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Útdráttur 

Lokaritgerð þessi er hluti til B.Ed -prófs við kennaradeild, leikskólabraut Háskólans á 
Akureyri vorið 2008. Í ritgerðinni er fjallað um deildarstjórnun og spurningum á borð við 
hvort deildastjórar séu vannýttur mannauður í leikskólanum og hvernig deildastjórar nýta 
þann mannauð sem þeir hafa, veltum við fyrir okkur. Markmið ritgerðarinnar var að öðlast 
dýpri skilning á starfi deildastjóra. Ritgerðin skiptist upp í þrjá megin hluta. Í fræðilega hluta 
ritgerðarinnar er sjónarhorninu beint að stjórnun deildarstjóra. Fjallað er um stjórnun á 
fræðilegan hátt og seinna er efnið þrengt og það skoðað út frá stjórnun deildastjóra. Komið er 
inná hvernig deildastjórar geta nýtt mannauð leikskólans á árangursríkan hátt og er 
starfslýsingu deildastjóra gerð skil. Í fræðilega kaflanum er einnig fjallað um kvenlæga 
stjórnun og staðblær er skoðaður út frá fræðunum. Leitað var í  smiðju ýmissa fræðimanna við 
skrif þessa verkefnis, sem á einhvern hátt hafa komið við sögu í skrifum og rannsóknum á 
sviði stjórnunar í leikskólum. Í öðru lagi ber að nefna aðferðarfræðikaflann. Þar er 
rannsóknaraðferðinni sem notuð var í ritgerðinni gerð skil og telst hún til eigindlegrar 
rannsóknaraðferðar. Slík aðferð byggir á viðtölum þar sem hægt er að ná fram mynd af 
skoðunum fólks og viðhorfum þess. Til þess að leita svara við spurningu okkar var tekið 
djúpviðtal við reyndan deildastjóra og unnið úr skoðunum hans í fræðilegu samhengi. Í 
aðferðarfræðikaflanum er stuðst meðal annars við heimildir þeirra Bogdan og Bilken, Kvale, 
Mac Naughton og Seidmans. Í lokin er niðurstöðum úr viðtalinu gerð skil, viðtalinu er skipt 
upp í þemu og í umræðukaflanum eru niðurstöður viðtalsins skoðaðar í tengslum við fræðin. 
Helstu niðurstöður okkar voru á þá leið að starf deildastjóra er gríðlega umfangsmikið og ekki 
er hægt að telja mannauð hans vanýttan innan leikskólans. 

 

Abstract 

The following paper is a final assignment towards a B.Ed. degree in Faculty of Education in 
Pre-School Department in the University of Akureyri, in spring semester 2008. This paper 
covers the subject of preschool divisional work. The research question is: “Are divisional 
administrators in preschool underutilized human resource.” How do divisional administrators 
use their human resources. The purpose of this work is to get more profound vision of the 
divisional administrators work in preschool. This paper partitions in to three main parts. The 
theoretical part, where our aim is on the administrators work. The work of the divisional 
administrator is covered by contrast with management theories. Next the subject matter is 
taken in and narrowed and reviewed from the divisional administrator’s point of view. We 
look at how the divisional administrator can use the human resource in his division, in the 
most effective way. The job description for the divisional administrator is then explained to 
the reader. At the end of the theoretical chapter there is coverage of feminine management 
and we look in to the preschool culture. We found our source material from many 
theoreticians that have studied and written about management in early childhood settings. 
Secondly there is the chapter where we cover the research methodology. We look at the 
context of qualitative research. And explain what method we chose to use, that is an 
interview, as an interview is a tool in qualitative research. This we reviewed with the help of 
books by Kvale, Seidman, Bogdan and Biklen and others. In the end we review the outcome 
from our interview in context with theory. Our main conclusion from this work is that a 
divisional administrator is not an underutilized human resource. 
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1. Inngangur 

,,Lærið eins og þið megið engan tíma missa og eins og þið séuð hræddir um að glata því sem 
þið hafið lært.” Speki Konfúsíusar.1 

Starf deildarstjóra í leikskóla er vandmeðfarið og ábyrgðarfullt. Það má jafnvel segja að 

deildarstjóri sé í senn verkstjórnandi og kennari. Því hlutverk deildarstjóra í leikskóla er að 

stýra þeim mannauð sem hann hefur yfir að ráða, ásamt því að vera kennari barnanna sem eru 

á deildinni. Ef deildastjórinn er framsækinn og góður stjórnandi fær hann bæði börnin og 

starfsfólkið með sér til að vinna að settum markmiðum.2  

Við höfundar þessa verkefnis, erum tvær ungar konur sem vilja sjá innra starf leikskólans 

þróast og verða sífellt betra. Við tökum undir orð uppeldisfræðingsins John Dewey (1859-

1952) sem segir að menntun sé lífið sjálft en ekki undirbúningur fyrir það sem koma skal. Í 

bókinni Stefnur og straumar segir: ,,Uppeldi og kennsla eru því líf, og lífið er vöxtur og 

framvinda.”3 Skoðun okkar er sú að góðir stjórnendur séu það afl sem fær starfsfólk í 

leikskóla til að læra og blómstra í starfi sínu.  

Kveikjan að viðfangsefni okkar er mikill áhugi á deildarstjórastarfinu. Við unnum báðar í 

leikskóla áður en við ákváðum að fara í leikskólakennaranám. Við höfðum báðar ákveðnar 

skoðanir á því hvernig starf í leikskóla gæti verið sem best. Sennilega vegna þess að við 

vorum bæði starfsmenn og foreldrar barna í leikskóla og því nokkuð vel inni í því starfi sem 

fer fram innan veggja leikskólans. Einnig vorum við með sterkar skoðanir á stjórnun í 

leikskóla bæði yfirstjórnun og svo stjórnun inni á deildum. Báðar störfum við nú, í lok náms, 

sem deildastjórar og erum enn að velta fyrir okkur hvernig starf deildarstjóra er leyst sem best 

af hendi. Verkefnið ber því sennilega keim af því.  

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á hlutverk deildarstjóra í leikskóla. 

Rannsóknarspurningin er: „Eru deildarstjórar vannýttur mannauður í leikskólanum?” Við 

veltum fyrir okkur hvað felst í starfi deildarstjóra og hvort þeir eigi að hafa meiri völd, en þeir 

hafa nú. Eiga þeir til dæmis að hafa starfsmannastjórnun á sínum höndum eða fjarlægjast þeir 

jafnvel barnahópinn við það? 

                                                 

1 Ragnar Baldursson. 2006:131. 
2 Rodd. 2006:23-27. 
3 Myhre. 2001:174. 



Háskólinn á Akureyri                                                                                                         Deildarstjórinn 

 4 

Uppbygging verkefnisins er á þann hátt að í kafla eitt er inngangur. Í kafla tvö er lesandi 

leiddur í gegnum fræðilega umfjöllun um, í fyrsta lagi, stjórnunarhætti og síðan 

deildarstjórnun. Í þriðja kafla er aðferðafræðinni svo gerð skil. Í kafla fjögur kemur niðurstaða 

úr viðtalinu sem við tókum við deildarstjóra og í fimmta kafla tengjum við saman niðurstöður 

okkar við fræðin. Að lokum koma svo lokaályktanir okkar. Það er einlæg ósk okkar að efni 

þessa verkefnis eigi eftir að vera okkur og öðrum til gagns. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

„Sá telst svo sannarlega námsfús, sem dag hvern er meðvitaður um það sem á vantar og 
lætur aldrei mánuð líða svo að hann hafi gleymt því sem hann getur. “ Speki Konfúsíusar

 4 

Í þessum kafla verður fræðilegri umfjöllun um stjórnun gerð skil. Fyrst verður fjallað um 

stjórnun almennt og út frá því verður deildastjórastaðan skoðuð ásamt því sem skoðuð verður 

starfslýsing deildastjóra samkvæmt Félagi leikskólakennara. Kenningum um stjórnun verður 

gerð skil og komið verður inn á starfsmannastjórnun og vald stjórnenda. Kvenlæg stjórnun 

verður skoðuð út frá stjórnunarhlutverkum þar sem við teljum að deildastjórar í leikskólum 

séu að stórum hluta kvenkyns. Að því leyti finnst okkur áhugavert að skoða hvernig 

stjórnunarhættir kvenna koma fram. Í lokin verður fjallað lítillega um hugtakið staðblær og 

hvað stjórnendur geta gert til þess að stuðla að góðum staðblæ í leikskóla. 

Við vinnu þessa verkefnis leituðum við í smiðju ýmissa fræðimanna sem hafa rannsakað og 

skrifað um stjórnun. 

2.1. Stjórnun  

Við veltum fyrir okkur hvað einkennir góða stjórnendur og hvað þeir þurfi að hafa til brunns 

að bera. Platon skrifaði á sínum tíma að góður stjórnandi væri annars vegar gæddur náðargáfu 

og hins vegar hæfileika til að leita sannleikans og lengi vel trúðu menn því að miklir leiðtogar 

fæddust með náðargáfu og væru jafnvel að hluta til guðlegar verur.5 Gotvassli segir að 

stjórnun sé færni sem við getum tileinkað okkur í gegnum reynslu og kunnáttu.6 En þá 

spyrjum við, eru ekki fullyrðingar beggja fræðimannanna hér að ofan réttar, þó svo að þær 

stangist á? Við teljum svo vera. Stjórnendur þurfa að hafa ákveðna náðargáfu og/eða 

hæfileika til þess að vera góðir stjórnendur. Erla Kristjánsdóttir spyr í grein sinni 

Tilfinningagreind og stjórnun hvort sumir einstaklingar fæðist með sterka tilfinningagreind og 

leiðtogahæfileika eða hvort þeir læri það sem til þurfi? Erla svarar þessari spurningu sinni 

jafnframt og segir að svarið sé hvoru tveggja. Hún telur að tilfinningagreind sé tengd 

erfðarfræðilegum þáttum en menntun og uppeldi hafa einnig mikið að segja. Jafnframt þessu 

tileinka stjórnendur sér stjórnunarhætti út frá reynslu og kunnáttu. Það má því segja að 

                                                 

4 Ragnar Baldursson. 2006:251. 
5 Erla Kristjánsdóttir. 2003:81. 
6 Gotvassli. 1999:107. 
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stjórnendur þurfi hæfileika, reynslu og kunnáttu til þess að vera góðir stjórnendur.7 Við 

svipaðan tón kveður hjá Gotvassli. Hann segir að trúin á fæddan leiðtoga sé sterk hjá mörgum 

og margir haldi því fram að persónutöfrar orsaki velgengni.8 

En hvað er stjórnun? Samkvæmt Sigmari Þormar er stjórnun skilgreind sem ,,ferli innan 

fyrirtækis sem miðast af því að samhæfa aðgerðir fólks og ráðstafa markvisst auðlindum, 

hvort sem um er að ræða mannlegar ,...eða þekkingarlegar eignir fyrirtækisins.” Önnur 

skilgreining sem Sigmar setur fram er að, „stjórnun felist í því að hafa áhrif á fólk og 

aðstæður í þeim tilgangi að koma af stað breytingum eða umbótum til að ná settum 

markmiðum”.9 Samkvæmt Íslenskri samheitaorðabók frá 1985 er stjórnun skilgreind sem 

stýring eða forysta.10 

Fjöldi fræðimanna hafa skrifað um hvað það er sem einkennir góða stjórnendur. Gotvassli 

skilgreinir stjórnun fyrst og fermst sem samstarf við aðra manneskju. Að leysa verkefni og ná 

að vinna að markmiðum með hjálp annarra gerir stjórnandanum það kleift, að ná settum 

markmiðum.11 Guðrún Alda Harðardóttir tekur í sama streng og segir að stjórnun sé 

vinnuaðferð til þess að ná settu marki í gegnum annað fólk eða í samráði við það.12 Þessum 

skilgreiningum þeirra Gotvalsi og Guðrúnar Öldu erum við sammála. Góður stjórnandi vinnur 

með starfsfólki sínu og hvetur það til opinnar umræðu. Samkvæmt Rodd er það einmitt 

lykilinn að árangursríkri stjórnun. Hæfileikinn til tjáskipta og hvatning til opinna umræðna 

gefur starfmönnum kost á að leggja sitt af mörkum til þess að gera starfið í leikskólanum sem 

best og þannig nær stjórnandinn markmiðunum með starfsfólki sínu. Með slíkri samvinnu 

skapast góður starfsandi og fólk verður ánægðara í starfi sínu. Það er grundvöllurinn fyrir 

góðri líðan í starfi að góð og vönduð samskipti séu á milli starfsmanna og stjórnenda.13 

Gotvassli talar um fjórar kenningar um stjórnun, þær eru:  

• Stofnanastjórnun. Þar sem stjórnandinn skapar sameiginlegt gildismat fyrir starfsfólk 

sitt. Hann innleiðir markmið fyrir leikskólann og þannig er uppeldisfræðilegi 

grundvöllurinn skoðaður sem mikilvægasta verkefnið. Leiðir eru fundnar að 

                                                 

7 Erla Kristjánsdóttir.2003:94. 
8 Gotvassli. 1999:115. 
9 Sigmar Þormar.2007:7. 
10 Íslensk samheitaorðabók.1985:459. 
11 Gotvassli. 1999:110. 
12 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:111. 
13 Rodd. 2006:12. 
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markmiðunum og stjórnandinn er opinn fyrir því að leikskólinn samanstendur af 

ólíkum hagsmunaaðilum. Stjórnandinn setur málefni leikskólans í rétta forgangsröð og 

stuðlar að góðum staðblæ með því að taka tillit til skoðana og þeirra gilda sem 

starfsfólkið setur fram. Samkvæmt Gotvassli er kenningin um stofnanastjórnun 

mikilvæg fyrir leikskóla. Hún stuðlar að góðum gildum fyrir leikskólann og 

stjórnandinn leggur sitt af mörkum til þess að leggja línurnar fyrir gott starf með 

börnunum. 

