta fólkið í 

verkin hverju sinni eins og hægt væri. Hún sagði að stundum væri hún að 

kafna í verkefnum sem hún þyrfti í raun lítið að vita um. Í dag sagðist hún 

reyna að vita af öllu en væri ekki allan daginn með nefið ofan í smáatriðum, 

það væru aðrir á svæðinu sem væru þar. Stundum kæmi starfsfólkið til 

hennar með mál sem þær vildu að hún hefði afskipti af og þá gerði hún það. 

4.2.7 Traust og samkennd 

Viðmælendur mínir voru spurðir um þær aðferðir sem þær notuðu til að 

byggja upp menningu byggða á trausti og samkennd. Þær nefndu að traust 

væri mjög mikilvægt í leikskólastarfinu. Þær sögðu að starfið krefðist 

mikillar nándar, það væri mikil samvera bæði barna og fullorðinna og 
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starfsfólkið upplifði margt yfir daginn sem þyrfti að vera hægt að ræða 

saman um. Það væri mikil nálægð við börnin, foreldrana og heimili þeirra og 

ekki síður við samstarfsaðilana, það þyrfti að ræða margt við alla þessa aðila 

og það væri ekki hægt ef ekki væri traust og samkennd til staðar. Þær 

nefndu að oft þyrfti fólk að setja sig í spor annarra, skilja hlutina og viðbrögð 

fólksins og það krefst þess að fólk geti treyst hvert öðru. Leikskólastarfið 

krefst þess að fólkið tali saman, segi sínar skoðanir og upplifanir og fái 

tækifæri til þess. Starfsfólkið þarf oft að leysa úr erfiðum málum, grípa inn í 

erfiðar aðstæður og vinna þau ferli saman með því að treysta hvert öðru. 

Anna nefndi að starfið stæði og félli með trausti, það væri margt sem 

maður heyrir og sér, margt sem maður veit og verður vitni að. Í mörgum 

leikskólum hangir frasinn: Allt sem þú sérð og heyrir hér, geymir þú með 

sjálfum þér, uppi á veggjum og það er ekki eingöngu fyrir foreldrana eða 

gesti sem koma inn í húsin heldur fyrir alla, allt starfsfólk og alla aðila sem 

koma að starfinu. Anna sagðist hafa lagt mikla áherslu á traust allan sinn 

feril og finnst það skipta öllu máli í leikskólastarfinu. Hún sagðist setja reglur 

á starfsumhverfi sitt, meti aðstæður hverju sinni, geri það sem hún telji 

heppilegast og tæki eins á málum alls starfsfólksins með réttlæti og réttsýni 

að leiðarljósi. Hún sagðist vilja að eitt gengi yfir alla, að allir fengju sitt, 

jafnlangir kaffitímar, engin mismunun, annars gengi þetta aldrei og traustið 

myndi fjara út: 

Þú verður að geta treyst þínu fólki að það fari ekki út í bæ og 

rangtúlki. Við vinnum með uppeldi, það er mjög nálægt okkur 

og öll geymum við með okkur okkar uppeldi þegar við vorum 

börn ...uppeldi hefur breyst í gegnum tíðina og það er margt 

sem gert var áður sem er bannað í dag. Við eigum öll ólíkan 

bakgrunn og við þurfum að geta treyst öðrum fyrir því sem við 

rogumst með í reynslupokanum okkar. 

Bára nefndi hér þagnareiðinn eða þagnarskylduna og sagðist leggja mikla 

áherslu á að fólk skrifi undir hann. Hún sagði að það væri ekki eingöngu 

gagnvart börnunum og foreldrum heldur einnig gagnvart öllum í starfs-

mannahópnum. Það væri mjög margt sem kæmi upp á yfirborðið og það er 

mjög leiðinlegt ef eitthvað færi þangað sem það á ekki að fara og það gæti 

tekið langan tíma að byggja upp traust aftur. Bára sagði það skipta miklu 

máli að vera jákvæður og þær í hennar leikskóla höfðu útbúið plagg sem 

héngi uppi á öllum deildum um samskiptin og hvernig þær vildu hafa 

hlutina. Þær bjuggu plaggið til saman, allar í húsinu, og það á að fara í 

námskrána: 
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...svona viljum við hafa hlutina. Ég minni stundum á þetta á 

fundum og les það upp þannig að við gleymum ekki því sem við 

ákváðum saman í upphafi. Þetta er tímalaust plagg sem ég 

vona að verði við líði hér alla tíð. Þetta er að stuðla að góðri 

samvinnu, vera jákvæður, vinna saman, sýna samstöðu, traust 

og vera heiðarlegur og svolítið kátur. Einn veturinn hér lentum 

við í hræðilegri lífsreynslu og þá sýndi það sig best hvað við 

stóðum þétt saman. 

Dóra taldi traust vera mjög mikilvægt og það þyrfti að vera á báða bóga, 

fólkið þyrfti að treysta sínum stjórnanda og stjórnandinn að treysta sínu 

fólki. Síðan þyrfti það að treysta hvert öðru og það reyndi oft á það t.d. 

þegar mikið er af nýju starfsfólki. Hún sagði: 

Við segjum við fólkið í guðanna bænum hversu ómerkilegt sem 

það er ekki geyma það inni í þér, talaðu um það við okkur. Ef 

við vitum ekki af því þá getum við ekki hjálpað og reynt að 

leysa málin. Maður verður að ná því að fólkið treysti manni og 

tali við mann, eins að við tölum við fólkið. Ég reyni að hafa 

málin uppi og fólk geti talað um allt og það er enginn dæmdur 

fyrir það sem hann segir. 

Allar þrjár nefndu að þær ræði um hlutina, um traustið og samkenndina, á 

fundum sem eru í leikskólanum en með tilkomu kreppu og aukins sparnaðar 

þá hefði fundum fækkað gífurlega og þær stundir sem gæfust til samræðna 

og faglegra samskipta væru alltof fáar. Það væri of lítill tími gefinn til að 

ræða saman sem væri auðvitað forsenda margs ef ekki alls. Dóra nefndi 

starfsmannaviðtöl og að hún tæki alla í viðtal einu sinni á ári. Í viðtölunum 

kæmi oft ýmislegt fram sem þyrfti að ræða: 

Þegar eitthvað kemur þá ræði ég það við deildarstjórana alla að 

þetta hafi komið fram, þá spá þær já þetta gæti verið hjá mér 

eða henni. Þá þurfa þær allar að athuga hjá sér og það er öllum 

hollt. Ef það er eitthvað mikið þá ræðum við það við við-

komandi deildarstjóra en annars er þeim öllum hollt að velta 

hlutunum fyrir sér, það tel ég alla vega. 

4.2.8 Faglegir leiðtogar 

Samkvæmt starfslýsingu leikskólastjóra hjá Félagi leikskólakennara (2013) 

þá ber honum að vera faglegur leiðtogi og kynna sér nýjungar í starfi. 
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Honum ber einnig að miðla þekkingu til starfsmanna. Hann ber ábyrgð á að 

„unnið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá leikskólans, að 

áætlanir þar um séu gerðar og reglulegt mat fari fram“. 

Ég spurði viðmælendur mína um þeirra viðhorf til þess að vera faglegir 

leiðtogar og einnig hvernig þeim gengi í því hlutverki og komu fram ýmsar 

vangaveltur um það. Hér voru viðmælendur mínir ekki alveg sammála og 

fróðlegt að sjá hvaða leiðir þeir fara í sínu starfi. Anna talaði um að hún væri 

faglegur leiðtogi, hún beitti aga og tæki á málunum. Hún sagðist stundum 

bíða róleg og hugsa málin og finna leið sem hentaði en stundum gæti hún 

ekkert beðið, málið væri þess eðlis. Starfið sem faglegur leiðtogi heillar hana 

alltaf, alla daga og hún segist nærast á því. Hún segist þrífast á áskorunum, 

þurfi eldmóð alla daga, það sé leiðinlegt að hafa ekkert að gera og láta 

daginn ganga: 

Mín fagvitund er frekar ofarlega í mér og ég reyni að leiðbeina 

fólki og mér finnst fagið mjög skemmtilegt. Ég nærist á atinu í 

leikskólanum og það eflir mig og nærir alla daga. Ég er mjög 

dugleg að hvetja mitt fólk að fara í nám og í dag er tæplega 

einn þriðji af mínu starfsfólki í námi. Það er svo flott þegar fólk 

fer í nám með vinnu þá er það nákvæmlega að vinna verkefni 

um það sem það lendir í. Það er mjög styðjandi og hvetjandi að 

sjá í fræðunum það sem við erum að vinna með í leikskólanum, 

það verður bein tenging. 

Anna sagðist reyna að ígrunda vel starfið og það sem upp kæmi hverju sinni. 