• Persónutöfrastjórnun. Stjórnandinn hefur útgeislun og persónutöfra sem hafa sterk 

áhrif á starfsfólk. Stjórnandinn er góð fyrirmynd fyrir starfsfólkið bæði í verki og tali. 

Stjórnandinn er krefjandi en stendur óhikað upp til að verja leikskólann sinn, 

starfsfólkið og námskrá skólans. Vinsældir stjórnandans ráðast þó meðal annars af því 

að, starfsfólkið samþykki hann sem stjórnanda, að starfsfólkið sé jákvætt í garð 

stjórnandans, vilji starfsfólksins til þess að hlíða stjórnandanum og mikil afköst 

starfsfólksins. Gotvassli telur að slíkur stjórnandi hafi stjórnunarhæfileika og gangi vel 

í starfi sínu. Hann skapar öryggi hjá starfsfólki sínu og er fyrirmynd þeirra. 

Stjórnandinn tekur tillit til undirmanna sinna og vekur þannig traust þeirra. 

• Ummyndunarstjórnun. Ummyndun merkir breytingu. Í kenningunni um 

ummyndunarstjórnun á sér stað ferli þar sem stjórnandi hvetur og styður starfsfólk sitt 

og fær til baka traust og stuðning í þeim verkefnum sem tekin eru fyrir. Fjögur stig 

ummyndunarstjórnunar eru; þróun samkvæmt framtíðarsýn fyrir leikskólann, hvatning 

frá starfsfólkinu, tillitssemi við einstaklinginn og örvun starfsfólks á þann hátt að 

stjórnandinn sér þeim stöðugt fyrir verkum. 

• Skoðanastýrandi stjórnun. Gotvassli telur að þessi kenning sé frekari þróun af 

ummyndunar- og persónutöfra kenningunum. Hér er lögð áhersla á að stjórnandinn sé 

að skapa, þróa og viðahalda sérstakri menningu í leikskólanum. Stjórnandinn er 

nokkurskonar menningarlegur arkitekt og getur skapað og þróað menninguna á 

margan hátt. Til dæmis með því að vera með markvissa endurmenntun starfsmanna 

sinna. Stjórnandinn þarf að komast að því hvað hverjum starfsmanni finnst 

mikilvægast í leikskólanum og byggja uppeldisfræðilegan grundvöll fyrir starfsfólkið 

til að vinna eftir. Samkvæmt Gotvassli reynast þessar kenningar um stjórnun, 
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stjórnendum í leikskólum vel. Hann telur að til langs tíma virki þær vel og skilji eftir 

sig spor í leikskólunum.14 

2.2. Deildarstjórnun 

Samkvæmt Gotvassli er bæði spennandi og skemmtilegt starf að vera deildarstjóri í leikskóla, 

en getur oft á tíðum verið erfitt og krefjandi. 15 Arna H. Jónsdóttir tekur í sama streng í grein 

sinni Starfsánægja og stjórnun í leikskólum. Þar greinir hún frá niðurstöðum í M.Ed. rannsókn 

sinni. Arna segir að ,,Það sem kom á óvart voru þær hremmingar sem sumir nýútskrifaðir 

leikskólakennarar, sem tóku að sér deildarstjórn gengu í gegnum.” Helstu erfiðleikar 

nýútskrifaðra deildastjóra virtust tengjast starfsmannastjórnun að stórum hluta.16 

Líkt og fram kemur hér að ofan getur deildastjórastaðan verið erfið og krefjandi. Gotvassli 

telur að ástæðan geti verið sú að deildarstjórinn, sem áður var starfandi á deildinni sem 

leiðbeinandi, líti ekki á sjáflan sig sem yfirmann og eigi því erfitt með að stjórna fólki sem oft 

á tíðum er reynslumeira og eldra en hann sjálfur.17 Skorturinn á að fagfólk í leikskólum líti á 

sjálft sig sem stjórnendur er athyglisverður. Rodd telur að kennarar hafi með menntun sinni 

öðlast þá þekkingu sem þarf til að byggja upp reynslu til að sýna sjálfstæði og sjálfræði í starfi 

og stefnumótun.18 Á vef Háskólans á Akureyri kemur skýrt fram sú krafa sem gerð er um 

faglega starfshætti og ígrunduð vinnubrögð sem sett er fram í námi leikskólakennara.19 

Samkvæmt Gotvassli getur sú faglega sýn og gagnrýna hugsun sem deildastjórar lærðu í námi 

sínu virkað þvingandi í leikskólanum og skapað árekstra hjá starfsfólki deildarinnar. Gotvassli 

heldur því fram að starfsfólk leikskólans hafi ef til vill töluverðar væntingar til deildastjórans 

og líta jafnvel svo á að hann sé uppeldisfræðilegur stjórnandi. Millistjórnendur eins og 

deildarstjórar, lenda oft á milli steins og sleggju og telur Gotvassli að þeir séu undir þrýstingi 

frá tveimur ólíkum hópum það er að segja leikskólastjóra annarsvegar og starfsfólki hans 

hinsvegar. Samkvæmt Gotvassli er hægt að skipta millistjórnendum í tvo hópa og er þá annars 

vegar talað um samstarfstjórnun og hins vegar framkvæmdarstjórnun. Samstarfsstjórinn er sá 

stjórnandi sem lítur fyrst og fremst á sig sem starfsmann í leikskólanum. Hann leitast við að 

                                                 

14 Gotvassli. 1999:117-119. 
15 Gotvassli. 1999:107. 
16 Arna H. Jónsdóttir. 2001:52. 
17 Gotvassli.1999:107. 
18 Rodd. 2006:9. 
19 Háskólinn á Akureyri. 2008. 
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vera vinur frekar en leiðtogi og finnst ákjósanlegra að stjórna með fólkinu en að stjórna yfir 

því. 20 

Framkvæmdastjórinn hins vegar sækist eftir valdi og lætur óspart í ljós hver það er sem ræður 

á deildinni. Hann lítur á sig sem stjórnandann en hina sem starfsmenn sína. Gotvassli telur að 

mikill hluti stjórnenda í leikskólum séu samstarfsstjórnendur. Þeir nota tímann sinn til þess að 

vinna að faglegum málum og stjórnun deildarinnar í samráði við aðra. Fáir vinna samkvæmt 

stýrandi skipulagi og langtíma markmiðum. Það sé staður og stund sem skipti máli.21 

Samkvæmt Lisi virðist þetta stjórnunarform eiga meira við á kvennavinnustöðum en 

karlavinnustöðum. Haft er eftir Lisi: ,,Konur í stjórnunarstöðum líta síður en karlar á sig sem 

manneskjuna á toppnum. Þær eiga auðveldara en karlar með valddreifingu og að vinna saman 

í hóp“.22  

Í bókinni Total kvalitetsledelse i barnehagen segir Tofte að stjórnun leikskóla sé 

samstarfsverkefni leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra. Það er á ábyrgð 

þessa stjórnendahóps að leikskólinn sé rekinn með tilliti til laga og reglugerða og að sjá eigi 

til þess að námskrá sé gerð og henni fylgt eftir. Annað starfsfólk er þó í ábyrgðarhlutverki og 

verður að taka á ýmsum málum sem upp kunna að koma í daglegu starfi leikskólans.23  

Samkvæmt Gotvassli eru fjórir þættir sem góður stjórnandi þarf að fylgja eftir. Þeir eru:  

1. Skipulagning. Deildarstjórinn sér um að skipuleggja faglegt starf á deildinni. Hann þarf 

einnig að setja markmið og finna leiðir að þeim markmiðum og kynna þær fyrir starfsfólkinu. 

Deildarstjórinn úthlutar verkefnum til starfsmanna sinna en ber jafnframt ábyrgð á þeim 

verkum.  

2. /ýting mannauðs. Deildarstjóra ber að úthluta verkum í samræmi við getu og hæfni 

starfsmanna sinna og sjá um boðleiðir innan og utan deildarinnar.  

3. Leiðsögn. Deildarstjóri þarf að veita leiðsögn og handleiða starfsmenn sína. Honum er 

einnig ætlað að hvetja og efla þá til að leggja sig fram við að ná settum markmiðum.  

                                                 

20 Gotvassli. 1999:67. 
21 Gotvasli. 1999:67-68. 
22 Kristín Elfa Guðnadóttir. 2000. 
23 Tofte. 1993:144-145. 
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4. Mat og eftirfylgni. Deildarstjóra ber að fylgjast með faglegri starfssemi deildarinnar og 

meta alla þætti starfsseminnar.24 

Eins og fram kemur í starfslýsingu Kennarasambands Íslands ber stjórnendum að stuðla að 

jákvæðum samskiptum, að virkja mannauð hvers starfsmanns og stuðla að trausti í 

starfsmannahópnum.25 Ólafur M. Jónsson telur að með slíkri hugsun geti stjórnendur og 

kennarar stuðlað að góðri framtíðarsýn með starfsfólki sínu og þannig gefið því ábyrgð og 

tilfinningu fyrir því að hafa hlutverk.26 Með framtíðarsýn er átt við að stjórnendur og kennarar 

hafi þann hæfileika að sjá fyrir sér framtíðarskipan skólans og seinna eru fundnar færar leiðir 

sem henta leikskólanum til þess að nálgast hana. Það má því segja að framtíðarsýn sé lykill að 

þeim framförum sem eiga sér stað innan skólans.27  

Stjórnendur leikskóla geta fundið út hvar áhugasvið starfsmannsins liggur og hvernig það 

nýtist leikskólanum sem best. Guðrún Alda Harðardóttir bendir á að stjórnendur leikskóla geti 

kannað strax við ráðningu viðkomandi starfsmanns hvað hann telur mikilvægt í 

leikskólastarfinu, og þannig fundið út hvernig það nýtist bæði starfsmanninum og 

leikskólanum sem best.28 Samkvæmt Steinunni H. Lárusdóttur getur skýr framtíðarsýn 

auðveldað stjórnendum ákvarðanatökur fyrir nánustu framtíð skólans. Fyrir stjórnanda sem 

ber ekki einungis ábyrgð á sínu starfi heldur annarra. Einnig er nauðsynlegt að íhuga 

siðferðilega ákvörðun sína og leggja grunnin að eigin breytni.29 Við svipaðan tón kveður í 

grein Ólafs H. Jónssonar en hann segir að einn af mikilvægustu þáttum árangursríks og vel 

stýrðs skólastarfs, sé samvinna milli kennara, stjórnenda og starfsmanna. Það er að segja að 

starfsfólk leikskólanna samræmi hugmyndir sínar og deili skoðunum sínum. Talið er að skýr 

framtíðarsýn stuðli að slíku starfi og auðveldi kennurum og stjórnendum að takast á við 

dagleg álitamál sem koma upp í leikskólanum.30  

2.3. Starfslýsing deildarstjóra 

Starfslýsing er ítarleg lýsing á því sem felst í starfi deildarstjóra. Starfslýsing af þessu tagi er 

forsenda þess að hægt sé að meta starf til launaröðunar. Við gerð starfslýsingar er unnið útfrá 

                                                 

24 Gotvasli. 1999:111 
25 Kennarasamband Íslands. 2008. 
26 Ólafur H. Jóhannsson. 2003:64. 
27 Ólafur H. Jóhannsson. 2003:65. 
28 Guðrún Alda Harðardóttir. 2001:111. 
29 Steinunn H. Lárusdóttir. 2005:223. 
30 Ólafur H. Jóhannsson. 2003:67. 
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markmiðum með starfinu í heild ásamt markmiðum með helstu verkefnum starfsmanns. 

Markmiðasetning hvetur til markvissra vinnubragða og starfsmaður og yfirmaður gera sér 

betur grein fyrir stöðu verkefna og hvert er stefnt.31 

Gotvassli telur að sumir stjórnendur og þá sér í lagi nýútskrifaðir deildarstjórar virðast eiga 

erfitt með að átta sig á hlutverki sínu. Þeir velti meðal annars fyrir sér hver staða þeirra sé og 

hvaða væntingar séu gerðar til þeirra sem stjórnanda.32 Til þess að auðvelda nýútskrifuðum 

deildastjórum ásamt öðrum leikskólakennurum og stjórnendum leikskóla starfið, telur 

Gotvassli starfslýsingar vera mikilvægan þátt í starfsmannahaldi. Starfslýsingar gefi 

greinagóða lýsingu á hlutverki stjórnanda og annarra starfsmanna og þar koma einnig fram 

helstu áhersluatriði starfsins sem og kröfur til menntunar.33 

Starfslýsing deildarstjóra setur skýran ramma utan um það starf sem ætlast er til að 

deildastjórinn leysi af hendi. Starfslýsinguna er að finna á vef Félags leikskólakennara. Í 

starfslýsingu deildarstjóra kemur fram að næsti yfirmaður hans er leikskólastjóri og þar segir 

einnig að deildarstjórum beri að vinna eftir Aðalnámskrá leikskóla, stefnu viðkomandi 

sveitarfélags og lögum og reglugerðum um leikskóla.34 Á vef Kennarasambands Íslands segir 

í skólastefnu fyrir leikskóla að kennurum beri að hafa náið samstarf við fulltrúa sveitarfélaga 

og ríkis þar sem framkvæmdir og stefnumörkun í skólamálum eru annarsvegar.35  

Deildarstjóra er ætlað að taka þátt í öllu skipulags- og stjórnunarstarfi sem við kemur deild 

hans. Einnig taka þeir þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar-, þróunar- og matsstarfi. Það er í 

verkahring þeirra að sinna daglegri verkstjórn á deild sinni, ásamt því að koma upplýsingum 

til skila. Í starfslýsingunni kemur einnig fram að deildarstjóra beri að tryggja það að hvert 

barn á deildinni fái leiðsögn, umönnun, kennslu og sérkennslu ef á þarf að halda.36 Ákvæði 

um þetta er einnig að finna í Aðalnámskrá leikskóla en þar segir meðal annars:  

Börn hafa mismunandi getu, reynslu og þroska. Þau hafa þörf fyrir samneyti við önnur 
börn, jafnt jafnaldra sína sem eldri og yngri börn. Leikskólinn á að taka tillit til þarfa 
hvers einstaks barns svo að það fái notið sín í hópi annarra barna á eigin forsendum.37 

                                                 

31 Háskóli Íslands. 2008 
32 Gotvassli. 1999:267. 
33 Gotvassli. 2001:32. 
34 Félag leikskólakennara. 2008 
35 Kennarasamband Íslands. 2008 
36 Félag leikskólakennara. 2008 
37 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:15. 
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Samkvæmt starfslýsingunni er það í verkahring deildarstjóra að stýra og bera ábyrgð á 

deildarfundum. Hann hefur umsjón með leiðsögn og þjálfun nýrra starfsmanna og fylgist með 

að deildin sé búin þeim uppeldis- og kennslugögnum sem til þarf. Starf með börnunum og 

samvinna við foreldra er einnig hluti af starfslýsingu deildarstjóra. Deildarstjóri ber ábyrgð á 

að foreldrar fái upplýsingar um líðan og þroska barnsins á deildinni og þá starfsemi sem þar 

fer fram. Deildarstjóri situr foreldrafundi og skipuleggur samvinnu við foreldra barnanna þar á 

meðal aðlögun og foreldraviðtöl.38 Í VI kafla, 18. gr. reglugerðar um leikskóla segir: 

„Samstarf fer meðal annars fram í daglegum samskiptum og sérstökum viðtölum starfsmanna 

og foreldra.” Í sömu lögum 17. gr. kveður á um að: „Tengsl leikskóla og foreldra styrkja 

uppeldisstarf leikskóla og ytri umgerð starfseminnar. Er það byggt á því að leikskólabörn, 

foreldrar og starfsfólk leikskóla hafa ýmissa sameiginlegra hagsmuna að gæta”39 

Ýmis önnur verk en þau, sem hér að ofan hafa verið talin upp falla undir stjórn deildastjóra. 

Má þar meðal annars nefna setur á starfsmannafundum, deildastjórafundum og öðrum fundum 

sem leikskólastjóri segir til um og samvinnu við ýmsa sérfræðinga eða stofnanir sem tengjast 

leikskólanum.40 Í VIII kafla 22. gr. í lögum um leikskóla kemur fram að telji deildastjóri og 

leikskólastjóri að barn þarfnist sérstakrar aðstoðar eða þjálfunar í leikskólanum ber þeim að 

ákveða hvort leysa eigi málið innan leikskólans eða hafa samband við ráðgjafa- og 

sálfræðiþjónustu.41  

Mjög gott er að hafa starfslýsingu deildarstjóra svo greinilega. Það auðveldar nýjum 

deildarstjórnum aðlögunina og að sjá til hvers er ætlast af þeim. Starfslýsingar stuðla að 

markvissari stjórnun og auðvelda bæði yfirmanni og þeim sem heyrir undir hann að komast 

hjá því að verk séu tvíunnin.42 

2.4. Starfsmannastjórnun  

Hverju svo sem stjórnendur ætla sér að ná fram, hvort sem það er að hafa áhrif á hópinn og 

virkja hann til starfa eða móta ákveðna stefnu, byggist árangur þeirra á því hvernig þeir fara 

að. Samkvæmt Goleman, Boyatzis og Mckee byggist árangur stjórnanda á því hvernig þeir 

koma fram við starfsfólk sitt. Jafnvel þó stjórnendur nái að gera allt eins rétt og þeir ætluðu 

                                                 

38 Félag leikskólakennara. 2008. 
39 Lög um leikskóla. 2008  
40 Félag leikskólakennara. 2008. 
41 Lög um leikskóla. 2008 
42 Gotvassli. 2001:32. 
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sér í upphafi, mun ekkert hafa tilætluð áhrif ef þeim tekst ekki að beina tilfinningunum í réttan 

farveg. Tilfinningaleg áhrif þess sem stjórnandinn segir og gerir, skilar sér til 

starfsmannahópsins. Það er að segja þegar stjórnendur vekja jákvæðar tilfinningar hjá 

starfsfólki sínu, ná þeir fram því besta hjá öllum.43 Það má því segja að það skiptir miklu máli 

hvernig stjórnandi boðar bæði góðar og slæmar fréttir. 

Rodd bendir á að deildarstjóri þurfi að geta stýrt mannauði, það er að kunna að nýta á 

árangursríkan hátt hæfileika og getu fólksins í hópnum. Það gerir hann meðal annars með því 

að hvetja starfsmannahópinn til að standa saman og ná sameiginlegum markmiðum. Þannig 

skapar hann ákveðin viðhorf til starfsins og eflir um leið fagmennsku í leikskólanum.44 Við 

svipaðan tón kveður í kenningum Gotvassli um starfsmannastjórnun. Gotvassli segir meðal 

annars að hæfur deildarstjóri hafi starfsfólkið með sér. Hann leggur áherslu á að 

starfsmannahópurinn vinni að sameiginlegu markmiði innan leikskólans og með sjálfstrausti 

og virðingu við starfsfólk sitt tekst deildastjóranum að greina það mikilvægasta hverju sinni.45 

Sergiovanni tekur í sama streng í bók sinni The Principalship A Reflective Practice 

Perspective en þar kemur meðal annars fram að það sé í höndum deildastjóra að finna hvar 

áhugasvið starfsmanna liggur og vinna með það, þannig náist samvinna að sameiginlegum 

markmiðum leikskólans hvað best.46 

Samkvæmt Gotvassli má líta á deildastjórann sem félagslegan arkitekt sem byggir upp og 

þróar starfsmannahópinn. Deildarstjóri sem hvetur og þróar starfsmannahópinn til frjálsræðis 

og aukinnar ábyrgðar má búast við góðri frammistöðu hópsins. Slík frammistaða er mikilvæg 

til að skapa og stuðla að góðu vinnuumhverfi fyrir börn og starfsfólk. Gotvassli telur það 

mikilvægt að deildastjórinn geri sér grein fyrir að hann hefur ekki alltaf mestu færnina á öllum 

sviðum sjálfur, heldur hefur hann færnina ásamt starfsmannahópnum. Með því að einblína á 

færni og hæfileika hjá hverjum einstakling fyrir sig skapast góð liðsvinna.47 Samkvæmt 

Sigmari Þormar er mannauðsstjórnun sú stjórnunargrein sem hefur mótað kenningar um 

starfsmannamál á undanförnum árum. Mannauðsstjórnun hefur þróast mikið síðustu ár og 

gera stjórnendur sér sífellt betur grein fyrir mikilvægi hennar.48  

                                                 

43 Goleman, Boyatzis og Mckee. 2004:26. 
44 Rodd. 2006:55. 
45 Gotvassli. 1999:144. 
46 Sergiovanni. 2005:128-129. 
47 Gotvassli. 1999:145. 
48 Sigmar Þormar. 2007:85. 
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Rodd telur að það sem deildastjórar í leikskólum kvarti helst yfir, sé fjöldi verkefna sem þeir 

þurfa að sinna. Þegar vinnuálag er orðið of mikið, þarf deildastjórinn að gera sér grein fyrir 

hvenær og hvernig á að úthluta verkefnum til annarra starfsmanna. Samkvæmt Rodd þarf 

hæfni til þess að úthluta verkefnum meðal starfsfólksins. Ekki sé nóg að skipa eða biðja 

starfsmann um að klára eitthvert verkefni. Til að úthlutun verkefnanna verði sem 

árangursríkust verður deildastjórinn að vera opinn fyrir því að gefa eftir hluta af þeim 

skyldum og ábyrgð sem er í verkahring hans.49 Rodd telur að úthlutun verka snúist um að 

deildstjórinn treysti starfsfólki sínu og getu þeirra til að leysa verkefnið á faglegan hátt. Rodd 

telur þó að deildastjórar láti starfsfólk sitt síður leysa erfið verk af hendi og telur hún 

ástæðuna vera þá að deildastjórinn treystir sjálfum sér best til verksins.50 

2.5. Stjórnun og vald 

Gotvassli telur vald vera hæfileika sem stjórnendur noti til þess að hafa áhrif á aðra. Það sé 

mikilvægt að stjórnendur þekki vald sitt og geri sér grein fyrir að stjórnunarstaða sé jafnframt 

valdastaða. Samkvæmt því er mikilvægt að stjórnendur horfi með gagnrýnum augum á 

hvernig valddreifingu þeirra sé háttað. Þegar vald og stjórnun eru skoðuð í samhengi er ekki 

hjá því komist að sjá þriðju hliðina á þessum þríhyrningi, en það er siðfræði. Rétt er að 

minnast á siðfræði í þessu samhengi og fá stjórnandann til þess að spyrja sig hvort hann beiti 

valdi sínu á siðferðislega réttan hátt.51 

Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson telja að til þess að 

stjórnendur geti nýtt hæfileika sinna innan stofnunar sé ekki æskilegt að beita formlegu valdi 

eingöngu. Að mati þeirra er nauðsynlegt að blanda saman formlegu og óformlegu valdi. Með 

því að treysta samstarfsmönnum sínum, fagmennsku þeirra og hollustu, og sýna þeim 

stuðning í störfum þeirra er líklegra að stjórnandinn nái að laða fram það besta hjá sínu fólki 

og nái þannig meiri árangri í starfi en ella.52  

Rodd segir að árangursríkir stjórnendur deili valdi sínu og hvetji til opinna spurninga svo og 

opinna samskipta. Deildarstjóri ber faglega ábyrgð á að annast velferð barnanna. Rodd hefur 

bent á að vegna mikils álags í starfi þurfi deildastjórar að geta deilt valdi sínu með starfsfólki 

                                                 

49 Rodd. 2006:86. 
50 Rodd. 2006:87. 
51 Gotvassli. 1999:137-138. 
52 Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson. 2008. 
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deildarinnar.53 Við svipaðan tón kveður í bókinni Managing Quality In Young Children´s 

Programs eftir Culkin en þar segir að árangur náist ekki í starfi deildarinnar ef deildarstjórinn 

styður ekki fólkið sitt og deili valdi sínu með því.54 Samhljóm með þessu má greina í grein 

Eiríksínu Ásgrímsdóttur og Eddu Kjartansdóttur sem birtist í Skólavörðunni í maí 2007. Þar 

sem þær fjalla um mikilvægi þess að við ákvarðanatöku sé tekið tillit til skoðana, gilda og 

kenninga sem starfsmenn trúa á og segja að hætt sé við að of ákveðin boð að ofan dragi úr 

frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð starfsmanna.55  

Samkvæmt Gotvassli eru hugtök um mismunandi vald nauðsynlegar stjórnendum. Þau hjálpa 

stjórnendum að skoða hugtakið vald á jákvæðan hátt og auðveldara er að gera sér grein fyrir 

hvaða valdamynstur stjórnandinn beitir hverju sinni. Hann veltir fyrir sér hvort betra sé að 

vera stjórnandi sem stjórnar á drambsaman hátt sem telur sig yfir aðra hafinn eða stjórnandi 

sem er elskaður af starfsfólki sínu. Gotvassli svarar því sjálfur að best sé að nota allar tegundir 

valds og að góður stjórnandi velji þá valdategund sem best henti hverju sinni.56 

Mikilvægt er að deildastjórar líti ekki á vald sem neikvætt hugtak og vinni með það á 

jákvæðan hátt því eins og fram kemur í bók Mac Naughton Doing Foucault in Early 

Childhood taldi Foucault að vald og áhrif þess væru ekki alltaf neikvæð. Vald hafi jafnvel 

verið talið skapandi.57 Sergiovanni tekur í sama streng og segir að árangursríkir stjórnendur 

noti valdið sem fjárfestingu í afli. Það er að segja ef valdinu er dreift á meðal starfsfólksins 

verður góð nýting og þar af leiðandi góð afkoma fyrir leikskólann.58 

2.6. Stjórnunarstílar  

Stjórnunarstílar eru misjafnir og þar ræður persónuleiki stjórnanda miklu59 Samkvæmt 

Gotvassli eru stjórnunarstílar skilgreindir sem hegðunarmunstur stjórnandans á þann hátt sem 

aðrir upplifa það, með hegðunarmunstri er átt við orð og framkvæmdir.60 Eva Skogen talar um 

þessa skilgreiningu Gotvassli í grein sinni Ledelse í barnehagen. Hún segir þar meðal annars 

að skilgreining Gotvassli sé mikilvæg af mörgum ástæðum. Stjórnunarstíll stjórnandans sé 

                                                 

53 Rodd. 2006:33. 
54 Culkin. 2000:41. 
55 Eiríksína Ásgrímsdóttir. 2007:10. 
56 Gotvassli.1999:140. 
57 Mac Naughton.. 2005:44. 
58 Sergiovanni. 2005:179. 
59 Félagsmálaskólinn. 2008. 
60 Gotvassli. 1999:121. 
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skilgreindur út frá því sem stjórnandinn gerir og segir. Skogen er ekki sammála Gotvassli og 

telur það ekki gott að stjórnandinn sé dæmdur eftir því sem hann segir og gerir en ekki eftir 

því sem hann vildi hafa sagt. Að hennar mati upplifir starfsfólkið hegðun stjórnandans ekki á 

sama hátt og því sé erfitt að dæma um hvaða stjórnunarstíl stjórnandinn hefur. Skogen telur 

einnig að það sé ekki auðvelt fyrir stjórnanda sem telur sig vera lýðræðislegan stjórnanda að 

standa með sjálfum sér ef starfsfólkið telur hann vera valdsaman stjórnanda.61  

Gotvassli telur að rétt sé að athuga að stjórnendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og þar af 

leiðandi verða stjórnunarstílar þeirra mismunandi. Sumir stjórnendur eru erfiðir og harðir en 

aðrir mildir og eftirgefanlegir. Þegar talað er um stjórnunarstíla er athyglinni beint að 

aðferðum stjórnandans, hvað hann í raun gerir en ekki að persónuleika hans.62 Samkvæmt 

Bastiansen eru eftirfarandi stjórnunarstílar þær aðferðir sem stjórnendur styðjast við í 

leikskólum. Þeir eru: 

Óöruggi stjórnandinn. Slíkur stjórnandi er oft á tíðum nýútskrifaður og óreyndur. Hann hefur 

litla trú á sjálfum sér og eigin getu. Óöryggið getur verið þess valdandi að stjórnandinn 

sveiflast á milli þess að vera ofur stjórnsamur og lýðræðislegur og þess að taka ákvarðanir 

með starfsfólki sínu. Stjórnandi með slíkan stjórnunarstíl á erfitt með að staðsetja sjálfan sig 

sem stjórnanda og á það til að vera mislyndur. 