Þegar hún þyrfti að taka á málum þá hugsi hún fyrst um það hvað væri að, 

því næst hvað hún ætli að gera og hvernig og hvaða árangri hún vilji ná. Hún 

sagðist setja sér stjórnunarmarkmið og kíkti stundum á þau til þess að 

minna sig á. Einnig sagðist hún forgangsraða verkefnum sínum og að hún 

viti alltaf hvað hefði forgang og væri alltaf með það á hreinu. Hún sagðist 

setja sér raunhæf markmið í starfinu og skrá niður hvenær á að gera hvað 

og þá hvernig. Einnig sagðist hún halda dagbók og skrá niður hvað hún gerði 

á hverjum degi, hún kíki oft í bókina og fari yfir það sem hennar verksvið nái 

yfir. Hún sagðist vilja vera vel undirbúin, skrifa hjá sér hvað gangi vel og 

hvað mætti betur fara og setji sér markmið í flestu sem hún gerði í starfinu. 

Bára nálgaðist hlutina öðruvísi og sagðist eiga bágt með að meta sig 

sjálfa sem faglegan leiðtoga og gæti það eiginlega ekki. Henni fannst að 

aðrir ættu betur með að meta hana heldur en hún sjálf. Henni sagðist 

finnast það mjög gaman þegar hún fengi tíma til þess að vera með sínu 

fagfólki og gæti rætt starfið og skoðað það frá öllum sjónarhornum. Hún 
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taldi sig samt vera, í lok viðtalsins, faglegan leiðtoga þó að hún gerði sér ekki 

alveg grein fyrir því sjálf í dagsins önn: 

Mitt viðhorf er að halda leikskólanum sem góðum, skemmti-

legum og faglegum stað fyrir okkur sem vinnum hérna og fyrir 

börnin sem hér dvelja. Ég er lítið gefin fyrir það að auglýsa 

okkur út á við en ef ég sé að mitt starfsfólk vinnur vel og gerir 

rétt þá held ég að ég sé að koma réttum skilaboðum til skila. Ég 

hugsa mikið um minn hóp hér innanhúss, að allt gangi eins og 

það á að ganga ...að hafa ánægt og ábyrgt starfsfólk, að 

börnunum líði vel, að þau hljóti þá menntun sem okkur ber að 

veita þeim og að foreldrar geti komið hingað, skilið börnin eftir 

áhyggjulausir um líðan þeirra. 

Dóra svaraði því einnig þannig til að hún vonaði að hún væri faglegur 

leiðtogi, það væri betra fyrir fólkið að svara því heldur en hana sjálfa. Hún 

hélt að hún væri slíkur vegna þess að fólkið leitaði til hennar og ætlaðist til 

þess að hún leiddi hópinn, það myndi ekki gera það ef hún væri ekki 

faglegur leiðtogi: 

Erfiðar uppákomur, erfið börn, erfiðir foreldrar þá er komið 

með það til mín og ég held að það myndi ekki gerast ef ég væri 

ekki faglegur leiðtogi. Þær fá ráð hjá mér, jú ég held að ég sé í 

ágætis málum, það væri gaman að spyrja hina að þessu, ég 

gæti gert það einhvern tímann og athugað minn gang hér. Jú, 

ég er faglegur leiðtogi, ég gæti ekki verið í mínu starfi ef ég 

væri það ekki. 

Dóra hélt áfram og nefndi að hún berðist vel fyrir sínu. Það hafði komið fyrir 

í vetur að það átti að breyta vinnukomufyrirlagi í leikskólanum af ráða-

mönnum. Dóra sagðist hafa gert það sem fyrir hana var lagt, skoðað allt vel 

ofan í kjölinn og komist að því að þetta væri ekki vel framkvæmanlegt. Hún 

skrifaði bæjaryfirvöldum bréf um málið og bar upp óánægju fólksins, 

reiknaði dæmið út og mætti á fund og svaraði fyrir bréf sitt. Hún sagðist 

hafa barist faglega og borið hag fólksins fyrir brjósti: 

Ég sýndi starfsfólkinu hvað ég ætlaði að gera, sýndi þeim bréfið 

og að ég ætlaði að gera allt eins og ég gæti, það gæti treyst því, 

ég bæri hag þeirra fyrir brjósti. Ég mætti síðan á fundinn og 

hafði þetta í gegn. Þarna var ég mjög faglegur leiðtogi og ég er 
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mjög dugleg að berjast með kjafti og klóm fyrir mitt fólk, ég vil 

að fólkið sé ánægt, líði vel, sé sátt í vinnunni og vilji vinna. Ég 

berst fyrir mínu og jú, ég er tvímælalaust faglegur leiðtogi. 

Leikskólastjórar hafa ákveðnu hlutverki að gegna í leikskólunum og þeim 

ber að virða það. Viðmælendur mínir nefndu allir að þeir tali mikið við sitt 

fólk, reyni að hafa fingur á púlsinum í starfinu og nýti hverja einustu stund 

til samræðna um starfið og því sem því fylgir. Anna setti þetta upp 

myndrænt: 

Ég sé þetta oft fyrir mér, ég er á flugi og ég er fremst og við 

erum að fara þangað, eða ég held það, svo lít ég til baka, bíddu 

hvar eru allir, og þá þarf ég að bakka og leita að fólkinu og ýta 

því jafnvel áfram á sömu brautina og áður. 

Hún nefndi að allir verði að vera með henni á fluginu, hún fari ekkert 

ein og hún sagðist reyna að opna hjá fólkinu flæði hugmynda og að 

það uppgötvi hvernig hægt er að fara að: 

Ég veit hvert við erum að fara en það er ekki víst að ég viti alltaf 

hvaða leið við förum, stundum breytist leiðin, það er farin 

önnur leið og þá hef ég náð markmiðinu. Það kemur upp 

hugmynd frá fólkinu og þá eltum við það. Þá hefur náðst 

árangur og þróun, þetta er starfið okkar, það er sveigjanlegt og 

teygjanlegt í allar áttir og við getum farið svo margar leiðir en 

ég leiði hópinn í öllu starfinu, mér ber að gera það. 

Dóra líkti sér við stýripinna í sínu starfi, hún leiddi hópinn áfram og stýrði 

skútunni. Hún sagðist ekki hika við að fela öðrum eitthvað sem hún treysti 

sér ekki til að gera og nefndi í því sambandi aðstoðarleikskólastjórann og 

deildarstjóra. Hún nefndi að henni fyndist hún þurfa vera á öllum fundum 

og sækja allar ráðstefnur sem viðkoma stjórnendum til þess að halda sér við 

sem faglegur leiðtogi í sínu húsi. Hún taldi það mjög mikilvægt að fylgjast vel 

með, heyra og sjá hvað aðrir væru að gera, vera vakandi yfir því að eflast í 

starfi og geta verið í fararbroddi í leikskólastarfinu. 

Leikskólastjórastarfið reynir á og það er að mörgu að hyggja í dagsins 

önn. Ég spurði hvaða leiðir viðmælendur mínir færu til þess að eflast faglega 

og halda sinni fagvitund og hvernig þær héldu sig í tengslum við starfið. Þær 

töldu að það að fara á námskeið, vera í námi eða ræða við félagana skipti 

miklu máli. Anna taldi þar miklu máli skipta að vera í námi, sækja námskeið 
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og lesa mikið, fylgjast með og sjá hvað er undir nálinni hverju sinni. Hún 

sagði: 

Ég hef alltaf verið í námi öðru hvoru, fer heilmikið á námskeið 

og er búin að viða miklu að mér í gegnum tíðina. Í leikskóla-

starfinu eru margar leiðir, mörg svör og oft flókin samspil 

mannlegra þátta sem krefjast margs af leikskólastjóra. Þar er 

ekki bara eitt rétt svar heldur þarf að skoða margt annað til að 

komast að kjarnanum. 

Einnig sögðust þær vera sammála um að allar samræður innan sem utan 

leikskólans væru af hinu góða og gott væri að sækja fundi eða námskeið 

með öðrum leikskólastjórum á svæðinu og bera saman bækur sínar. 

Leikskólastjórar eru yfirleitt uppfullir af reynslu og hafa frá mörgu að segja 

og að deila því með jafningja er ómetanleg leið til að eflast í starfi. Bára 

sagðist ekki vera eins dugleg að sækja sér menntun: 

Ég hef ekki farið í frekara nám og var duglegri hér áður að fara 

á námskeið en ég les heilmikið um fræðin. Ég er eitthvað 

hræddari með aldrinum að fara langar leiðir á námskeið en 

reyni að sækja það sem býðst hér í heimabyggð. Ég hvet mitt 

fólk til að fara og er frekar heima sjálf til að leysa þær af. Við 

hittumst nú reglulega leikskólastjórar á svæðinu og mér finnst 

mjög gott að hitta hina sem eru í því sama og ég. 

Dóra sagðist vera mjög dugleg að sækja fundi og ráðstefnur á vegum Félags 

stjórnenda leikskóla og fari á það sem í boði er. Hún sagðist ekki hafa farið í 

frekara nám en lesi mikið af fræðigreinum og fræðibókum og hafi farið á 

mörg stjórnendanámskeið: 

Ég reyni að fylgjast vel með, ræði við samstarfsaðila, vinkonur í 

sömu stöðu og ber mig eftir allri fræðslu eins og ég get. Ég 

reyni að mæta á þau námskeið sem henta stjórnendum og fer 

oft á fyrirlestra í Háskóla Íslands á vegum Félags stjórnenda í 

leikskóla. Ef maður fer ekkert þá endar maður sem gömul, 

gráhærð kerling sem vill engu breyta og er búin að gera þetta 

svona í 100 ár. Ég vil ekki verða þannig. 