Leiðinlegi stjórnandinn. Sá stjórnandi sem tileinkar sér þennan stjórnunarstíl er iðulega hulinn 

einráður. Ákvarðanir eru rökstuddar með því að ákvörðunin sé hagur barnanna og 

starfsfólksins. Stjórnandinn er vingjarnlegur við starfsfólk sitt en tekur það ekki alvarlega sem 

fagmenn. 

Valdsami stjórnandinn. Slíkur stjórnandi tekur allar ákvarðanir sjálfur og gefur augljóslega í 

skin að hann hafi völdin og stjórni í skólanum. Þessi stjórnandi er mjög upptekinn af valdinu 

og stýringunni sem fylgir stjórnunarhlutverkinu. 

Lýðræðislegi stjórnandinn. Stjórnandinn gefur í skin að hann aðhyllist lýðræðislegan 

stjórnunarhátt. Margir eiga þó í erfileikum með að vera bæði lýðræðislegir, ráðandi og teknir 

                                                 

61 Skogen. 2005:25. 
62 Gotvassli. 1999:121. 
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alvarlega á sama tíma og þeir setja fram eigin skoðanir.63  

Það sem aðgreinir þessa stjórnunarstíla er meðal annars hvernig afl stjórnandinn er, það er að 

segja hvernig aðferð hann beitir við stjórnunina. Stjórnandi getur beitt aðferðum í gegnum 

stjórnunarstílana. Annarsvegar er talað um stýrandi aðferð og hinsvegar er talað um styðjandi 

aðferð. Með stýrandi aðferð er átt við að stjórnandinn sé upptekinn af markiðum og 

verkefnum deildarinnar og hvernig hægt er að framkvæma þau. Stjórnandinn sér um 

skipulagningu á verkefnum og upplýsir starfsfólk sitt um það sem framundan er, hann stýrir 

mannauðnum. Með styðjandi aðferð er átt við að stjórnandinn sé upptekinn af velferð 

starfsfólks síns og notar gagnvirk boðskipti sem samskiptaleið innan leikskólann. Hann er 

upptekinn af því að starfsfólkinu líði vel í vinnunni og að allir taki þátt í ákvarðanatöku. 

Stjórnandi sem notar styðjandi aðferð er hræddur um að árekstrar á vinnustaðnum eyðileggi 

góðan starfsanda.64 

2.7. Kvenlæg stjórnun 

Samkvæmt viðtali sem Kristín Elfa Guðnadóttir tók við Penelope Lisi um stjórnunarhætti 

kvenna, var það fyrst á áttunda áratugnum sem farið var að skoða leiðtogahæfileika kvenna. 

Fyrstu tíu árin fóru að mestu leiti í könnun á hvort konur sinntu yfir höfuð leiðtogastörfum.65 

Gotvassli talar um að kvenlæg stjórnun varð allsráðandi á níunda áratungum. Fræðingar 

vörpuðu fram spurningum og vangaveltum um jafnréttisgrundvöll þar sem karlmannleg gildi 

voru allsráðandi. Síðar snerist umræðan um sérkenni kvenna og ólík vinnubrögð þeirra.66 

Víða um heim var lögð áhersla á að auka hlut kvenna í stjórnunarstöðum.67 Slåtten veltir því 

fyrir sér hvað valdi því að enn þann dag í dag séu konur með minni laun en karlmenn í 

sambærilegu starfi, þrátt fyrir aukna þátttöku kvenna í stjórnunarstöðum. Starfsfólk 

leikskólanna það er að segja leiðbeinendurnir, leikskólakennararnir og stjórnendurnir eru að 

mestu leiti kvenkyns.68  

Í viðtali Kristínar Elfu við Lisi kemur fram að með breyttum áherslum í skólastarfi og 

skólastjórnun hafi það sýnt sig að aðferðir kvenna eiga að mörgu leiti meira erindi inn í 

                                                 

63 Gotvassli. 1999:122. 
64 Gotvassli. 1999:123. 
65 Kristín Elva Guðnadóttir. 2008.  
66 Gotvassli. 1999:78-79. 
67 Steinunn H. Lárusdóttir. 2003:105. 
68 Slåtten. 2005:45 
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skólana.69 Rodd bendir á að svo virðist sem konur í stjórnunarstöðum noti meira þá aðferð að 

leiðbeina frekar en að stjórna. Talið er að slík stjórnun hafi betri áhrif á börn heldur en 

valdbeiting.70 Steinunn H. Lárusdóttir segir hinsvegar að ljóst þyki að konur og karlar hafi 

ólíkar áherslur sem leiðtogar og nauðsynlegt sé að læra af aðferðum hvors kynsins fyrir sig og 

finna með því móti jafnvægi sem nýtist í stjórnuninni.71  

Lisi telur að konur virðist eiga auðveldara með að dreifa valdi en karlar og vinni betur saman í 

hóp. Þær líti á sig sem vef  þar sem hver þráður skiptir máli en ekki manneskjuna á toppnum. 

Samkvæmt Lisi leiðbeina konur starfsmannahópnum og biðja um að vinnan sé unnin fremur 

en að segja hópnum fyrir verkum. Þær leggja, eins og áður hefur komið fram, áherslu á að 

deila valdi ferkar en að sitja einar að því og leita samráðs um ákvarðanir.72  

Gotvassli telur að konur í stjórnunarstöðum verði að læra að taka ábyrgð. Þær þurfi að þora að 

stjórna og setja fram kröfur. Það er einnig mikilvægt að þær þrói með sér gagnrýna hugsun 

sem nýtist þeim til þess að horfa gagnrýnum augum á starfið í heild sinni. Kvenstjórnendur 

hafa sterka fagvitund hvað varðar starf þeirra og menntun. Það auðveldar þeim að hafa stjórn 

á hlutunum og sjá hvað það er sem gerist innan veggja leikskólans. Þess má geta að 

kvenstjórnendur taka að sér verkefni sem ekki teljast til verka þeirra. Slíkt hefur þó ekkert að 

gera með skort á fagfólki heldur eiga kvenstjórnendur það til að ganga í þau störf sem til falla 

hverju sinni. Fræðimenn halda því fram að á kvennavinnustöðum eins og leikskólum skapist 

sterkur vinskapur milli starfsfólksins.73 Eitt af því sem Lisi bendir á er að konur leita í miklu 

mæli hver til annarrar í von um stuðning. Það er konum eðlislægt að vinna saman í hóp en þær 

þurfa að læra að horfa náið á sjálfan sig og þá sérstaklega í þeim tilgangi að styrkja 

sjálfsmyndina.74 

Í grein Steinunnar H. Lárusdóttir kemur fram að staðalmyndir um stjórnunarstíl kynjanna, þar 

sem konum er lýst sem góðum og nærgætnum stjórnendum en körlum sem drottnandi og 

hörðum stjórnendum eru staðalmyndir sem seint gleymast. Steinunn bendir á að menningin og 

samfélagið kennir kynjunum hvernig á að hegða sér þangað til þau að lokum líta á tiltekna 

hegðun sem sjálfgefna fyrir hvort kyn um sig. Þess má geta að þessar staðalmyndir kynjanna 
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styrkja þá afstöðu sem víðast þekkist í þjóðfélaginu að konur séu síður til þess fallnar að 

gegna starfi stjórnenda en karlar. Samkvæmt Steinunni ætti slík afstaða ekki að koma á óvart í 

ljósi þess að staðalmyndir um hegðun valda ólíkum væntingum til kynjanna á öllum 

æviskeiðum þeirra. Gert er ráð fyrri að karlar séu frá náttúrunnar hendi gefnir fyrir þrepaskipt 

valdakerfi en konur fyrir valdadreifingu og samvinnu. Steinunn telur ekki að sú sé raunin. 

Karlar eru hvorki fæddir reglusinnar, né konur samskiptasinnar. Má því fremur segja sem svo 

að konur og karlar læra hvernig á að hegða sér bæði í stjórnun og í lífinu.75 

Í grein Þórkötlu Aðalsteinsdóttur sálfræðings, Konur stjórna öðruvísi segir að konur stjórni 

öðruvísi en karlar. Munurinn á kvenlægri stjórnun og karllegri sé sá að konur dragi ekki mörk 

gangvart öðru fólki eða verkefnum. Gallinn er hinsvegar sá að konur gagnrýna síður og eiga 

erfiðara með að stjórna öðrum. Samkvæmt Þórkötlu vilja konur síður móðga aðra og taka því 

þann pól í hæðina að stýra með óbeinum hættir til dæmis með því að senda frá sér óbein 

skilaboð eins og að fara í fýlu eða þegja. Slík skilaboð verða oft til þess að það myndast 

flækjur í samskiptum á kvennavinnustöðum. Þórkatla telur að konur sækist eftir 

viðurkenningu frá vinnufélögum sínum og einblíni á það að vera vinkonur í starfi sínu. 

Ástæðuna telur hún vera þá að konur séu hræddar að standa með sjálfum sér og leiti á þennan 

hátt samþykkis annarra kvenna á vinnustaðnum. Þórkatla telur að í uppeldinu læri konur þann 

hæfileika að skynja þarfir annarra og nýtist það kvenstjórnendum vel í starfsmannahópnum. 

Ekki er óalgengt að konur skipti með sér stjórnunarhlutverki til hálfs og nokkuð ljóst þykir að 

konur hafa einfaldlega gaman af því að vinna saman. Þórkatla segir að slík samvinna getur 

verið góð ef allt gengur vel. En þar sem konur hafa tilhneigingu til að gefa ekki nógu skýr 

skilaboð geta líka falist gildrur og aukin áhætta á árekstrum í samvinnunni.76  

Þórkatla heldur áfram að tala um stjórnunarhætti kvenna og karla. Hún segir það mestu máli 

skipta að stjórnandinn sé með samskiptin á hreinu í stjórnun sinni. Stjórnandinn er 

fyrirmyndin hvað varðar að tala um hlutina jafnóðum. Hann á að vera óhræddur við að orða 

hlutina eins og þeir eru til að varast allar gildrur. Stjórnandinn er alltaf fyrirmyndin á 

vinnustaðnum það er lykilpersónan. Samkvæmt Þórkötlu lenda kvenstjórnendur oft í að vald 

þeirra sem yfirmanna er ekki virt. Þetta getur verið vegna þess að konur stjórna á annan hátt 

en karlar. Þær stjórna á óbeinan hátt og höfða meira til samvinnu sem þýðir að völd þeirra og 

áhrif eru ekki eins skýr. Þórkatla telur að gagnrýni sé mikilvæg í stjórnun en konur eigi heldur 

                                                 

75 Steinunn H. Lárusdóttir. 2005:230-234. 
76 Þórkatla Aðalsteinsdóttir. 1998. 



Háskólinn á Akureyri                                                                                                         Deildarstjórinn 

 20 

erfiðara með að gagnrýna en karlar. Hún segir að konur þurfi að læra að gangrýna á réttan hátt 

þannig að innihaldið fari ekki á milli mála og skýrt sé að verið er að gagnrýna hegðun eða 

verk, ekki persónur. Konur eiga tiltölulega stutta sögu sem stjórnendur á vinnustöðum en 

mjög langa sögu sem stjórnendur á heimilum. Flesta stjórnendur tekur dálítinn tíma að finna 

stjórnunarstíl sinn, það fer eftir verkefnum og starfsfólki. Svo þroskast þeir í starfi.77 

2.8. Staðblær 

Guðrún Alda Harðardóttir er ein þeirra sem skrifað hafa um hugtakið staðblæ. Hún segir í bók 

sinni, Í leikskóla lífsins, að þegar talað sé um staðblæ er átt við hegðun í hópi fólks og þá 

hegðun sem einkennir hópinn í heild sinni. Staðblær heldur stofnuninni saman og birtist í 

mismunandi táknum eins og trú, siðum og venjum. Mikilvægt sé að hafa góðan staðblæ, hann 

sé þýðingarmikill fyrir stofnanir og segi til um hversu miklum árangri stofnunin nær. Segja 

má að staðblær sé nokkurskonar lím sem haldi stofnuninni saman.78  

Guðrún Alda telur að stjórnendur í leikskólum ná árangri í gegnum fólkið svo ætla má að til 

þess að ná þeim árangri þurfi stjórnendurnir að þekkja starfsfólkið sitt. Staðblær 

stofnunarinnar segir til um það sem sjáanlegt er og eins það sem dulið er. Það veitir 

stjórnandanum mikinn styrk ef hann þekkir starfsfólkið sitt vel og eykur möguleika hans á að 

ná settum markmiðum í gegnum fólkið. Samkvæmt Guðrúnu Öldu eru samskipti fólks ein af 

uppistöðum starfsins í leikskólum. Því má ætla að þekking á staðblæ leikskólans sé mikilvæg 

og stjórnandinn geti nýtt sér þá þekkingu sem stýritæki.79 Hugmyndir Guðrúnar Öldu falla vel 

að skilgreiningu Barkar Hansen í bókinni Fagmennska og forysta en þar skrifar Börkur um 

stofnanamenningu sem öðru nafni kallast staðblær stofnanna. Orðið stofnanamenning er sett 

saman úr tveimur orðum, það er stofnun annars vegar og menning hins vegar. Þess má þó geta 

að menning getur einungis orðið til í samskiptum manna og eru samskipti því grunnþáttur 