Það skiptir miklu máli að vera í tengslum við leikskólastarfið og vera í 

tengslum við starfið með börnunum og viðmælendur mínir sögðust geta 
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verið sammála um það. Þeir höfðu ekki kennsluskyldu að gegna í sínum 

leikskólum og leystu lítið af inni á deildum nema í mjög mikilli neyð. Þær 

höfðu ekki allar aðstoðarleikskólastjóra á svæðinu en þær sem nutu þeirra 

forréttinda nefndu hann sem sinn tengilið við starfið því að hann hafi 

kennsluskyldu að gegna og fari yfirleitt markvisst inn á allar deildir. Einnig 

nefndu þær að það þurfi að vera fyrir hendi góð samvinna við deildarstjóra, 

aðra kennara og starfsfólk hússins. Þær sögðust finna sínar leiðir til að halda 

tengslum við starfsemina og gerðu það með því að fara inn á deildir. Anna 

nefndi hér: 

Ég fer heilmikið inn á deildir og er með létt kerfi á því sem 

enginn veit né áttar sig á nema ég. Ég fer einnig hring á 

morgnana og tek stöðuna og sýni þeim á deildunum hvernig ég 

er búin að hugsa daginn og spyr hvort að það væri betra að 

gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Þær hjálpa mér með það 

og koma með ábendingar. Ég held að þá verði allar sáttari t.d. 

við manneklu þegar þær hafa einhver tök. 

Bára sagðist einnig vera dugleg að heimsækja deildirnar og koma reglulega 

og stoppa smá stund. Hún sagðist ekkert endilega eiga erindi þegar hún kíki 

á deildir heldur sest hún niður hjá börnunum og lítur á hvaða þau eru að 

gera, kallaði þetta eðlislæga forvitni. Hún sagðist ekkert kerfi hafa á sínum 

heimsóknum en passar sig á því að trufla ekki þegar það er skipulagt starf. 

Hún sagðist fara einn hring á morgnana og bjóða góðan dag og hitta 

aðstoðarleikskólastjórann. Síðan færu þær yfir daginn saman og raði saman 

öllu bútum ef það vantaði fólk. Hún nefndi púsluspil í þessu samhengi og að 

þær reyndu í sameiningu að leysa þrautir dagsins. Einnig nefndi hún að hún 

leysti stundum af á kaffitíma starfsfólks og borði í hádeginu inni á deild. Það 

sagðist hún gera til að létta á deildinni þar sem t.d. erfiðir einstaklingar 

væru. Bára sagði ennfremur: 

Ég vil þekkja öll börnin með nafni og vita á hvaða deild þau eru 

og ég vil kynnast þeim. Auðvitað aldrei neitt ýtarlega en samt 

að ég viti hver þau eru. Ég vil einnig hitta foreldrana og hitti 

stundum á þá í byrjun dags eða í lokin. Einnig skila ég stundum 

seinnipartinn og hitti þá fólkið sem hefur hér lengsta 

vistunartímann. 

Dóra sagðist einnig fara einn hring um húsið á morgnana inn á allar deildir, 

bjóða góðan dag og athuga stöðuna. Hún sagðist kíkja nokkrum sinnum inn 
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á deildir yfir daginn og hafi ekkert kerfi á því, það vissi enginn hvenær hún 

kæmi og hvenær ekki. Þá sagðist hún setjast niður hjá börnunum, kíkja við í 

fataklefann þegar börnin væru að fara út og aðstoðaði ef með þyrfti. Hún 

sagðist leysa af í neyð en annars færi aðstoðarleikskólastjórinn fyrst í það. 

Hún sagði: 

Fólkið má ekki vita af mér með fyrirvara, það á að vera að vinna 

og ég vil koma að því í sinni vinnu og sjá hvort að það sé að 

gera eins og á að gera, að hlutirnir séu gerðir réttir. Enginn á að 

fara á taugum yfir því, en maður sér ýmislegt og getur gert mál 

úr því og ég geri það, það er mitt starf. Ég er á sveimi og fer 

hiklaust í mál þar sem ekki er verið að gera eins og á að gera. 

Dóra sagði að hún yrði að fylgjast vel með til þess að geta tekið á málum og 

hún nýtir starfsdagana oft til þess að taka ákveðin mál fyrir og leysa þau þar 

sem allir eru viðstaddir. Þá sagðist hún yfirleitt byrja bara á því að segja: „ 

jæja, nú ætla ég að vera leiðinleg og fara yfir þessi leiðinlegu mál svo gerum 

við eitthvað skemmtilegt á eftir“ og það er bara allt í lagi. Hún sagði að oft 

verði rifrildi og röfl en best sé að ljúka þeim málum fyrst. Hún sagðist þekkja 

allar deildirnar mjög vel og gangi þar í hvað sem væri ef á þyrfti að halda: 

Ég þekki skipulag allra deilda vel en þegar ég leysi af á deildum 
þá þarf fólkið á deildinni að segja mér til hvað ég eigi að gera, 
þetta er ekki minn staður og ég virði það við fólkið á deild-
unum. Það gengur mjög vel, ég fer í hvað sem er, í salinn, 
tónlist, út, í hvíld og í eldhúsið í uppvaskið. Fólkið kann vel við 
þetta og finnst gaman að segja mér hvað ég eigi að gera, það er 
svona öðruvísi fyrir fólkið. Ég kann þetta allt og get farið á 
hvaða stað sem er. 

4.3 Samantekt á niðurstöðum 

Niðurstöður benda til þess að leikskólastjórarnir sem talað var við hafi sínar 

hugmyndir um hvað lærdómssamfélag sé. Þeir sögðust telja að leikskólarnir 

væru fagleg lærdómssamfélög þar sem fagleg umræða, nám og kennsla 

barna og stöðug þróun færi fram. Þar væri mikil samvinna, starfsfólkið 

sameinaðist um gildi og sýn og styrkti og efldi hvert annað. Viðhorf þeirra til 

faglegs lærdómssamfélags í leikskóla voru nokkuð svipuð þótt greina mætti 

að sú sem hefur lokið meistaranámi í stjórnun kafi ívið dýpra í sinni 

skilgreiningu og í sínum viðhorfum. Þær töluðu um að leikskólinn væri fyrsta 

skólastigið, börnin væru að læra um lífið og tilveruna, í leikskólasamfélaginu 
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væru allir að læra af öllum, bæði börn og fullorðnir og starfið væri í stöðugri 

þróun. 

Leikskólastjórarnir höfðu allir tekið þátt í þróun síns leikskóla hver á sinn 

hátt og sögðu það hafa gengið vel. Ein hafði á sínum tíma tekið við nýlegum 

skóla þar sem búið var að fastskorða starfið þegar hún tók við, önnur hafði 

tekið þátt í miklum breytingum þegar tveir leikskólar voru sameinaðir í einn 

nýjan sem hún stýrði og sú þriðja hafði fengið að fylgja sínum gamla, litla 

skóla yfir í nýjan stóran. 

Þær nefndu allar mikilvægi funda í leikskólunum og sögðu þá vera allt of 

fáa, það væri búið að skera niður mikið af þeirra fundartíma og það væri 

lítið svigrúm fyrir deildarfundi. Deildarstjórafundir voru þær allar með einu 

sinni í viku og töldu þá mjög mikilvæga í starfinu og þannig fylgdust þær 

með hvað væri í gangi á hverri deild. Tveir viðmælenda minna höfðu 

aðstoðarleikskólastjóra sér til halds og traust og sögðu hann vera sinn 

tengilið við starfið. Á þeim leikskóla þar sem ekki var aðstoðarleikskólastjóri 

treysti leikskólastjórinn á samvinnu við sérkennslustjóra og deildarstjóra. 

Þær sögðu allar að samvinna skipti miklu máli, annars gengi þetta ekki 

upp, fólkið þyrfti að geta unnið saman að því að skapa sameiginlega sýn og 

vita fyrir hvað leikskólinn stæði, hvert værum við að fara og hvers vegna og 

hvernig ætluðum við að gera hlutina saman. Þær töldu sig nýta mannauðinn 

og vera opnar fyrir breytingum til varnar stöðnunar í starfi. Þar sem 

fagfólkið var fleira gengur þetta betur og þar virtist vera að starfsfólkið væri 

opnara að koma fram með sínar skoðanir og sínar áherslur. Þær segjast 

dreifa forystu en gera það misjafnlega mikið. Bára sagðist aðallega skipta 

henni niður á milli sín og aðstoðarleikskólastjórans á meðan hinar segjast 

dreifa henni meira og þá aðallega til deildarstjóra. 