þegar talað er um menningu. Börkur telur að hugtakið stofnun sé á sama hátt mikilvægt 

samskiptum manna og þegar talað er um stofnanir sjá margir fyrir sér áþreifanleg atriði eins 

og húsgögn og byggingar. Þess má geta að hvoru tveggja er hverri stofnun nauðsynlegt en 
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fyrst kemur það hlutverk sem uppfylla á og þar á eftir hugmyndir um hvernig samskiptin eigi 

að vera til þess að viðkomandi stofnun nái markmiðum sínum og viðhaldi góðum staðblæ.80  

Sergiovanni telur að til þess að stuðla að góðum staðblæ verði stjórnendur að veita hinum 

ýmsu táknum í leikskólanum eftirtekt, eins og þeim gildum og reglum sem starfsfólkið deilir 

með sér. Hann telur einnig að stjórnendur þurfi að skapa góða heild til þess að góð samvinna 

skapist. Með því móti geta stjórnendurnir skapað góðan staðblæ.81 Samkvæmt Berki 

einkennist slæmur staðblær af ósamhentum vinnubrögðum þar sem starfsfólk veit ekki hvaða 

væntingar eru gerðar til þess. Börkur telur að starfsfólk viti ekki hvað það eigi að gera þar sem 

markmið stofnunarinnar eru ekki ljós og starfsfólkið veit ekki hvaða gildi og reglur það eigi 

að tileinka sér. Góður staðblær ber aftur á móti einkenni samheldni. Starfsfólkið veit til hvers 

ætlast er af því og veit hvað það á að gera. Þar sem ríkir góður staðblær helgar starfsfólkið sig 

ákveðnu gildismati sem leiðir til samstæðra vinnubragða.82 

                                                 

80 Börkur Hansen. 2003:49 
81 Sergiovanni. 2005:138. 
82 Börkur Hansen. 2003:58. 
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3. Aðferðafræði 

„Ég hef hugleitt í heilan dag án þess að borða og heila nótt án þess að sofa en hafði ekkert 
upp úr því. Þá er betra að læra“. Speki Konfúsíusar

 83 

Hér á eftir verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var til þess að svara 

rannsóknarspurningunni: ,,Eru deildastjórar vannýttur mannauður í leikskólanum?” Gerð er 

grein fyrir rannsóknarsniði, hvernig staðið var að vali á þátttakanda. Sagt er frá framkvæmd 

rannsóknarinnar og fjallað um hvernig gögn voru greind.  

3.1. Rannsóknarsnið 

Samkvæmt Mac Naughton segir aðferðafræði til um hvernig við skoðum hlutina, það er hvaða 

leið við veljum okkur til að rannsaka viðfangsefnið. Eigindlegar rannsóknir er í raun bein 

þýðing á enska heitinu qualitative research.84 Undir eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative research methods) flokkast viðtöl, þátttökuathuganir, athugun á lýsandi gögnum og 

mat.85 Eigindlegar rannsóknir eru notaðar þegar skoða á dýptina frekar en breiddina. Í grein 

eftir Jóhönnu Einarsdóttur í ritinu Uppeldi og menntun segir: „Þeir sem nota eigindlegar 

rannsóknaraðferðir rannsaka fólk í eðlilegu umhverfi þess, kafa djúpt og leitast við að skilja 

og túlka atburði og fyrirbæri með hliðsjón af þeirri merkingu sem þátttakendur leggja í þau.”86  

Mac Naughton, Rolfe og Siraj-Blatchford nefna í bók sinni Doing Early Childhood Research 

að eigindlegar rannsóknaraðferðir veiti okkur aðgang að samskipta- og upplýsingavef, þar 

sem saman fara samskipti og fræðilegar athuganir. Þar segir einnig að einum rannsakenda sé 

ókleift að vinna úr svo miklu magni upplýsinga sem þessi vefur er. Því verður rannsakandi að 

þrengja markmið sín og vinna að greiningu gagna til að fá skýrari fókus á efnið sem hann 

hefur undir höndum.87 

Eigindlegar rannsóknir eru ekki tölulegar heldur er leitast eftir að fá upplifun, skoðun og 

viðhorf þátttakanda á ákveðnum hlutum. Talað er um að eigindlegar rannsóknaraðferðir byggi 

á manngildissjónarmiðum því henta þær vel til menntarannsókna, þar sem rannsakandinn 

                                                 

83 Ragnar Baldursson. 2006:213. 
84 Mac Naughton, og fl. 2001:52. 
85 Mac Naughton, og fl. 2001:117-135. 
86 Jóhanna Einarsdóttir. 2001:151. 
87 Mac Naughton, og fl. 2001:117. 
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sjálfur reynir að nota sitt eigið næmi til að skapa þekkingu.88 Kvale skilgreinir þekkingu á 

þann veg að hún sé sameiginlegur skilningur sem þróast út frá samskiptum fólks.89  Sagt er að 

höfuðmarkmið rannsókna, sama af hvaða tagi þær eru, sé alltaf það, að skapa nýja þekkingu. 

Eigindlegum rannsóknum er ekki ætlað að vera alhæfandi heldur að athuga, hlusta, taka þátt 

og túlka.90  

Til að ná fram markmiði okkar í þessu verkefni völdum við eigindlega aðferðafræði. 

Ákvörðun okkar er sú, að taka hálfopið einstaklingsviðtal (e. semi-structured in-depht).91 Með 

viðtalinu er ætlun okkar að varpa ljósi á viðhorf viðmælanda okkar, til deildarstjórastarfsins. 

Það er von okkar að niðurstöður viðtalsins eigi eftir að koma okkur og öðrum að gagni, með 

einum eða öðrum hætti. 

3.2. Viðtöl 

Ein algengasta leið eigindlegra rannsókna eru viðtöl.92 Skilgreining þeirra Bogdan og Biklen á 

viðtölum er þessi: „Viðtöl er samtal sem hefur ákveðið markmið, oftast milli tveggja aðila.”93 

Viðtöl notar rannsakandi til að kynna sér sögu fólks. Ein tegund viðtala eru hálfopin eða 

óstöðluð einstaklingsviðtöl, en það er einmitt það rannsóknarsnið sem við völdum. 

Hálfopnum viðtölum er ætlað að gefa innsýn og skilning á fyrirbærum í lífi fólks. Þá er lagt af 

stað með fyrirfram ákveðinn ramma en þó viðhaft ákveðið frelsi, fyrir bæði spyrjanda og 

viðmælanda.94  

Þegar talað er um réttmæti rannsókna er átt við trúverðugleika niðurstaðna. Hægt er að stuðla 

að réttmæti með endursögn á völdum atriðum viðtalsins.95 Mac Naughton, Rolfe og Siraj-

Blatchford, telja að gott sé að hafa uppbyggingu viðtala þannig, að viðtalið sé í raun þrískipt. 

Þrískiptingunni sé ætlað að auka réttmæti rannsóknarinnar. Viðtölin eru þá í raun þrjú og eru 

byggð upp á eftirfarandi hátt: 

1. Í viðtali eitt er viðmælandi fenginn til að lýsa því í lífi sínu sem tengist viðfangsefni 

rannsóknarinnar. 
                                                 

88 Mac Naughton, og fl. 2001:53-54. 
89 Kvale. 1996:42-44. 
90 Mac Naughton, og fl. 2001:3. 
91 Bogdan og Bilken. 2007:95. 
92 Seidman. 1998:4. 
93 Bogdan og Bilken. 2007:93. 
94 Kvale. 1996:124-125. 
95 Kvale. 1996:144-145 
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2. Í viðtali tvö er viðmælandi fenginn til að lýsa smáatriðum úr reynslu sinni sem tengist 

viðfangsefninu.  

3. Í viðtali þrjú er viðmælandi fenginn til að íhuga gildi reynslu sinnar og þess sem fram 

kemur í viðtölunum.96  

Seidman tekur í sama streng og segir að þrískipting auki á trúverðugleika niðurstaðna. Hann 

telur að þegar viðhorf fólks sé skoðað í samhengi við reynslu þess, verði það auðskiljanlegra 

og öðlist dýpri merkingu. Seidman mælir með þrískiptingu viðtala til þess að geta betur tengt 

saman reynslu og viðhorf viðmælandans. Hann telur að í fyrsta lagi þurfum við sem 

rannsakendur að ná samhengi í efninu, með því að skoða viðhorf og reynslu viðmælandans. Í 

öðru lagi fáum við viðmælanda til þess að skoða viðhorf sitt í samhengi við núverandi 

aðstæður. Í þriðja lagi er svo viðmælandi fenginn til að íhuga þau áhrif sem reynsla hans hefur 

á eigið viðhorf.97 

Þetta er þær leiðir sem við ætlum að nýta okkur til þess að auka gæði og trúverðugleika þeirra 

upplýsinga sem fást úr niðurstöðum viðtalsins. 

Til að auka enn frekar réttmæti og gildi rannsóknar er talið mikilvægt að rannsakandinn 

skipuleggi sig vel. Þegar framkvæma á rannsókn, þarf rannsakandinn í stuttu máli að: 

• Velja efni 

• Afla heimilda 

• Setja fram rannsóknarspurningu/efni 

• Gera rannsóknaráætlun 

• Viða að sér upplýsingum 

• Greina eða vinna úr upplýsingunum 

• Komast að niðurstöðu 

• Vinna eða skrifa niðurstöður98 

Ásamt því að skipuleggja okkur vel í upphafi munum við reyna að nota virka hlustun. Virk 

hlustun er talin virka hvetjandi fyrir viðmælanda til að tjá sig og leiðir þannig umræðuna 

áfram. Samkvæmt Kvale er virk hlustun ein af forsendum þess að viðtal sé árangursríkt.99 

                                                 

96 Seidman. 1998:9-21. 
97 Seidman. 1998:11-14. 
98 Mac Naughton, og fl. 2001:13. 
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Við völdum eins og áður segir, að taka hálfopið einstaklingsviðtal. Þar sem ætlunin er að 

reyna að varpa ljósi á, og fá skilning á viðhorfi á starf deildarstjóra í leiksóla. Til þess að finna 

svar við spurningunni: „Eru deildarstjórar vannýttur mannauður í leikskólanum?” settum við 

saman nokkuð langan spurningarlista. Þrískipting samkvæmt Seidman og Mac Naughton, 

Rolfe og Siraj-Blatchford, var höfð til hliðsjónar við gerð spurningarlistans og úrvinnslu hans. 

Þar sem í fyrsta lagi var farið í bakgrunn viðmælanda, í öðru lagi var farið í núverandi 

aðstæður og að síðustu voru upplýsingar ígrundaðar og metnar.100  

3.3. Val á þátttakanda 

Þegar kom að vali á þátttakanda var horft til bakgrunns og reynslu viðkomandi. Viðmiðin sem 

við settum okkur voru að finna manneskju sem lætur sig mál leikskóla varða. Tekin var sú 

ákvörðun að leita í reynsluheim deildarstjóra sem hefur starfað lengi sem deildastjóri. Við 

sendum inn fyrirspurnir í leikskóla og spurðumst fyrir um deildarstjóra sem væri tilbúinn til 

að veita okkur viðtal. Okkur var bent á konu, og hún bauð sig fram til verksins. Konan sem 

varð fyrir valinu hefur fengið gervinafnið Sigga til að vernda persónulega hagi hennar. Sigga 

hefur langa og mikla reynslu af starfi deildarstjóra í leikskóla sem fellur vel að því sem við 

vildum skoða.  

Siggu voru kynntar reglur persónuverndar um meðferð persónulegra upplýsinga. Á vef 

persónuverndar segir að sá sem tekur þátt í rannsókn þurfi að gefa leyfi til þess að upplýsingar 

um hann verði notaðar. Þar segir að fyrir þurfi að liggja: „Sérstök ótvíræð yfirlýsing sem 

einstaklingur gefi af fúsum og frjálsum vilja um að hann sé samþykkur vinnslu tiltekinna 

upplýsinga um sig og að honum sé kunnugt um tilgang hennar, hvernig hún fer fram, hvernig 

persónuvernd verði tryggð, um að honum sé heimilt að afturkalla leyfi sitt o.s.frv.”101 Sigga 

kynnti sér reglur Persónuverndar og gaf samþykki sitt fyrir að þær upplýsingar sem fram 

kæmu í viðtalinu mætti nota í verkefninu. Gögnum verður svo eytt eftir að verkefnið hefur 

verið unnið til loka. 

                                                                                                                                                         

99 Kvale. 1996:124-125 
100 Seidman. 1998:9-21 og Mac Naughton, og fl. 2001:13. 
101 Persónuvernd. 2000. 
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3.4. Kynning á þátttakanda 

Sigga er með meira en tuttugu ára starfsreynslu í leikskóla, og hefur unnið sem deildarstjóri í 

um það bil fimmtán ár. Sigga hefur að okkar mati áhuga á því starfi sem hún vinnur og enn 

fremur áhuga á úrbótum og nýjungum í starfi með börnum, sem sagt framsækin kona. Sigga 

er móðir þriggja barna á aldrinum tólf til tuttugu og fjögurra ára. 

Sigga hefur mikinn áhuga á starfi sínu sem deildarstjóri og hefur að eigin sögn og annarra 

sterkar skoðanir á málefnum leikskóla og faglegu starfi innan hans. Þetta kom fram þegar við 

hófum leitina að deildarstjóra sem var tilbúinn til þess að koma í viðtal og deila þannig 

reynslu sinni með okkur og öðrum sem lesa þetta verkefni. 

Okkur lék forvitni á að kynnast skoðunum deildarstjóra sem unnið hefur lengi úti á akrinum. 

Þess vegna tókum við þá ákvörðun að fræðast um Siggu og reynslu hennar og upplifun af 

starfi deildarstjóra. Með því að taka viðtalið við Siggu, vonuðumst við eftir að öðlast 

fjölbreyttari sýn á starf hennar. Það er ekki ætlun okkar að draga fram einhverja heildarmynd 

af deildarstjóra, eða dæma eftir viðtalinu hvort Sigga er góður deildarstjóri. Heldur er það von 

okkar að geta náð okkur í fróðleik í bakgrunn hennar og reynslu, sem nýtist okkur sjálfum og 

vonandi öðrum. 