Þegar þær voru spurðar um staðarmenningu þá kom það fram hjá einum 

viðmælendanna að staðarmenningin væri allt. Hún nefndi hana skólabrag 

og að hennar leikskóli væri búinn að vera með þróunarverkefni sem fjallaði 

einmitt um þetta fyrirbæri, skólabrag. Hinar tvær voru ekki eins vissar um 

áhrif staðarmenningar og önnur af þeim kom meira inn á að þetta væri það 

sem fólkið gerði saman utan vinnu. Ein af þeim talaði um mannabreytingar, 

að þær hefðu mikil áhrif á allt starfið og nefndi í því sambandi að loksins á 

vorin væri allt samstarf orðið eins og það ætti að vera. 

Traust og samkennd er eitthvað sem allar voru sammála um að skipti 

miklu máli og væri undanfari farsæls samstarfs og samvinnu. Þær töluðu um 

að leikskólastarfið væri mjög persónulegt og að það væru mikil tengsl við 

börnin, foreldrana, heimilin og aðra samstarfsaðila. Ef traust væri ekki fyrir 
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hendi þá væri ógerlegt að byggja um gott og öflugt samstarf sama hver ætti 

í hlut. 

Þær töldu sig vera faglega leiðtoga en voru ekki allar eins vissar um það. 

Sú þeirra sem lokið hefur meistaranámi í stjórnun taldi það alveg öruggt að 

hún væri slíkur á meðan hinar komust að raun um það í viðtölunum að þær 

væru í raun faglegir leiðtogar. Þær voru allar sammála um að þær leiddu 

hópinn og væru í forsvari en áttuðu sig ekki alveg í byrjun á því þegar talað 

var um faglegan leiðtoga. 

Þær sögðust vera misduglegar að efla sig í starfi en nefndu í því 

samhengi að fara í frekara nám, sækja námskeið og ráðstefnur, hitta aðra 

leikskólastjóra og lesa fræðirit. Þær voru sammála því að þær héldu sig í 

tengslum við leikskólastarfið og væru vel upplýstar um gang mála á deildum 

og um það sem snerti börnin almennt. Þær fóru allar stofugang á morgnana 

og tóku stöðuna, kíktu inn á deildir nokkrum sinnum yfir daginn, hrósuðu 

sínu fólki ef með þurfti og ein þeirra sagðist vera mjög dugleg að leiðbeina 

ef hún sæi eitthvað sem betur mætti fara. Þær sögðust þekkja börnin með 

nafni og foreldrana eins og hægt væri, færu einstaka sinnum í afleysingar og 

reyndu að aðstoða eins og hægt væri. Þær sem höfðu aðstoðar-

leikskólastjóra töldu það mikil forréttindi og mundu þann tíma þegar þeir 

voru í starfi inni á deild allan daginn samfara því að vera hægri hönd 

leikskólastjóra. Þær sögðu að aðstoðarleikskólastjórinn væri þeirra tengi-

liður, hann leysti af, væri með fingurinn á púlsinum í starfinu og upplýsti 

þær um allt sem væri í gangi. 
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5  Umræða 

Markmið rannsóknar minnar var að kanna viðhorf þriggja leikskólastjóra í 

fjölmennum leikskólum til faglegs lærdómssamfélags og hlutverks þeirra 

sem faglegir leiðtogar. Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær ræddar í fræðilegu samhengi. Byrjað er á því að 

skoða viðhorf leikskólastjóranna til faglegs lærdómssamfélags og hvernig 

þeim tekst að þróa og viðhalda slíku samfélagi að eigin sögn. Næst er fjallað 

um varanleika og mannauð og skilgreint hvernig viðmælendur mínir segjast 

takast á við að nýta þá þætti til að efla og þróa lærdómssamfélagið. Þá er 

fjallað um traust og samkennd og þeir þættir skoðaðir í tengslum við störf 

leikskólastjóranna og að lokum er fjallað um faglega leiðtoga og viðhorf 

viðmælendanna þriggja að eigin mati til þess að vera slíkir í sínum 

leikskólum. 

Leikskólastjórarnir þrír sögðust allir telja að leikskólarnir sem þeir stýrðu 

og samfélagið þar væri faglegt lærdómssamfélag og því til stuðnings nefndu 

þær ýmist nám barnanna, fjölda fagmanna og faglega umræðu í 

leikskólanum. Hér á eftir verður sagt betur frá hverjum þætti fyrir sig í 

rannsókninni og svör og vangaveltur leikskólastjóranna þriggja sett fram 

með stuðning fræðilegra skrifa og rannsókna. 

5.1 Viðhorf leikskólastjóranna til faglegs lærdómssamfélags 

Leikskólastjórarnir töldu sig þekkja vel faglegt lærdómssamfélag og um hvað 

það snerist og virtust vera sammála því að leikskólarnir sem þeir stýra séu 

slík samfélög að eigin sögn. Þær Anna og Dóra voru sammála um að það 

snerist um börnin, þau væru aðalatriðið, hvernig komið væri fram við þau 

og að starfsfólkið þyrfti að vera tilbúið að viðhalda stöðugu námi til að 

styrkja nám barnanna. Það er í samræmi við áherslur Hargreaves (2008) 

sem nefnir dýpt og gæði í námi barnanna sem standa þarf vörð um. Það 

þarf að einbeita sér að því sem máli skiptir og varðveita og stuðla að 

afrekum og árangri hvers og eins á eigin forsendum. Hord (1997, 1999, 

2004) aðhyllist þetta líka þar sem hún nefnir mikilvægi þess að ýta undir 

þekkingaröflun nemandans, sammælast um kennsluhætti þar sem stefnt er 

að sameiginlegu markmiði með það í huga að hver og einn einstaklingur fái 

notið sín. 

Bára nefndi hins vegar að það sem einkenndi faglegt lærdómssamfélag 

væri fagfólkið, gildin í starfinu og sú faglega umræða og samvinna sem fram 

færi t.d. á fundum, á skipulagsdögum og í dagsins önn. Það viðhorf er í 

samræmi við Stoll og Louis (2008) sem telja að faglegt lærdómssamfélag sé 
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þekkingarsköpun sem byggi á sameiginlegri sýn og gildum alls starfsfólksins 

til þess að auðga og bæta skólastarfið og þar fari fram umræða sem 

einkennist af gagnrýni og uppbyggilegum vangaveltum. Það samræmist 

einnig því sem Hord (1997, 1999, 2004) heldur fram að sameiginleg gildi og 

sýn starfsfólksins á nám nemendanna þurfi að vera í fyrirrúmi og einnig 

samvirkt nám þar sem bæði kennarar og nemendur vinna saman. 

Starfið er í stöðugri þróun og alltaf má gera betur að mati þeirra Önnu, 

Báru og Dóru. Til þess þurfi að gera hlutina saman, standa vörð um hags-

muni barnanna og efla og bæta sjálfan sig í starfi meðal fólks sem lærir. 

Leikskólastjórarnir sögðust vera sammála því að grípa þyrfti tækifærin sem 

gæfust til að efla starfið og nýta þær hugmyndir sem starfsfólkið fær til að 

auðga faglega lærdómssamfélagið. Þær sögðust yfirleitt vera óhræddar að 

prófa nýjungar, hrósuðu fólkinu sínu, nýttu mannauðinn og leiðbeindu eftir 

fremsta megni. Hargreaves (2008) telur að það þurfi að varðveita reynslu 

starfsfólksins, meta alla að verðleikum og líka þá sem hafa verið á móti 

einhverju í leikskólastarfinu. Við breytingar verður til kraftur og afl sem nýta 

þarf til framþróunar skólasamfélagsins sama hvort það styður núverandi 

kennsluhætti eða ekki. Það þarf að skoða allt, velta því fyrir sér og læra af 

því, það er framþróun. Þetta minnir á það sem Anna Kristín Sigurðardóttir 

(2008) segir, að í lærdómssamfélagi læri kennarar hver af öðrum og hver 

með öðrum í þeim tilgangi að bæta árangur nemenda og þá er einnig 

stuðlað að stöðugri framþróun. Einnig samræmist þetta því sem Stoll og 

Louis (2008) halda fram að það að vera í góðum tengslum við starfið, hvetja 

og hrósa starfsfólki þegar við á og vera til staðar skiptir máli í þróun faglegs 

lærdómssamfélags. Í allri þróun þarf að standa saman og sameinast um það 

sem verður til og byggja á því. 

Viðmælendur voru spurðir um hvernig efla mætti faglegt lærdóms-

samfélag í leikskóla og hvaða leiðir þær teldu færar í þeim efnum. Þær 

nefndu samvinnu, að hlusta á fólkið, að allir hefðu eitthvað um málið að 

segja og skapa umhverfi sem ýtti undir það að hafa öll mál uppi á 

yfirborðinu. Þær sögðust stuðla að opnum samskiptum, bæru virðingu fyrir 

skoðunum annarra og efldu skólabraginn í samvinnu við allt starfsfólkið. 

Anna kom inn á það að skólabragurinn væri allt, hann fæli í sér allar þær 

venjur, reglur og siði sem við gerum og af hverju, hvernig höfum við farið að 

hér og hvað gengur upp og hvað ekki. Þetta styður það sem fram kemur í 

rannsókn Stoll o.fl (2006) að stuðla beri að umhverfi sem styðji við 

samvinnu kennara, að viðhalda siðum og venjum sem ýti undir samvinnu 

gagnvart námi nemenda og efla starfsanda sem styðji og ýti undir samstarf, 

starfsánægju og traust. Hargreaves (2008) tekur einnig undir þetta og segir 

að það taki tíma að búa til gott lærdómssamfélag og það þurfi að hlúa að 



 

65 

því til lengri tíma. Það er byggt upp, er til staðar og þróast með styrkri og 

sterkri samvinnu. 

Bára virtist ekki átta sig á gildi skólabrags og nefndi í því sambandi 

eingöngu það sem gert var utan vinnutíma. Hún virtist nálgast menningu 

leikskólans út frá því hvað starfsfólkið gerði saman í frítíma sínum. 

Anna, Bára og Dóra sögðust allar leggja áherslu á að dreifa forystu og 

ábyrgð í sínu starfi og fái á þann hátt starfsfólkið með sér í verkin. Það 

samræmist því sem Ebbeck og Waniganayake (2003) halda fram að með því 

að vinna saman að því að skapa námsmenningu sem lærir og þróast og 

deilir þekkingu fæst dreifð forysta. Þetta tengist því sem Harris og Lambert 

(2003) halda fram að stjórnandi sem nýtir sér dreifða forystu byggir upp 

samfélag þar sem nám á sér stað og þar sem fólk lærir og þróast saman. 

Bára nefndi ýmiss verk sem aðstoðarleikskólastjórinn sjái alfarið um og 

einnig deildarstjórar á sínum deildum. Hún sagðist vera dugleg að hlusta og 

bera ýmislegt undir fólkið sitt til þess að hópurinn ætti verkið saman og að 

hún væri með sérverkefni sem hún deildi niður á fólkið. Annars nefndi hún 

aðallega aðstoðarleikskólastjórann í þessu samhengi og að þær dreifðu 

verkum á milli sín. Þegar hún var spurð nánar út í dreifða ábyrgð þá sagðist 

hún reyna að gera það. Þetta samræmist því sem Wise (2001) heldur fram 

þegar hún talar um mikilvægi þess að hlusta á hugmyndir starfs-

mannahópsins. Þannig aukist tilfinning fólksins bæði fyrir því að vera 

þátttakandi í starfinu og tilgangi þess og þá verði til dreifð forysta, dreifð 

ábyrgð og sterkir eiginleikar starfsfólksins fái notið sín. 

Dóra taldi sig dreifa ábyrgð milli starfsfólksins og reyna af fremsta megni 

að láta fólkið fá verkefni og reyna að virkja sem flesta, það þyrfti að dreifa 

verkefnum í svona stórum húsum. Þetta tengist því sem Sergiovanni (2009) 

heldur fram um gildishlaðinn hugsanagang og á þar við hvað það er sem við 

trúum á, hvað við teljum gott og farsælt, tilfinningar, skoðanir og sýn 

fólksins. Hann telur að þessa sýn beri að virða og vinna með og fá sem flesta 

með í ferlið til að gera skólasamfélagið enn betra. Samkvæmt Doolitle, 

Sudeck og Rattigan (2008) ber leikskólastjóri ábyrgð á faglegri forystu í 

sínum skóla og til að létta sínar byrðar og fá fólkið til að tengjast betur því 

sem leikskólastarfið gengur út á þá dreifir hann forystunni og um leið 

verkefnum skólans sem hefur í framhaldi jákvæð áhrif á árangur 

skólasamfélagsins. Starfsfólkið er þá betur inni í hlutunum, tekur þátt og 

hefur meiri og betri vitneskju um það sem fram fer. 

Dóra sagðist telja að hún stýrði starfsmannahópnum og setti honum 

sameiginleg markmið. Hún sagði að það auðveldaði starfið að hafa fleiri 

með í ráðum þar sem margir kæmu að því yfir daginn og þá ætti hópurinn 
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það sameiginlega. Hér er hægt að styðjast við það sem Harris og Muijs 

(2005) og Rood (2006) segja um forystu en þeir skilgreina hana sem ferli til 

að hafa áhrif á aðra og það að sameinast um sameiginleg markmið og sýn. 

Leikskólastjóri setur skýr markmið, dreifir forystu á milli kennara, tekur 

ákvarðanir og virkjar starfsmenn sína með samskiptum, hvatningu og 

viðurkenningu. 

5.2 Varanleiki og mannauður 

Samkvæmt Hargreaves (2008) er mikilvægt að stuðla að varanleika í faglegu 

lærdómssamfélagi, það ýtir undir þróun þess og viðheldur uppbyggilegu 

skólasamfélagi sem eflist og dafnar. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að leikskólastjórarnir nýti mannauðinn og í framhaldi af því voru þeir 

spurðir um varanleika og hvernig þeir nýttu reynslu hvers og eins. Anna leit 

á mótbyr og hremmingar sem tækifæri til að þróast fram á við. Hún sagði að 

starfið væri mjög lifandi og að það væri engin leið að vita hvað dagurinn 

bæri í skauti sér. Hún sagðist líta á alla reynslu, bæði jákvæða og neikvæða, 

með það í huga að byggja upp samfélag sem lærir og sagðist reyna að festa 

góðar hugmyndir eða leiðir í sessi og stuðla þannig að varanleika þeirra. 

Bára nefndi að það væri mikilvægt að gefa öllum tíma og sinn frið, allir 

þyrftu að ná áttum og fólk væri misfljótt að því. Dóra sagðist lesa í fólkið og 

væri dugleg að gefa því tækifæri til að prófa hitt og þetta. Hún kunni vel að 

nýta mannauð og reyni að varðveita allt það sem starfið gefi af sér til að 

nýta í næstu ár. Þetta tengist því sem Hargreaves (2008) segir um varanleika 

og að stuðla þurfi að honum, festa í sessi það sem gagnlegt er, til þess að 

lærdómssamfélag þróist. Þá er átt við að reynsla fólksins er varðveitt, allir 

eru metnir að verðleikum og líka þeir sem hafa verið á móti einhverju í 

starfinu. 

Leikskólastjórarnir töldu, að eigin sögn, að þeir nýttu mannauðinn eins 

vel og þeir gætu og væru fúsir til að veita starfsfólkinu sérverkefni. Þeir 

sögðust lesa í hópinn og ef einhver kæmi með eitthvað með sér í reynslu-

pokanum sem gaman væri að prófa þá væri það gert svo fremi sem það 

rúmaðist innan þess ramma sem leikskólinn starfaði eftir. Þeir virtust vera 

óragir við breytingar, reyndu að höfða til fólksins og áhuga þess þegar á 

þyrfti og virtust dreifa forystu miðað við svör þeirra. Fullan, Cuttress og 

Kilcher (2005) segja dreifða forystu snúast um það að leita innan stofnunar 

að sérfræðiþekkingu, nýta sér hana í þágu starfsins og þá um leið nýta 

mannauðinn. Sérfræðiþekking getur legið hvar sem er og ekki ber að leita 

að henni eingöngu í formlegum forystuhlutverkum stofnunar þó svo að líkur 

séu á að hún finnist þar. 
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Viðmælendurnir þrír töldu sig rýna í starfsmannahópinn og grípi 

tækifærið þegar einhver er með sérþekkingu eða sérstakan áhuga á 

einhverju ákveðnu sviði eða verkefni sem gagnlegt væri að prófa í 

leikskólastarfinu. Þær sögðu að starfsfólkið virtist virða það þegar einhver í 

hópnum fengi að láta ljós sitt skína og að það bæri vott um að samvinna og 

sameiginleg sýn væru í heiðri höfð. Það samræmist því sem Rúnar 

Sigþórsson o.fl. (1999) halda fram að starfsfólk stofnunar sé aflvaki hennar 

og að það sé vegna áhrifa þeirra og elju að hún þróast og dafnar. Stuðla 

þurfi að samvinnu á milli starfsfólksins, fá það til að vinna saman og taka 

stefnu í sömu átt. Skólinn er samfélag ólíkra hópa þar sem ólíkar skoðanir 

takast á og koma fram allt árið um kring. Það má tengja þetta við það sem 

Hargreaves (2008) heldur fram að skólastjórnendur sem starfa af skilvirkni, 

meta aðstæður og andrúmsloft í skólanum, skapi grundvöll þar sem 

framfarir eiga sér stað. Þannig byggja þeir upp samfélag sem ýtir undir 

þróun skólans. Einnig talar hann um fjölbreytileika en þá er áhersla lögð á 

að samfélagið sé ekki einangrað eða einsleitt heldur eru öll tækifæri nýtt. 

5.3 Traust og samkennd 

Leikskólastjórarnir þrír sögðust allir tileinka sér gildi trausts og samkenndar 

og töldu þá þætti einkenna starfsemi síns skóla. Þeir voru sammála um 

mikilvægi þess að í starfsmannahópnum væri byggt upp gagnkvæmt traust 

milli samstarfsaðila og stjórnenda og farið væri rétt með allar þær 

upplýsingar sem lægju fyrir um börnin, foreldrana og heimili þeirra. Bára 

nefndi þagnareyðinn og lagði mikla áherslu á að allir skrifuðu undir hann og 

áttuðu sig á hvað hann þýddi. Í þessu samhengi nefndi hún samstöðu, þegar 

eitthvað kæmi upp á þá yrði fólkið að geta treyst því að allir stæðu saman, 

enginn væri einn ef eitthvað bjátaði á. 