3.5. Gagnasöfnun 

Reynt var eftir fremsta megni að hafa í huga að umhverfið skiptir máli.102 Við vildum hafa 

umhverfið afslappað og þægilegt, því var sú ákvörðun tekin að vitalið færi fram á heimili 

viðmælanda. Í viðtalinu var þrískiptingin sem skilgreind er af þeim Mac Naughton, Rolfe, 

Siraj-Blatchford og Seidman höfð að leiðarljósi. Viðtalinu var skipt í þrjá meginþætti: í fyrsta 

lagi var farið í bakgrunn viðmælanda, í öðru lagi var farið í núverandi aðstæður og í þriðja 

lagi voru þær upplýsingar sem fram höfðu komið ígrundaðar og metnar.103  

Samkvæmt Seidman er við hæfi að viðtal taki um það bil níutíu mínútur.104 Viðtalið sjálft 

gekk vel og tókst nokkurn veginn að halda því innan tímaramma. Við reyndum að hafa sem 

minnst truflandi áhrif á viðtalið með því að reyna að halda okkur til hlés fyrir utan 

spurningarnar, þó svo að við hefðum sjálfsagt einhver áhrif. Við reyndum einnig að hafa í 

                                                 

102 Mac Naughton, og fl. 2001:88. 
103 Seidman. 1998:9-21 og Mac Naughton, og fl. 2001:13. 
104 Seidman. 1998:13 
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huga þá tækni sem talin er góð þegar viðtöl eru tekin. Sú tækni er að leyfa þögninni að vera til 

staðar, hlusta meira, tala minna og fylgja því eftir sem viðmælandinn segir. Stundum er talað 

um þrjú stig hlustunar þ.e. að hlusta á það sem viðmælandinn segir, lesa á milli lína og vera 

meðvitaður um hvernig viðtalið gengur, tímalega séð.105  

3.6. Greining gagna 

Greining gagna byrjar í raun áður en sjálft viðtalið fer fram þar sem settur er saman 

spurningarlisti og lagt er af stað með ákveðna hugmynd um hvað gæti komið út úr viðtalinu. 

Viðtalið, sem tekið var upp á stafrænt form, var síðan afritað í tölvu orð fyrir orð. Eftir afritun 

var viðtalið lesið yfir ásamt því að hlusta á það til þess að reyna að greina betur tilfinningar og 

viðhorf viðmælandans. Að þessu loknu voru upplýsingarnar ígrundaðar fram og til baka, og 

fundnir athyglisverðir þræðir út úr viðtalinu. Það er skoðuð voru atriði sem vöktu mestan 

áhuga okkar, þannig urðu til áframhaldandi ígrundanir. 

Með því að finna þræði eða þemu í viðtalinu er verið að greina frá það efni sem vekur hvað 

mestan áhuga. Þannig er frekar hægt að komast hjá því að fá þá tilfinningu að verið sé að 

missa tökin á efninu.106 Bogdan og Biklen líkja þessu við það, að vera stödd í stórum 

leikfimissal fullum af leikföngum sem við síðan þyrftum að flokka í stafla, samkvæmt reglum 

sem við setjum. Síðan væri gengið um salinn og leikföngin tekin upp, skoðuð og rannsökuð. 

Við fyndum út margar leiðir til að flokka leikföngin svo sem eftir lit, stærð lögun, fyrir hvaða 

aldursflokk þau væru og svo framvegis. Þetta þarf eigindlegi rannsakandinn að gera við 

gögnin sem hann hefur viðað að sér.107 

Við fengum Siggu til að fara yfir þá þræði sem við höfðum dregið út úr efninu. Þannig var 

hægt að sannreyna að það sem fram kom í viðtalinu væri rétt skilið og í raun skoðanir og 

viðhorf hennar. 

                                                 

105 Seidman. 1998:63-78. 
106 Seidman. 1998:99-101. 
107 Bogdan og Biklen. 2007:171. 
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4. 2iðurstöður 

„Erfitt er að finna nokkurn sem stundar nám í þrjú ár án þess að hugsa til þess að leita sér að 
launaðri stöðu.” Speki Konfúsíusar108 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður viðtalsins út frá þeim þemum sem við greindum. Eins 

og fram kom í þriðja kafla völdum við Siggu vegna langrar reynslu hennar í starfi 

deildarstjóra. Í kaflanum verður reynt að varpa ljósi á viðhorf hennar og upplifun af starfi 

deildarstjóra, sýn hennar á starf deildarstjóra. 

4.1. Upphafið 

Sigga útskrifaðist sem leikskólakennari, eða fóstra eins og það hét þá, árið 1986 fyrir 22 árum 

síðan. Sigga hafði aldrei unnið í leikskóla áður en hún fór í námið, en fór að vinna í leikskóla 

strax eftir útskrift. Hún talar um að sér hafi fundist skemmtilegt að byrja að vinna í leikskóla 

eftir útskriftina. Leikskólinn sem hún hóf störf í var vel mannaður af leikskólakennurum og 

öll samvinna gekk vel. Sigga bætir þó við að henni hafi alltaf þótt vera smávegis bil á milli 

leiksólakennara og annarra starfsmanna. „Það hefur að mínu mati alltaf verið svolítill rígur, ef 

svo má kalla, meðal leikskólakennara og ófaglærðs starfsfólks og leikskólakennararnir rottuðu 

sig svolítið saman í leikskólunum því þeim fannst svo gott að vinna með hvor öðrum.” 

Þegar hún talar um ríg er hún að meina að það sé alltaf svolítið um að starfsfólk sé að ergja 

sig á undirbúningstíma leikskólakennara. Hún talar um að þetta sé atriði sem hún hafi alltaf 

velt fyrir sér vegna þess að hún var aldrei ófaglærður starfsmaður sjálf. Hún veltir því 

jafnframt fyrir sér hvort þetta sé svona almennt í leikskólum eða bara á hennar vinnustað, því 

þetta sé einmitt atriði sem deildarstjórar geta auðveldlega unnið með á jákvæðan hátt.  

Það er svo mikilvægt að leikskólakennarar og þá meina ég auðvitað deildarstjórar nýti 
undirbúningstímann sinn vel. Ég meina ekki fara í undirbúning út af deildinni og standa 
svo á spjalli einhversstaðar, þannig verður engum úr verki. Það er held ég einmitt svona 
atriði sem er að ergja starfsfólkið. 

Sigga talar jafnframt um að hún haldi að þetta, ásamt öðru, haft áhrif á þegar ákveðið var að 

búa til stöðu deildarstjóra. Aðspurð segist hún hafa unnið í tvö ár inni á deild en tekið síðan 

við stöðu leikskólastjóra í afleysingum, í viðkomandi leikskóla. Seinna varð hún deildarstjóri, 

                                                 

108 Ragnar Baldursson. 2006:131. 
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eftir að sú staða varð til. Sigga starfar enn sem deildarstjóri, jafnframt því gegndi hún í nokkur 

ár starfi aðstoðarleikskólastjóra. 

4.2. Deildarstjórnun 

Sigga segir það ekki hafa verið átakalaust þegar staða deildarstjóra varð til. Hún lýsir því svo 

að leikskólakennararnir sem höfðu hópað sig saman í leikskóla eða á deildir voru ekki sáttir 

við að þurfa að skipta sér á milli leikskóla. En sem dæmi voru kannski tíu leikskólakennarar í 

einum leikskóla en aðeins tveir eða þrír í öðrum. Ákvörðunin um að búa til 

deildarstjórastöðuna olli þó nokkrum erfiðleikum að mati Siggu og segir að tilhögunin í 

starfinu hafi verið mjög erfið. Erfið á þann hátt að áður höfðu konur unnið saman og deilt 

öllu, en síðan átti allt í einu ein þeirra að ráða yfir deildinni og fá hærri laun. „Síðan kemur inn 

staða deildarstjóra með töluvert hærri launum, ég held að það hafi verið gulrótin þ.e. launin til 

að dreifa leikskólakennurum á leikskóla og deildar, það er að minnsta kosti mín upplifun.” 

Samkvæmt Siggu voru sumir ósáttir við þetta og því tók töluverðan tíma að láta hlutina ganga 

smurt fyrir sig, og að vinna eftir starfslýsingu deildarstjóra. Sigga segir að það sé hennar 

skoðun að þegar búnar eru til stöður eins og staða deildarstjóra í leikskóla, sé það ekki aðeins 

til að bæta skipulagið heldur einnig til að hífa upp launin. Hún segir um stöðu deildarstjóra:  

En við vitum það samt að í svo mörgum stéttum eru búnar til stöður yfirmanna og sett 
það inn í samninga þá er það alltaf til að rífa upp launin, það að búa til starfsheitið 
deildarstjóri var líka partur af því, en það var virkilega þörf á því og mér finnast 
deildarstjórar nauðsynlegir í dag þó það tæki langan tíma að venjast þessu. 

Aðspurð telur Sigga starf deildastjóra felast að miklu leiti í verkstjórn. Deildarstjóri eigi að sjá 

til þess að verk á deildinni séu unnin sama hvort þau falla í verkahring deildarstjóra sjálfs eða 

annarra starfsmanna á deildinni. Það sé á ábyrgð deildarstjóra að fara eftir Aðalnámskrá 

leikskóla og námskrá viðkomandi leikskóla. „Deildarstjóri ber ábyrgð á því að þroska- og 

námsþörfum barnanna sé mætt”, segir Sigga. 

4.3. Deildarstjórinn sem kennari 

Í viðtalinu kemur fram að Sigga telur starf deildarstjóra ekki einungis vera skipulags- og 

stjórnunarstarf heldur sé það einnig kennarastarf. Samkvæmt Siggu hefur verið rætt um það á 

svæðisdeildafundum og leikskólakennarafundum hvort ekki væri betra að hafa starf 

leikskólakennara líkara starfi grunnskólakennarans. 
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Það hefur verið rætt hjá félaginu okkar hvort við ættum að fara að haga okkur svipað og 
grunnskólakennarar í starfi þ.e.a.s, að leikskólakennarar myndu sjá um alla beina 
kennslu annað starfafólk myndi sjá um að ganga frá eftir matinn fara í hvíld og svo 
framvegis 

Það hafi verið mikil umræða innan leikskólans, um hvort það þurfi að fara í gegnum þriggja 

ára háskólanám til þess að sinna almennum störfum eins og að ganga frá og leggjast í hvíld 

með börnunum. Umræðan hafi snúist um það að deildarstjórar til dæmis, væru með 

stundarskrá og tækju börnin í skipulagðar stundir í málörvun og annað slíkt. Þó Sigga sé þessu 

ekki sammála, þá telur hún vangavelturnar byggjast á því að hægt sé að nýta tíma þeirra sem 

eru faglærðir betur og þá ekki síst tíma deildarstjóra. 

Sigga segir: ,,Ég myndi persónulega ekki vilja hafa þetta svona, er hrædd um að þetta myndi 

skapa leiðinlega stemmningu í leikskólanum, það er fullt að hæfileikaríku starfsfólki sem 

þetta myndi ekki virka hvetjandi á.” Hún segist vilja sjá starf deildarstjóra nokkuð svipað og 

það er í dag og segir að deildarstjórastaðan megi ekki eingöngu verða að stjórnunarstöðu, 

heldur verði deildarstjórinn fyrst og fremst að vera leikskólakennari. Fram kemur að Siggu 

finnst hún stundum hafa svo mikið að gera við það eitt að stjórna, að þær kenningar sem hún 

lærði í skóla gleymist næstum. Hún nefnir að henni finnist skemmtilegt þegar koma upp 

aðstæður á deildinni með börnunum þar sem hún þarf að rifja upp fyrir sjálfri sér hvaða 

aðferðum eigi að beita við að fræða börnin. 

4.4. Starfsmannastjórnun 

Starf deildarstjóra er margþætt og starfsmannastjórnun er stór liður í því auk deildarstjóra er 

algengt að á deild vinni þrír til fjórir starfsmenn. 

Það er þannig að eftir því sem leikskólinn er stærri þá er vald deildarstjóra meira vegna 
þess að leikskólastjórinn kemst ekki yfir alla þessa starfsmannastjórnun sem er svo stór 
partur af starfinu. Svo hann verður að treysta sínum deildarstjórum. Það er ætlast til 
þess að deildarstjórar sjái um að tala við starfsfólkið á deildinni ef það er til dæmis 
eitthvað sem þér líkar ekki varðandi starf viðkomandi starfsmanns. Maður sendir svona 
mál ekkert beint til leikskólastjóra, nú ef að það gengur ekki að tala við starfsmanninn 
þá er hægt að vísa málinu áfram til leikskólastjóra. Þannig að það eru ýmis mál sem 
þarf að taka fyrir inni á deild. 

Deildarstjóri er næsti yfirmaður þessara starfsmanna og geta þeir því leitað til hans með hin 

ýmsu mál. Það sé til dæmis starf deildarstjóra að tala við starfsfólk sitt ef þarf að ræða 

eitthvað sem við kemur starfinu, sama hvort það er jákvætt eða neikvætt. Einnig þrufi 

deildarstjórinn að muna eftir því að hrósa fólkinu sínu fyrir vel unnin störf. Siggu finnist 
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starfsmannastjórnun vera nokkuð stór liður í starfi sínu sem deildarstjóri. Vandamálin sem oft 

þarf að takast á við séu margvísleg að hennar mati:  

Það sem felst í starfsmannastjórnun er oftast skemmtilegt en svo er það þetta leiðinlega, 
starfsmaður á þinni deild sem mætir seint og illa eða þá starfsmaður sem fer eftir eigin 
sannfæringu og gerir allt á skjön við það sem er ætlast til að unnið sé með börnunum, 
þetta er það sem er minna skemmtilegt. 