Anna sagði að grunnurinn í öllu leikskólastarfinu væri traust, að 

leikskólastarfið snerist um fólk sem hefði ólíkar þarfir, skyldur og ólík 

réttindi og það bæri að virða. Öll umræða þyrfti að byggja á trausti, að það 

væri ekki vegið að starfsfólki persónulega og að gagnkvæmt traust ríkti á 

milli stjórnanda og annarra í leikskólanum. Á öllum fundum og í viðtölum 

sem yfirmaður héldi, sæi um eða skipulegði yrði að vera fullkomið traust 

fyrir hendi að mati Önnu. Dóra tók í sama streng og nefndi að gagnkvæmt 

traust væri mjög mikilvægt, oft þyrfti að opna erfið mál til að leysa þau og 

þá yrði traust byggt á góðum grunni að vera fyrir hendi. Einnig nefndi hún 

að það væri oft erfitt þegar nýliðar byrjuðu, að fá „ gamla fólkið“ til að 

treysta þeim og öfugt. Nýja fólkið væri að byrja á nýjum vettvangi og að það 
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tæki tíma að sanna sig og þann tíma þyrfti hitt fólkið að vera tilbúið að 

veita. 

Það má tengja þetta við það sem Muijs, Aubrey, Harris og Briggs (2004) 

halda fram en það er að starfsmenn vilja að stjórnendur sýni þeim traust, 

treysti þeim fyrir starfinu og þeim verkum sem þarf að gera. Stjórnendur 

þurfa að treysta starfsfólkinu og hvetja aðra til að tjá sig og segja sína 

skoðun og veita stuðning til að starfsfólkið nái meiri árangri. Samkvæmt 

Harris og Lambert (2003) þá er það álitið að öflug skólaþróun verði til þegar 

lögð er áhersla á nám og kennslu í skólanum með traust, samvinnu og 

fagmennsku að leiðarljósi. Einnig telur Hargreaves (2008) að breidd í starfi 

sé mikilvæg, þar sem lögð er áhersla á mismunandi menningu byggða á 

trausti og samkennd. Allar breytingar og úrbætur eiga að gagnast sem 

flestum og menning, traust og tengsl innan samfélagsins eru aðalatriðin. 

Anna talaði um réttlæti og réttsýni í stjórnun og taldi það vera ofarlega á 

verkefnalista leikskólastjóra að starfa eftir þeim dyggðum. Eitt þyrfti að 

ganga yfir alla og þó að það væri freistandi að leyfa einhverjum eitthvað 

sem aðrir fengu ekki þá væri það hættulegt útspil. Þá væri traustið fljótt að 

fara og að það væri mun erfiðara að byggja það upp aftur heldur en að 

missa það niður. Þetta er í takt við það sem Hargreaves (2008) telur, að 

réttlæti þurfi að vera við líði þar sem jöfn tækifæri fyrir alla eru í heiðri höfð. 

Það eru allir þátttakendur jafnir hvort sem það eru nemendur, kennarar eða 

ólík samfélög. Einnig talar hann um gefandi samfélag sem einkennist af 

skynsemi og væntumþykju. Þá er hlúð að fólki, hæfileikum og kröfum þess 

og það fær tækifæri til að endurnýja orku sína og auðlindir. 

5.4 Faglegir leiðtogar 

Tveir af viðmælendum mínum voru í byrjun ekki alveg vissir hvort að þeir 

væru faglegir leiðtogar í þeirri merkingu að leiða starfsmannahópinn í 

gegnum þróun metnaðarfulls leikskólastarfs, stuðla að lýðræðislegu 

samstarfi og vera í forystu faglegrar umræðu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Þegar leið á viðtölin virtust þeir komast að því að þeir væru slíkir. Þeir töldu 

sig leiða starfið, fólkið fylgdi þeim, þeir sögðu fyrir um það hvernig starfið 

ætti að vera og leiddu hópinn í gegnum breytingar og þróun. Samkvæmt 

Harris og Muijs (2005) og Rood (2006) þá er forysta skilgreind sem ferli til að 

hafa áhrif á aðra og að sameinast um sameiginleg markmið og sýn. 

Leikskólastjóri setur skýr markmið, dreifir forystu á milli kennara, tekur 

ákvarðanir og virkjar starfsmenn sína með samskiptum, hvatningu og 

viðurkenningu. 
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Anna taldi sig vera faglegan leiðtoga, sem bæri ábyrgð á faglegri forystu, 

beitti aga og tæki á málum. Hún sagðist hugsa mikið um leikskólafræðin, 

tileinka sér helstu áherslur í þeim og leiðbeina starfsfólkinu af fremsta 

megni. Hún tók fram að á því væri enginn vafi að starfsfólkið fylgdi sér í 

leikskólastarfinu og að hún dreifði forystu og ábyrgð alla daga. Þetta tengist 

vel því sem Doolitle, Sudeck og Rattigan (2008) leggja fram en það er að 

leikskólastjóri beri ábyrgð á faglegri forystu í sínum skóla og til að létta sínar 

byrðar og tengja starfsfólkið betur við starfið þá dreifir hann forystunni til 

fólksins sem hefur í framhaldi jákvæð áhrif á árangur skólans. 

Þegar Bára var spurð þá var hún ekki alveg viss hvort að hún væri 

faglegur leiðtogi, hún átti erfitt með að meta það sjálf en nefndi í lokin að 

hún leiddi starfið og fólkið fylgdi. Hennar takmark í starfinu var að hennar 

sögn að halda leikskólanum góðum, skemmtilegum, faglegum, að starfs-

fólkið væri ánægt, ábyrgt og að börnunum liði vel og að þau fengju þá 

menntun sem leikskólanum bæri skylda til að veita þeim. Hún sagðist 

standa vörð um þessa þætti og gerði það með því að leiða starfið, ræða við 

sitt fólk, dreifa forystu og vera faglegur leiðtogi. Þetta tengist niðurstöðum í 

rannsókn Sigríðar Bjarkar Gylfadóttur (2011) sem benda til að þeir þættir 

sem styðja við leikskólastjóra sem faglegan leiðtoga eru að hafa 

leikskólakennarana með sér, dreifa forystu, að samskipti séu góð og að góð 

tengsl séu við samfélagið. 

Dóra sagðist vona að hún væri faglegur leiðtogi og í lok viðtalsins var hún 

alveg viss um að hún væri það. Hún sagðist hafa mikla réttlætistilfinningu og 

legði áherslu á að öll mál sem snertu leikskólastarfið væru höfð uppi á 

yfirborðinu og að það væri unnið í þeim. Hún sagðist berjast fyrir sig og sína 

með hag leikskólans í huga og vildi að fólkinu liði vel í vinnunni. Hún sagðist 

vera fróð í fræðunum og væri óspör að veita ráðgjöf og handleiðslu ef með 

þyrfti. Hún sagðist hlusta á sitt fólk, hvetti það til dáða og léti vita að hún 

hefði fulla trú á því. Gellerman (1996) segir í bók sinni Starfshvatning að það 

sé hlutverk góðs stjórnanda að sjá til þess að undirmenn hans hafi það sem 

þeir þurfa til að eflast í starfi. Þá er nauðsynlegt að atriði eins og sjálfstraust, 

upplýsingar, viðurkenning og agi séu til staðar og að þeir finni að 

stjórnandinn sé þeim innan handar. 

Niðurstöður benda til þess, samkvæmt svörum leikskólastjóranna 

þriggja, að þeir aðhyllist því að þeir séu faglegir leiðtogar. Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) er það hlutverk leikskólastjóra að vera 

faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. 

Honum ber að stuðla að jafnrétti og lýðræðislegu samstarfi í 

starfsmannahópnum, bera ábyrgð á starfsþróun og endurmenntun og sjá til 
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þess að starfið sé metið reglulega og niðurstöður nýttar til endurbóta. Hann 

þarf helst bæði að stjórna og veita forystu sem eru tveir ólíkir en mjög 

tengdir fletir á starfi leikskólastjóra. Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni o.fl. 

(1999) þá eru hugtökin stjórnun og forysta nátengd hugtök í starfi 

stjórnenda. Þegar talað er um forystu þá er átt við það að skapa aðstæður 

og fá liðsmenn með sér innan stofnunar, svokallaða fylgjendur. Stjórnun er 

hins vegar þegar stjórnandi stýrir hópnum og segir hvað á að gera. Að geta 

bæði veitt forystu og stjórnað er einkenni góðra forystumanna. 