Þó það geti verið erfiðleikar við starfsmannastjórnunarhluta deildarstjórans, finnst Siggu það 

samt vera skemmtilegur hluti starfsins. Það sé skemmtilegt að geta unnið saman í litlum hóp 

þegar vel gengur. Það sé oft gaman þegar næst góð liðsheild og allir eru ánægðir þannig skili 

starfið sér best til barnanna, og mörg skemmtileg verkefni og góðar hugmyndir líta dagsins 

ljós. Sigga telur að allt tengist þetta samstarfi við næsta yfirmann deildarstjóra það er 

leikskólastjóra. Hún telur það afar mikilvægt að samstarf milli deildarstjóra og leikskólastjóra 

sé gott, og ekki má vanta upplýsingaflæði þarna á milli. Sigga telur, að ef samstarf á milli 

leikskólastjóra og deildarstjóra sé gott, komi annað svolítið að sjálfu sér, leggi línurnar fyrir 

annað starfsfólk. Að mati Siggu er þetta einn af skemmtilegu þáttunum í starfinu „Það er 

gaman að upplifa að starfsmaður undir þinni stjórn þroskast og eflist í starfinu og drífur sig 

jafnvel í nám í kjölfarið.” 

Góð samskipti er einn af þeim þáttum sem Sigga telur vera mikilvæga svo starfsfólki líði vel á 

vinnustað sínum. Sigga segist sjálf alltaf hafa átt auðvelt með samskipti við annað fólk, en 

henni finnst bera á því að það sé oft vandræði með samskipti á milli starfsfólks. 

Mér finnst bara samskipti vera stór partur af þessu starfi. Það að fólk sem vinnur saman 
geti talað saman og haft góð samskipti sín á milli er svo ótrúlega mikilvægt. Ég er svo 
mikið af gamla skólanum, mér finnst alltaf best að tala við fólk augliti til auglitis en 
ekki hafa allar upplýsingar til allra í tölvupósti eða á upplýsingatöflum. 

Þetta segir Sigga og lýsir yfir áhyggjum sínum yfir að þessi mannlegu samskipti sem séu svo 

mikilvæg séu að hverfa. 

4.5. Að horfa í mannauðinn 

Að horfa í mannauðinn innan leikskólans er að mati Siggu mjög áhugavert. Hún telur að þetta 

sé hugsunarháttur sem er nýtilkominn eða kannski að það sé bara nýkomið nafn á fyrirbæri 

sem hefur verið til lengi, en var ekki í umræðunni. Siggu finnst mannauður 

deildarstjórahópsins vel nýttur. Hún segir að fólk fái að njóta sín vel í starfi ef það hefur 

áhuga á því á annað borð. Hún veltir þó upp spurningu um það hvernig fólk er valið í 
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deildarstjórastarfið. „Er það alltaf sá hæfasti sem er valinn? Í hvað er horft, starfsaldur eða 

hæfileika?“ Og Sigga bætir við: 

Það getur verið erfitt að meta hver á að fá deildarstjórastöðu, hver á að fá og hver ekki 
þegar margir hæfir einstaklingar eru í húsinu, leikskólakennari getur verið með langan 
starfsaldur en sá sem er nýbyrjaður er kannski mikið færari. 

Sigga talar um að þar sem hún starfi sé reynt að láta eða leyfa þeim sem eru góðir í einhverju 

að njóta sín í því. Til dæmis, ef það er einhver sem hefur mikinn áhuga á myndlist eða tónlist 

er honum leyft að láta hæfileikana og áhugann njóta sín. Þetta mætti hafa í huga þegar valið er 

inn á deildir. Að mati Siggu er það þannig að ef mannauður fær notið sín verður starfsfólkið 

ánægðara og starfið þar af leiðandi vandaðra og betra. Það virkar að hennar mati hvetjandi á 

starfsfólk ef eftir því er tekið að það hafi meiri áhuga og hæfni á ákveðnum sviðum. Sigga 

telur að það sé gott og hvetjandi fyrir starfsfólk ef bæði leikskólastjóri og deildarstjórar eigi 

auðvelt með að treysta starfsfólki leikskólans og deila verkum og valdi sínu með þeim. 

Í viðtalinu kemur fram að Sigga hefur áhyggjur af því hvað verður um nýútskrifaða 

leikskólakennara. Að flestir leikskólar glími við það vandamál að fá ekki leikskólakennara í 

vinnu, jafnvel þótt vinnutíminn sé góður og starfið öruggt. Hún telur að það hljóti að vera 

fleiri sem útskrifist, en skili sér inn í leikskólana. „Ég held að það sé fullt af flottu fólki sem er 

að útskrifast úr þessu námi, það bara skilar sér ekki inn í leikskólana, hvað svo sem veldur.” 

Hún nefnir að það sé kannski ekki eingöngu launin sem fæli fólk frá, heldur að það sé kannski 

eitthvað annað sem virkar ekki. Sigga veltir því fyrir sér hvort stjórnunin sé kannski oft á 

tíðum ekki nægilega hvetjandi. 

4.6. Vald 

Í viðtalinu kemur fram að Sigga telur að góður deildarstjóri þurfi að kunna að dreifa valdi, það 

sé góður kostur stjórnanda að geta lesið í starfsfólkið sitt og deilt með þeim verkum. 

Vald getur nú bara verið nokkuð gott og þar af leiðandi jákvætt, einhver verður að hafa 
valdið, tala nú ekki um í svona kvennastétt þar sem flest allir hafa sterkar skoðanir og 
vilja ráða, vald hljómar þó svolítið neikvætt orð. 

Sigga talar um að vald sé jákvætt þó það geti hljómað neikvætt á fólk, jafnvel að sumir 

hræðist þetta hugtak, „fólk óttast sjálfstæði sitt þegar það heyrir orðið vald.” Að mati Siggu er 

fólki mislagið að fara með það vald sem því hefur hlotnast, sumir fari einstaklega vel með það 

meðan aðrir reyna að drottna yfir fólki.  
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Fólk er svo mismunandi stjórnendur. Kemst þú til dæmis meira áfram sem skipandi og 
drottnandi stjórnandi? Eða kemstu frekar áfram með því að fá fólkið þitt með þér og 
nýtir valdið sem þú hefur á uppbyggjandi og jákvæðan hátt? Það er jákvætt ef maður 
nær að vinna fólk á sitt band og nær að stjórna á þann hátt, en svo er aftur á móti svo 
neikvætt að vera drottnandi.  

Sigga talar um að henni leiðist fátt eins mikið og stjórnandi sem þarf stöðugt að láta vald sitt í 

ljós en komi svo kannski litlu í verk. Í framhaldi af þessu segir Sigga: „Það er talin mikil 

dyggð að vanda málið sitt og athuga hvernig maður segir hlutina, það er svo mikill óþarfi að 

vera hranalegur í fasi.” Sigga segist oft velta því fyrir sér, hvort sá stjórnandi sem sýnir mikið 

vald og hörku, komist eitthvað lengra áfram með hlutina, heldur en stjórnandi sem vandar 

samskipti við starfsfólk sitt og horfir á hópinn sem eitt teymi sem vinnur að sameiginlegu 

markmiði. 

4.7. Kvenlæg stjórnun 

Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að mati Siggu að leikskólakennarastéttin er 

kvennastétt. Að þetta sé kvennastétt hefur bæði kosti og galla. Henni finnst gallarnir vera:  

Gallarnir eru þeir að mér finnst við konur oftar tala í hringi, stundum svolítið eins og 
Ragnar Reykás, ef við fáum vald í hendurnar þá viljum við leyfa öllum að koma með 
sína skoðun, við drottnum síður en karlmenn en reynum allt of mikið að gera öllum til 
hæfis. 

Kostirnir eru: 

Ég tel kostina vera þá að konur fara fleiri leiðir að settum markmiðum, frekar en 
karlmenn sem eru frekar einstefnusinnaðri í stjórnun. Kvenlæg stjórnun er meira í þá 
áttina að fá alla með sér og nota samvinnu til að ná settu markmiði. 

Hún nefnir þó að það að tala í hringi geti talist bæði til kosta og galla. Kostirnir séu að allir fá 

að vera með í umræðunni að settu marki, gallarnir séu hins vegar að við hlustum á skoðanir 

allra sem getur stundum orðið afar flókið. Kvenstjórnendur eru að mati Siggu oft hræddir við 

að verða óvinsælir, en það er eitthvað sem hún telur karlmenn ekki hafa eins miklar áhyggjur 

af. Annað atriði sem hún nefnir varðandi kvenlæga stjórnun er hvernig deildarstjórnun skiptist 

oft niður í marga prósentuparta. „Þessi vinnur sem deildarstjóri í fimmtíu prósenta hlutfalli 

annar í þrjátíu og svo einn í tuttugu.” Þetta telur hún vera afleiðingu þess, að verið sé að gera 

öllum til hæfis, hún efast um að karlmenn myndu hafa þetta svona. 
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Að mati Siggu er eitt atriði sem henni finnst mikilvægt að stjórnendur temji sér og það er að 

skilja á milli persónu og gjörða. Muna að þó okkur líki ekki verk einhvers, þarf það ekki að 

þýða að þér líki ekki við manneskjuna. 

4.8. Samantekt 

Hér að ofan hefur verið farið í þau þemu sem við drógum út úr viðtalinu eftir greiningu gagna. 

Í niðurstöðum okkar kemur fram sú skoðun Siggu, að hún telur starf deildarstjóra í leikskóla 

vera mikilvægt. Að mati Siggu er þýðingarmikið að deildarstjóri fái að njóta sín í starfi og þá 

skiptir samvinna við yfirstjórn miklu máli. Að hennar mati er starfsmannastjórnun stór og 

skemmtilegur þáttur í starfi deildarstjóra. Í niðurstöðum kemur fram að Siggu finnast kostir 

kvenlægrar stjórnunar margir, en að hennar mati er nauðsynlegt að muna að ekki þarf að gera 

öllum til hæfis. Sigga lítur svo á að góður deildarstjóri þurfi að geta deilt með sér valdi og 

verkum. Að hennar mati er vald jákvætt hugtak, því einhver verður jú að hafa valdið, kúnstinn 

við valdið er að kunna að fara með það. 
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5. Umræðan 

„Leiðbeindu með góðu fordæmi og hvettu fólk til að leggja sig fram við störf sín.” Speki 
Konfúsíusar109  

Hér á eftir verða helstu niðurstöður dregnar saman og settar í fræðilegt samhengi. Markmið 

verkefnisins var að fá svar við spurningu okkar: „Eru deildarstjórar vannýttur mannauður í 

leikskólanum?” Við veltum fyrir okkur hvað felst í starfi deildarstjóra og reynum að varpa 

ljósi á hvert hlutverk hans er. 

5.1. Stjórnun 

Samkvæmt Siggu olli ákvörðunin um að búa til deildastjórastöðuna og starfslýsinguna henni 

tengdri þó nokkrum erfiðleikum á sínum tíma og tilhögunin í starfinu var erfið. Í dag er hún 

ánægð með að deildastjórastaðan varð til sínum tíma og sér mikilvægi hennar. Samkvæmt 

Gotvassli eru starfslýsingar mikilvægur þáttur í starfsmannahaldi. Hann segir að þar komi 

fram helstu áhersluatriði starfsins, sem og kröfur til menntunar, hann telur að starfslýsingar 

auðveldi nýútskrifuðum deildastjórum starfið.110  

Samkvæmt Siggu felst starf deildastjóra að miklu leiti í verkstjórn. Deildarstjóri eigi sem 

dæmi að sjá til þess að verk séu unnin. Einnig sé það á ábyrgð deildarstjóra að fara eftir 

námskrá leikskólans og lögum og reglugerðum. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í 

starfslýsingu deildastjóra frá Félagi leikskólakennara, um ábyrgð og skyldur deildarstjórans 

gagnvart því að fara að lögum og reglum.111 

Sigga segist vilja sjá deildarstjórastöðu leikskólanna skiptast á milli þess að sinna börnunum, 

starfinu og starfsfólkinu. Að hennar mati ætti deildarstjórastaðan ekki eingöngu að vera 

stjórnunarstaða. Sigga setur sig því í hóp samstarfsstjórnenda, þar sem hún lítur á sig sem 

starfsmann í leikskólanum. Hún deilir tíma sínum á milli barnanna og stjórnunarinnar á 

deildinni. Gotvassli skiptir millistjórnendum í tvo hópa, annars vegar samstarfstjórnendur og 

hinsvegar framkvæmdarstjórnendur. Stjórnun deildastjóra í leikskóla má flokka sem 

samstarfstjórnun, það er að segja deildastjórarnir líta fyrst og fremst á sig sem starfsmann í 

                                                 

109 Ragnar Baldursson.2006:179. 
110 Gotvassli. 1999:32. 
111 Félag leiskólkakennara. 2008. 
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leikskólanum og nota tíma sinn til þess að vinna að faglegum málefnum og stjórnun 

deildarinnar í samráði við aðra.112  

Í viðtalinu við Siggu kom það fram að flestir leikskólar glíma við það vandamál að hafa of fáa 

leikskólakennara í starfi, það leiði til þess að nýútskrifaðir leikskólakennarar lenda í því að 

taka við stöðu deildastjóra, nýkomnir úr námi og oft reynslulitlir. Samkvæmt Gotvassli getur 

starf deildastjóra oft á tíðum verið erfitt og krefjandi. Margir nýútskrifaðir leikskólakennarar 

eru óánægðir með stjórnunarkennslu í námi sínu og telja sig því koma illa undirbúna til starfa 

sem stjórnendur.113 Arna H. Jónsdóttir tekur í sama streng og bendir á sumir nýútskrifaðir 

leikskólakennarar gangi stundum í gegnum hremmingar í upphafi á meðan þeir eru að ná að 

fóta sig.114 

5.2. Starfsmannastjórnun 

Í viðtalinu við Siggu kom fram að þó henni finnist starfsmannastjórnunin vega þungt í starfi 

deildastjóra, þá finnst henni það ekki erfiður hluti starfsins þar sem hún eigi auðvelt með 

samskipti og leggi mikið uppúr að starfsfólk hennar tali saman og semji vel. Samkvæmt Rodd 

er það einmitt lykilinn að árangursríkri stjórnun, þ.e. hæfileikinn til tjáskipta og hvatning til 

opinna umræðna. Það gefur starfsmönnum kost á að leggja sitt af mörkum til að gera starfið í 

leikskólanum sem best og þannig nær stjórnandinn markmiðunum með starfsfólki sínu.115 