5.4.1 Tengsl við daglegt starf á deildum 

Niðurstöður, samkvæmt svörum viðmælenda, benda til þess að þeir fari 

markvisst inn á deildir til að halda sér í tengslum við leikskólastarfið. Þeir 

byrja alla morgna á því að fara einn hring um húsið og bjóða góðan dag og 

láta aðeins sjá sig og athuga hverjir eru mættir. Anna sagðist fá fólkið á 

deildunum með sér í að skipuleggja daginn t.d. þegar mannekla er og sagði 

að þá væri fólkið sáttara. Hún sagðist setja sér raunhæf markmið, treysti 

sínu fólki og skrái margt hjá sér sem hún upplifði yfir daginn til að taka fyrir 

seinna t.d. á fundum. Bára nefndi að samræður við aðstoðarleikskólastjóra, 

deildarstjóra og aðra kennara héldi sér í tengslum við starfið og þessi 

eðlislæga forvitni. Hún sagðist leysa aðeins af á deildum, borðaði stundum 

með börnunum og leysti af í kaffitímum. Einnig sagðist hún loka stundum í 

lok dags og hitti þá foreldrana þegar þeir sæktu börnin. Henni fannst það 

vera mjög mikilvægt að þekkja börnin og foreldrana og að það væri algjört 

frumskilyrði ef að eitthvað kæmi upp á. Dóra sagðist leggja áherslu á það að 

koma inn á deildir þegar enginn vissi af henni, hitti fólkið og sæi það að 

störfum. Þá gæti hún leiðbeint og veitt fólkinu sínu handleiðslu sem hún 

sagðist vera dugleg að gera. 

Þær sögðust fylgjast markvisst með starfinu með börnunum og líti inn á 

deildir yfir daginn bæði í formi afleysinga, í neyð og skyndiheimsókna. 

Aðstoðarleikskólastjórinn virtist, að þeirra sögn, upplýsa þær um starfið á 

deildum og annarsstaðar í leikskólanum og virðist því vera nokkurskonar 

tengiliður þeirra við leikskólastarfið. Bára og Dóra sögðu stöðu 

aðstoðarleikskólastjóra vera mikilvæga í þessum tveimur stóru leikskólum 

og að hann væri jafnvel aðal tæki leikskólastjóra til að vera í tengslum við 

starfsemi skólans. Einnig töldu þær allar það mjög mikilvægt að fara inn á 

deildir og finna púlsinn í leikskólastarfinu. Þessar niðurstöður virðast vera í 

samræmi við niðurstöður í rannsókn Sigríðar Bjarkar Gylfadóttur (2011) þar 

sem fram kemur að leikskólastjóri sem er með kennsluskyldu inni á deild, og 
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fer inn á deildir, styrkist sem faglegur leiðtogi. Það bendir til þess að minni 

leikskólar gætu hugsanlega verið í betri stöðu hvað þetta varðar. 

Niðurstöður rannsóknar minnar virðast benda til þess að aðstoðar-

leikskólastjóri sé aðal tengiliður leikskólastjóra við starfið á deildum og 

upplýsi hann um flest það sem gerist í starfinu í dagsins önn. Ég ákvað því að 

fjalla aðeins um hans hlutverk í fræðilega kaflanum hér framar í verkefninu 

og skilgreina í hverju starf hans væri fólgið samkvæmt skrifum fræðimanna. 

Aðstoðarleikskólastjórastaðan virðist vera ómissandi í stærri leikskólum 

vegna tengingar á milli leikskólastjóra og leikskólastarfsins. Af þessu má 

draga þá ályktun að leikskólastjórar í stærri leikskólum séu ekkert minna í 

tengslum heldur en leikskólastjórar í minni leikskólum þó svo að þeir sinni 

því ekki beint sjálfir. Þeir hafa góða vængmenn, aðstoðarleikskólastjóra, 

sem virðast halda þeim jafnvel í tengslum við starfið. Aðstoðarleikskóla-

stjórinn kemur málum til leikskólastjóra sem vinnur með þau áfram og 

sinnir sínu fólki. Þetta er í samræmi við það sem Stoll og Louis (2008) benda 

á að það vera í góðum tengslum við starfið, hvetja og hrósa starfsfólki þegar 

við á og vera til staðar skiptir máli í þróun faglegs lærdómssamfélags. Í 

stærri leikskólum virðist aðstoðarleikskólastjórinn gera þetta að einhverju 

leiti eða hann virðist koma boðum til leikskólastjóra sem getur í framhaldi 

hrósað og hvatt sitt fólk eftir vitneskju frá aðstoðarleikskólastjóranum. 

5.4.2 Leiðir til að eflast í starfi 

Viðmælendur sögðust nýta sér mismunandi leiðir til að eflast í starfi. Þeir 

sögðust fara á námskeið, í formlegt nám, lásu fræðigreinar og rit og ræddu 

við aðra leikskólastjóra. Þær nefndu að jákvætt hugarfar, gleði og ánægja 

auðgaði og bætti starfið, það væri lifandi og enginn dagur væri eins. Þetta er 

í samræmi við það sem Nanna Kristín Christiansen (2010) nefnir að gera 

þurfi en það er að temja sér jákvætt viðhorf til starfsins og vinna saman 

með samstarfsfólki sínu. Forsenda þess að eiga gott samstarf í kennarahópi 

er gagnkvæm virðing og jafnræði. Allir aðilar þurfa að sjá sér hag af 

samstarfinu og fá tækifæri til að finna hvað gott samstarf gerir mikið fyrir 

vinnustaðinn. 

Anna sagðist velja sér þá leið til að eflast í starfi að vera ætíð í námi, taka 

einn og einn áfanga í Háskóla Íslands og viðhalda þekkingu og öðlast nýja. 

Hún nefndi að hún hefði farið á ótal námskeið, marga fyrirlestra og taldi að 

allt sem yki vitneskju nýttist í leikskólastarfinu. Bára sagðist ræða mikið við 

annað fagfólk, samkennarana sína og lesa fræðin. Einnig fannst henni nýtast 

vel að ræða við aðra leikskólastjóra á svæðinu. Hún sagðist ekki vera dugleg 

að fara á námskeið en reyndi að lesa og fylgdist með hvað aðrir leikskólar 
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væru að gera. Dóra sagðist fara mjög mikið á ráðstefnur og fundi sem 

tengdust leikskólafræðum, einnig læsi hún mikið bæði bækur og 

fræðigreinar. Hún nefndi að hún hefði sótt mörg stjórnendanámskeið og 

reyndi að fara á allt sem í boði væri. Hún sagðist ekki vilja staðna í starfi og 

reyndi af fremsta megni að viða að sér þekkingu og sækja fræðslu þegar 

tækifæri gæfist. 

Það eru margar leiðir færar fyrir leikskólastjóra til að eflast í starfi og 

viðmælendur mínir virðast nýta sér þær flestar að eigin sögn. Það kemur 

fram í niðurstöðum að það er margt í boði fyrir leikskólastjóra og margt sem 

hann getur gert til að eflast og dafna sem faglegur leiðtogi í sínum leikskóla. 

Hann þarf að sinna hlutverki sínu, sækja sér fræðslu og menntunar til þess 

að standa betur að vígi í eflingu og þróun faglegs lærdómssamfélags í 

leikskóla. 
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6  Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla viðhorf þriggja leikskólastjóra til 

faglegs lærdómssamfélags í leikskóla og einnig varpa þær ljósi á 

skilgreiningu þeirra á hlutverki sínu í skólasamfélaginu sem faglegir 

leiðtogar. Niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir bæði erlendar og 

íslenskar sem gerðar hafa verið á þeim þáttum sem tengjast stjórnun og 

forystu faglegra lærdómssamfélaga. 

Eftir að hafa skoðað helstu niðurstöður og velt svörum viðmælenda 

minna fyrir mér í sambandi við viðhorf þeirra til faglegs lærdómssamfélags 

og til þess að vera faglegir leiðtogar þá kemur það berlega í ljós hversu 

mikilvægu hlutverki aðstoðarleikskólastjóri gegnir. Hann virðist vera vel inni 

í öllum málum leikskólanna tveggja að sögn viðmælenda, hann er að hluta 

til í afleysingarstöðu, fær flest mál inn á borð til sín fyrst og kemur þeim 

síðan til leikskólastjórans. Aðstoðarleikskólastjóri er yfirleitt með einhverja 

kennsluskyldu sem tengir þá við starfið með börnunum á deildunum en 

leikskólastjóri í stærri leikskólum hefur hana ekki. Af þessu má sjá hversu 

mikilvægt það er að ráða aðstoðarleikskólastjóra til starfa í stærri 

leikskólum sem viðbót og stuðning við stjórnunarteymið og til að efla tengsl 

leikskólastjóranna í fjölmennum skólum. Það krefst mikils af stjórnanda að 

stýra einn stærri leikskólum þar sem yfir 30 manns starfa og 130 börn dvelja 

yfir daginn, það gefur auga leið. 

Það kemur vel fram í niðurstöðum hversu vel meistaranám í stjórnun 

menntastofnanna nýtist viðmælendum og sá þeirra sem lokið hefur því 

virðist vera mun meira í tengslum við sitt hlutverk í leikskólanum sem 

faglegur leiðtogi og vita betur í hverju starf hans er fólgið samkvæmt þeim 

svörum sem fram komu. Hans svör og vangaveltur virðast byggjast á ívið 

dýpri skilningi en hinna og sýndi hann mun meira öryggi þegar kom að því 

að fjalla um hinn faglega leiðtoga og hans hlutverk. Það bendir til þess að 

námið hafi víkkað hans sjóndeildarhring til muna og að hann hafi öðlast 

meira öryggi í starfi. Hér fór ekki fram meiri samanburður en ætla má að 

nám í stjórnun nýtist leikskólastjórum vel og styrki þá í stjórnun leikskóla. 

Það bendir því til þess að mikilvægt sé að vanda vel þegar ráða skal 

leikskólastjóra til starfa, hafa í huga hans menntun og styrkleika og átta sig á 

því mikilvæga hlutverki sem hann kemur til með að gegna í leikskólanum. 

Hlutverk leikskólastjóra er mikilvægt og það kemur vel í ljós í 

niðurstöðum rannsóknarinnar hvað hann hefur mikið í hendi sér í sambandi 

við þróun faglegs lærdómssamfélags. Það virðist flest allt velta á honum, 

hvaða leiðir hann styður, hvernig hann fær fólkið með sér og hvernig hann 
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útdeilir verkefnum. Hann virðist gefa tóninn samkvæmt svörum 

viðmælenda minna og hefur það nokkuð í hendi sér hvernig samfélag 

byggist upp í leikskólanum og hvaða áherslur starfað er eftir. Hann leiðir 

hópinn og stjórnar með faglega forystu að leiðarljósi. Það er því mjög 

mikilvægt að hann átti sig á stöðu sinni, viti til hvers er ætlast af honum og 

átti sig á áhrifum sínum í starfsmannahópnum og í stjórnun leikskólans. 

Viðmælendur mínir voru þrír og af þeim er einungis einn sem veit fyrir 

víst fyrir hvað hann stendur, hann efast ekki um ágæti sitt sem faglegur 

leiðtogi og liggur ekki á skoðunum sínum í því sambandi. Það er nokkuð 

alvarlegt í sambandi við hina tvo leikskólastjóranna ef þeir átta sig ekki á því 

að þeir séu faglegir leiðtogar, stýri hópnum og séu í broddi fylkingar í öllu 

leikskólastarfinu. Það er von mín að með þátttöku sinni í þessari rannsókn 

þá hafi þeir betur áttað sig á stöðu sinni, það virtist allavega koma fram í 

svörum þeirra að eftir viðtölin þá vissu þeir betur fyrir hvað þeir stæðu. 

Í rannsókninni tóku þátt þrír leikskólastjórar og viðhorf þeirra til faglegs 

lærdómssamfélags samkvæmt svörum þeirra virðast endurspegla mikilvægi 

þess að átta sig á því að leikskólasamfélagið sé slíkt samfélag. Í 

leikskólasamfélaginu má finna alla þá þætti sem einkenna faglegt 

lærdómssamfélag, leikskólastjórarnir sögðust hafa þá þætti að leiðarljósi og 

sögðust enn fremur tileinka sér þá í leikskólastarfinu. Einnig virðast þeir 

eflast í starfi með því að sækja námskeið, fara í nám eða eiga samræður við 

aðra stjórnendur. Það kom mér á óvart hvað þeir gerðu margt til að 

viðhalda þekkingu sinni en úrtakið hér er frekar lítið og því ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðum að allir leikskólastjórar geri slíkt hið sama. 

Það er von mín að niðurstöður rannsóknar minnar gefi vísbendingar um 

viðhorf leikskólastjóra til faglegs lærdómssamfélags í leikskóla og einnig til 

þess að vera faglegir leiðtogar. Það var bæði fróðlegt og krefjandi að 

framkvæma rannsóknina og mjög gagnlegt að nálgast niðurstöður út frá 

viðtölum við þrjá reynslumikla leikskólastjóra. Þeir eru miklir viskubrunnar 

sem mjög fróðlegt var að ausa úr og fá að kynnast þeirra viðhorfum til 

leikskólastjórastarfsins sem þeir hafa gegnt síðastliðin 20 ár 

Það er nokkuð ljóst hvað leikskólastjórastaðan er mikilvæg í starfi og 

þróun leikskóla. Leikskólastjóri er í lykilstöðu hvað varðar framtíð og stöðu 

leikskólans í íslensku samfélagi og ber að standa vörð um hann og hans 

sérstöðu í hvívetna. Það er því von mín að með auknu námi leikskólastjóra, 

betri kynningu á starfsemi leikskóla og umræðu um mikilvægi hans í námi 

barna vænkist hagur hans og að leikskólinn fái í framhaldinu meiri 

viðurkenningu frá samfélaginu. 
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Viðauki A 

Spurningar í viðtali 

 

 Hvernig skilgreinir þú faglegt lærdómssamfélag í fjölmennum 
leikskóla og hver eru einkenni þess? 

 Hvert er viðhorf þitt til faglegs lærdómssamfélags í leikskóla? 

 Hvernig gengur þér að móta og þróa faglegt lærdómssamfélag í 
þínum leikskóla að þínu mati ? 

 Hvaða aðferðir notar þú til að efla teymisvinnu og samvirkt nám? 

 Hvaða aðferðir notar þú til að efla samvinnu og sameiginlega sýn og 
gildi? 

 Fjölbreytileiki, hvaða leiðir ferð þú til að stuðla að samfélagi sem er 
ekki einangrað né einsleitt? 

 Nýtir þú tækifærin í umhverfinu? Ef svo er hvernig ferð þú að því? 

 Varðveisla, hvaða leiðir ferð þú til að varðveita reynslu hvers og eins, 
líka þeirra sem eru á móti straumum? 

 Hvernig skilgreinir þú þitt hlutverk í faglegu lærdómssamfélagi í 
fjölmennum leikskóla? 

 Hvaða áhrif hefur staðarmenningin á þróun lærdómssamfélags? 

 Leggur þú áherslu á að dreifa forystu og ábyrgð?  Ef svo er hvernig 
ferð þú að því? 

 Hvaða aðferðir notar þú til að byggja upp menningu byggða á trausti 
og samkennd? 

 Hvert er viðhorf þitt til þess að vera faglegur leiðtogi? 

 Hvaða leiðir ferð þú til að eflast faglega og halda þinni fagvitund? 

 Hvernig heldur þú þér í tengslum við starfið í fjölmennum leikskóla 
þar sem yfirleitt er ekki kennsluskylda inni á deildum? 
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Viðauki B 

 

Leyfi frá sveitarfélagi 

Selfossi, 7. mars 2013 

 

Efni: Óska eftir leyfi til að afla gagna vegna rannsóknar í tveimur leikskólum 

sveitarfélagsins. 

 

Ég heiti Kristrún Hafliðadóttir og er um þessar mundir að vinna að 

rannsókn um viðhorf leikskólastjóra til faglegs lærdómssamfélags í leikskóla 

og hvernig hann skilgreinir hlutverk sitt sem faglegur leiðtogi í þróun slíks 

samfélags. Rannsóknin er unnin sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar M. 

Ed. gráðu í uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á stjórnun 

menntastofnana. 

Í verkefninu er ætlunin að afla þekkingar á viðhorfi leikskólastjóra til 

faglegs samfélags í leikskóla og komast að því hvernig þeir skilgreina sitt 

hlutverk sem faglegir leiðtogar. Niðurstöður verða síðan skoðaðar í ljósi 

annarra rannsókna og skrifa fræðimanna um þetta efni. Eigindlegri 

rannsóknaraðferð verður beitt þar sem nýtt verða hálf stöðluð viðtöl til 

gagnaöflunar. Við rannsóknina verða siðferðilegar kröfur uppfylltar og gætt 

hagsmuna þeirra sem að henni koma. 

Ég óska því hér með eftir leyfi til þess að taka viðtöl við leikskólastjóra í 

tveimur leikskólum sveitarfélagsins sem verður þáttur í gagnaöflun við 

rannsókn þessa. 

 

Virðingarfyllst 

Kristrún Hafliðadóttir 

Dverghólum 21 

800 Selfoss 

krh22@hi.is 
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Viðauki C 

 

 

 

Efni: Upplýst samþykki 

 

Ég heiti Kristrún Hafliðadóttir og stunda mastersnám við Háskóla Íslands. 

Um þessar mundir er ég að vinna lokaverkefni sem er í formi rannsóknar. Í 

rannsókn þessari er ætlunin að skoða viðhorf leikskólastjóra í stærri 

leikskólum til faglegs lærdómssamfélags og hvernig þeir skilgreina hlutverk 

sitt sem faglegir leiðtogar við þróun slíks samfélags. 

Rannsókn þessi verður unnin sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar 

M.Ed. gráðu í uppeldis- og menntunarfræðum við Háskóla Íslands með 

áherslu á stjórnun menntastofnana. Eigindlegri rannsóknaraðferð verður 

beitt þar sem nýtt verða hálf stöðluð viðtöl sem gagnaöflun. Við 

rannsóknina verða siðferðislegar kröfur uppfylltar og gætt að hagsmunum 

þeirra sem að henni koma. Heitið verður fullum trúnaði og geta 

þátttakendur hætt við á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er. 

 

 

      

 ________________________________ 

 Kristrún Hafliðadóttir 

 

 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með að vera þátttakandi í rannsókn 

þessari af fúsum og frjálsum vilja. 

 

      

 _______________________________ 