Sigga segist ekki vilji sjá starf deildarstjórans eingöngu sem stjórnunarstarf þar sem 

deildarstjórinn sé fyrst og fremst leikskólakennari. Hún telur það meðal annars vera hlutverk 

deildarstjórans að fræða sitt fólk um þær uppeldisfræðilegu kenningar sem hafðar eru að 

leiðarljósi í starfinu með börnum. Það má vel sjá þetta í ljósi kenningar Vygotsky um svæði 

hins mögulega þroska (e. zone of proximal development). En samkvæmt skilgreiningu 

Vygotsky á nám sér stað í félagslegu samhengi. Með aðstoð og hvatningu deilir 

deildarstjórinn uppeldiskenningum með fólkinu og fær það til að takast á við fjölbreytt 

verkefni og hvetur þannig til aukins þroska í starfi.116  

                                                 

112 Gotvassli. 1999:67-68. 
113 Gotvassli. 1999:76;107. 
114 Arna. H Jónsdóttir. 2001:52. 
115 Rodd. 2006:12. 
116 Mooney.2000:83-84. 
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Siggu þykir mikilvægt að deildarstjórinn virki mannauðinn sem hann hefur yfir að ráða og 

hvetji starfsfólkið sitt til þess að taka að sér verkefni sem hæfir áhuga og hæfileikum 

viðkomandi. Sigga telur það hvetjandi fyrir starfsfólkið að deila með þeim verkefnum, þannig 

upplifi fólk að það skiptir máli. Hugmyndir Siggu um starfsmannstjórnun fara saman við 

hugmyndir Rodd sem telur að deildastjóri þurfi að geta stýrt mannauði með því til dæmis að 

nýta á árangursríkan hátt hæfileika og getu fólksins í hópnum, það gerir hann með hvatningu 

og með því að ýta sínu starfsfólki áfram í átt til sameiginlegra markmiða.117 Gotvassli tekur í 

sama streng þar sem hann bendir á að hæfur stjórnandi hefur starfsfólkið með sér og tekst með 

gangkvæmri virðingu og trausti að vinna að sameiginlegu markmiði.118 

5.3. Stjórnun og vald 

Þó Sigga telji vald vera af hinu jákvæða, gerir hún sér grein fyrir því að margir telja hugtakið 

neikvætt. Vald væri hins vegar vandmeðfarið það væri ekki sama hvernig deildarstjórinn nýtir 

sé það vald sem honum er fengið, það þyrfti að vanda sig.Samkvæmt Foucault getur vald 

bæði verið neikvætt og jákvætt og ef rétt er farið með vald geti það verið skapandi og 

áhugavert.119 Stjórnandi sem þekkir vald sitt og kann að fara með það getur náð því best fram 

hjá sínu fólki. Það er mikilvægt að mati Gotvassli að stjórnendur þekki vald sitt og geri sér 

grein fyrir að stjórnunarstöðu fylgir einnig valdastaða.120 

Sigga minntist á að hún teldi vera mun á stjórnunarháttum kvenna og karla, henni finnst til 

dæmis að konur þekki fleiri leiðir að settum markmiðum og notfæra sér þær, á meðan karlar 

séu meira einstefnusinnaðir. Samkvæmt Steinunni Helgu Lárusdóttir hafa konur og karlar 

ólíkar áherslur í stjórnunarstílum sínum og gert er ráð fyrir að karlar séu frá náttúrunnar hendi 

gefnir fyrir þrepaskipt valdakerfi en konur fyrir valddreifingu og samvinnu.121 Reynolds segir 

að þegar litið er til kvenna og valds sé talað um að konur séu álitnar umhyggjusamar og 

gefandi en karlar ákveðnir og harðlyndir.122 

Í máli Siggu kemur fram að henni finnist skipta miklu máli að deildarstjórinn átti sig á 

hvernig stjórnandi hann sé. Hvort hann sé drottnandi sem beitir valdi og gefi fólki ekki val 

                                                 

117 Rodd. 2006:55 
118 Gotvassli.1999:144. 
119 Mac Naughton. 2005:27 
120 Gotvassli. 1999:137. 
121 Steinunn H. Lárusdóttir. 2005:105;230. 
122 Reynolds. 2002:113. 
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heldur skipar fyrir, eða hvort hann deilir valdinu með fólkinu sínu og fær fólk með sér á 

jákvæðan hátt. Samkvæmt Gotvassli hjálpar það stjórnandanum að gera sér grein fyrir hvaða 

valdamynstur hentar hverju sinni því stjórnandi noti allar tegundir valds og að góður 

stjórnandi velji þá valdtegund sem hentar best hverju sinni.123 Þessir tveir ólíku 

stjórnunarhættir finnast okkur áhugaverðir og áhugavert væri að skoða þá nánar, það væri 

jafnvel efni í nýja ritgerð. 

5.4. Kvenlæg stjórnun 

Sigga telur kosti kvenlægrar stjórnunar vera þá að konur fari fleiri leiðir að markmiðum sínum 

en karlar. Hún segir jafnframt að henni finnist konur hugsa meira um að fá allt starfsfólkið 

með sér og vinna þannig saman að markmiðum. Í ritinu Kvenna megin er fjallað um 

femínisma í heimsspeki, þar segir: „Sú skoðun að konur eru oft á tíðum taldar 

umhyggjusamari og ‘opnari’ en karlar og næmari fyrir persónulegum vandamálum vina og 

kunningja eru víst engin ný sannindi.”124 

Hugmyndir Siggu um að konur forðist að skapa sér óvinsældir í starfsmannahópnum og taki 

því kannski ekki jafn fast á málum og þurfa þykir. Eru á svipuðum nótum og hugmyndir 

Þórkötlu Aðalsteinsdóttur sem telur að konur sækist eftir viðurkenningu frá vinnufélögum 

sínum og einblíni því á það að vera vinkonur í starfi sínu. Ástæðuna telur hún vera þá að 

konur séu hræddar að standa með sjálfum sér og leiti á þennan hátt samþykkis annarra kvenna 

á vinnustaðnum.125  

Gallar kvenlægrar stjórnunar eru að mati Siggu þeir að konur tala oft í hringi. Hennar skoðun 

er að konur sem fá vald í hendurnar vilji leyfa öllum að koma með sínar skoðanir vegna þess 

að þær vilji gera öllum til hæfis. Penelop Lisi bendir á að konur leggi áherslu á að deila valdi 

frekar en að sitja einar að því og leiti því yfirleitt samráðs um ákvarðanir sínar.126 Það getur 

oft verið strembið að komast að niðurstöðu sem hentar öllum og allir eru sáttir við. Hluti af 

því að vera deildarstjóri er að reyna að sætta ólíkar hugmyndir og deila út verkum, en oft er 

einhver sem hefur aðrar hugmyndir en deildarstjórinn um hvernig framkvæma eigi hlutina.127 

                                                 

123 Gotvassli.1999:140. 
124 Sigríður Þorgeirsdóttir. 2001:49. 
125 Þórkatla Aðalsteinsdóttir. 1998. 
126 Kristín Elfa Guðnadóttir. 2008. 
127 Bloom. 2003:81 
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Sigga bendir á að algengt sé að deildarstjórar deili með sér deildastjórastöðunum í 

leikskólunum, hennar skoðun er að þetta sé gert til þess að gera öllum leikskólakennurum til 

hæfis, það er að segja svo allir leikskólakennarar fái deildarstjórastöðu að einhverju leyti. 

Þórkatla Aðalsteinsdóttir bendir á að ekki sé óalgengt að konur skipti með sér 

stjórnunarhlutverkum til hálfs, hluta skýringarinnar er sjálfsagt að leita í því að konur hafa 

gaman af því að vinna saman. Þær vinni betur saman í hóp og er lýst sem góðum og 

nærgætnum stjórnendum.128 Það má hins vegar velta fyrir sér hvort slík stjórnun sé farsæl, 

hvort það geti ekki komið niður á boðleiðum og skýrum skilaboðum. Skipt staða hlýtur að 

kalla á skýrara skipulag. Það má velta því fyrir sér hvort þetta sé gert til þess að enginn fari í 

fýlu eins og Þórkatla orðar það, eða hvort þetta sé leið til þess að halda í leikskólakennarana 

svo þeir fari ekki annað? Við drögum þá ályktun að þess leið sé valin til að halda fagfólki 

innan leikskólans.  

5.5. Rannsóknarspurningunni svarað 

Svar við rannsóknarspurningunni er að deildarstjórar eru ekki vannýttur mannauður í 

leikskólanum. Að minnsta kosti benda niðurstöður þessarar litlu rannsóknar til að svo sé ekki. 

Það eru ýmis atriði í starfi deildarstjórans sem betur mættu fara. Þegar við skoðuðum hvað 

það er sem fellur undir starfsvið hans komumst að því að starf deildastjóra er veigamikið og 

krefst stöðugrar ígrundunar og vangaveltna. Að okkar mati er margt sem hefur áhrif á starf 

deildarstjóra. Skoðun leikskólastjóra á starfi deildarstjóra teljum við að vegi þar þungt. Við 

teljum að leikskólastjóri þurfi að horfa í mannauð deildarstjóra sinna, rétt eins og deildarstjóri 

á að horfa í mannauð starfsmanna á sinni deild. Stór partur af því að vera góður deildarstjóri 

er að læra af reynslunni og nýta sér þá þekkingu sem er til staðar. 

Við teljum að skipuleggja megi starf deildarstjórans betur. Að okkar mati mætti til dæmis nota 

tímann sem fer í hluti eins og, frágang og hvíld, í það að vinna að öðru sem gagnast betur 

starfinu í heild. Til dæmis má nefna uppeldisfræðilegar skráningar, sem þarf oft góðan tíma til 

að vinna úr.  
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Það vakti athygli okkar að eitthvað er um að leikskólakennarar deili með sér 

deildarstjórastöðu. Að okkar mati er þetta mjög flókið og veltum við því fyrir okkur hvort 

þetta komi ekki niður á starfi deildarinnar. Við teljum að starf deildarstjóra sé það 

ábyrgðarfullt og veigamikið að ekki sé grundvöllur fyrir því að deila starfinu niður í 

prósentuhluta. Að okkar mati má ekki festast í þeirri hugsun að starf deildarstjóra sé að 

stórum til hífa upp launin, sem var sú hugsun í upphafi.  
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6. Lokaorð 

„Upplag og mennt eru jafnmikilvæg.” Speki Konfúsíusar
 129 

Eins og fram kemur í inngangi er kveikjan af þessu verkefni mikill áhugi okkar á starfi 

deildarstjóra. Við veltum því fyrir okkur, og reyndum með þessari litlu rannsókn, að komast 

að því hvort deildastjórar væri vannýttur mannauður í leikskólum. Við komumst að þeirri 

niðurstöðu að við teljum svo ekki vera. Við komumst einnig að þeirri niðurstöðu að gaman 

væri að skoða þetta efni nánar. Við sjáum eftir á að sú ákvörðun okkar að taka aðeins viðtal 

við einn deildarstjóra, gefur okkur kannski ekki nægilega greinagóða mynd þó það gefi 

ákveðnar vísbendingar. Það væri athyglisvert að fá álit fleiri aðila á deildarstjórastöðunni, og 

jafnvel skoða hver niðurstaðan yrði ef tekið væri viðtal við karlstjórnanda.  

Í niðurstöðum kemur fram að starfsfólk gerir sé oft á tíðum ekki grein fyrir mikilvægi 

undirbúnings á faglegu starfi. Það er okkar reynsla að starfsfólk sér oft ekki þýðingu faglegs 

starfs í leikskóla, þetta á að sjálfsögðu ekki við um alla. Að okkar mati, er það á ábyrgð 

deildarstjóra að kynna faglega hluta starfsins, fyrir sínu starfsfólki, þannig eykst þekking og 

víðsýni starfsmanna. 

Eftir að hafa kynnt okkur fræðirit og rannsóknir höllumst við að því að kvenlægir 

stjórnunarhættir séu góðir stjórnunarhættir, og teljum að þeir stjórnunarhættir falli vel að 

leikskólum. Þar eru þó gryfjur sem ber að varast og auðvelt er að falla í, svo sem að reyna að 

gera öllum til hæfis. Kannski á þetta sérstaklega við um deildarstjóra sem eru nýir í starfi.  

Deildarstjórastarfið er að okkar mati vandmeðfarið en getur jafnframt verið mjög 

skemmtilegt. Við teljum að það sé bæði áhugavert og spennandi að fá að stjórna hópi fólks og 

finna út hvar mannauður deildarinnar liggur. 

Þó svo að niðurstöður þessarar rannsóknar sýni að mannauður deildarstjóra sé ekki vannýttur í 

leikskólum, er hún ekki algild. Að sjálfsögðu má ekki gleyma því að það er undir 

leikskólastjóra komið hvort og hvernig hann nýtir þann mannauð sem hann hefur í 

deildarstjórum sínum. 
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Vinnan að þessu verkefni hefur verið bæði skemmtileg og fróðleg og höfum við dregið 

mikinn lærdóm af. Lærdóm sem vonandi á eftir að nýtast okkur vel í starfi deildarstjóra í 

framtíðinni. Áhugavert væri að skoða þetta efni frekar og þá jafnvel út frá öðrum skólastigum. 

Okkur þykir við hæfi að enda hér á orðum kínverska spekingsins Konfúsíusar: „Þar sem þrír 

menn fara saman er alltaf einhver sem ég get lært eitthvað af.”130 
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