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Ágrip  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða sýn deildarstjórar, sem starfa í leikskólum 

og vinna út frá hugmyndafræði Leiðtogans í mér, hafa á forystu (e. leadership) og 

forystuhlutverk sitt. Jafnframt að skoða hvaða hugmyndir deildarstjórar í öðrum 

leikskólum sem starfa ekki eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér hafa um forystu og 

forystuhlutverkið og bera þær saman við sýn fyrrnefndra deildarstjóra. Notast var við 

eigindlega rannsóknaraðferð og tekin hálf-opin viðtöl við sex deildarstjóra í sex 

leikskólum. Þar af unnu þrír deildarstjórar í leikskólum sem störfuðu eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér á meðan hinir þrír deildarstjórarnir unnu í leikskólum sem störfuðu eftir 

annars konar áherslum. Að auki var framkvæmd vettvangsathugun í hálfan dag áður en 

viðtölin voru tekin. Leitað var eftir sýn deildarstjóranna á starf sitt, hvað hafði áhrif á það, 

hvað var jákvætt og hvað var neikvætt, hvernig þeir tókust á við ágreiningsmál og hvaða 

áherslur þeir höfðu varðandi stjórnun deildarinnar.  

  Helstu niðurstöður sýna að deildarstjórarnir lögðu allir áherslu á að virkja 

samstarfsfólk, hvetja það til að koma með hugmyndir og kynnast því persónulega. Allir 

deildarstjórarnir töluðu um að þeir vildu ekki skilgreina sig sem dæmigerðan stjórnanda 

sem ræður öllu. Starfsfólkið hafði líka áhrif á hvað væri gert inni á deild og var starfið 

unnið í samvinnu. Samt sem áður tóku deildarstjórarnir allar lokaákvarðanir og báru 

mestu ábyrgðina. Meginniðurstöður benda einnig til þess að þeir deildarstjórar sem 

störfuðu í leikskólum sem unnu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér væru meðvitaðari 

um þætti sem hugmyndafræðin lagði áherslu á líkt og frumkvæði, markmiðssetningu, 

samvinnu og að rækta sjálfan sig bæði í starfi og í sínu persónulega lífi. Hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér virðist því nýtast starfsfólki leikskóla til að efla forystu- og leiðtogahæfni 

sína. Það getur síðan haft jákvæð áhrif á starf leikskólans og hjálpað til við þróun faglegs 

lærdómssamfélags.  
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Abstract 

Visions of department heads in preschools towards leadership 

The aim of this research was to examine the visions of heads of department that work 

in preschools and have implemented the key paradigms and practices of The Leader in 

Me, on leadership and their roles as leaders. Furthermore, to examine the visions of 

heads of department that are not familiar with The Leader in Me, on leadership and 

compare the visions of these heads of departments. Qualitative research methods were 

used and semi-structured interviews carried out with six heads of departsments in six 

preschools. In addition I did observations for half a day in each preschool before the 

interviews were conducted. The aim was to get aquainted with how the heads of 

departments see their role as leaders, what they think is negative or positve, how they 

deal with disagreements and what priorities they have related to the leadership of the 

department.  

  The main findings show that heads of departments focus on enabling and 

encouraging the employees to develop ideas and further they emphasise to be familiar 

with all employees personally. All heads of department say that they do not see 

themselves as the typical managers that control and rule over their employees. The 

employees should have impact and be able to affect what is done within the 

department and they also see cooperation as important matter. However, they 

emphasise that the heads of department are the ones who make all the big decisions 

and are largely responsible for everything going on in the department. The findings 

indicate that the heads of department that work with the ideas of The Leader in me are 

more aware of factors that focus on for example initiatives, objectives, cooperation and 

nurture themselves both at work and in their personal lives. The ideology of The Leader 

in Me could benefit heads of department to promote leadership and leadership skills. 

That could have positive impact on the activities of the preschool and could help to 

develope professional learning community. 
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1 Inngangur 

Í janúar 2014 hófu fjórir leikskólar og tveir grunnskólar í Borgarbyggð innleiðingarferli á 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér (e. The leader in me). Allt starfsfólk fór á námskeið og 

hefur síðan þá verið að aðlaga starfið og þróa starfsaðferðir út frá þeirri 

hugmyndafræði. 

  Hugmyndafræði Leiðtogans í mér byggir á bók eftir Steven R. Covey (1989) sem 

heitir The 7 habits of highly effective people og hefur verið seld í meira en milljónum 

eintaka á 40 tungumálum, víðs vegar um heiminn (FranklinCovey, e.d.). Fyrst var bókin 

ætluð til að hjálpa fullorðnu fólki til þess að ná árangri á sviði viðskipta en nær nú til 

mun breiðari hóps, þar á meðal kennara, barna og fjölskyldna. Gefnar hafa verið út 

bækur á borð við The 7 habits of highly effective families (1997), The 8th habit: From 

effectiveness to greatness (2005) og The leader in me: How schools and parents around 

the world are inspiring greatness, one child at a time (2008). Eins og nafnið gefur til 

kynna er síðastnefnda bókin samin fyrir skóla og foreldra sem vilja efla leiðtogahæfni 

barna og er hugmyndafræðin nefnd Leiðtoginn í mér. Í stuttu máli þá felur 

hugmyndafræðin það í sér hvernig skal byggja upp sterka einstaklinga sem hafa góða 

leiðtogafærni sem hjálpar þeim að takast á við daglegar áskoranir í lífi og starfi á 21. 

öldinni. Leiðtoginn í mér á að vera verkfæri sem getur hjálpar hverjum og einum að 

blómstra, þroska samskiptahæfni, byggja upp skilning til að geta borið ábyrgð á eigin 

ákvörðunum og þannig haft jákvæð áhrif á líf sitt (FranklinCovey, 2015). Hugtakið The 7 

Habits hefur verið þýtt á íslensku sem Venjurnar 7 og eru þær lagðar til grundvallar 

þegar starfað er með hugmyndafræði Leiðtogans í mér í leikskólum. Fjallað verður 

ítarlegra um þær í kaflanum Venjurnar 7.  

  FranklinCovey er alþjóðlegt fyrirtæki sem sér um stefnumörkun og innleiðingu 

Leiðtogans í mér. Fyrirtækið sérhæfir sig á sviði stjórnendaþjálfunar, ráðgjafar og 

rannsókna á árangri einstaklinga, liðsheilda og vinnustaða. Einnig leggur það áherslu á 

leiðtogafræði og persónulega forystu og árangur (FranklinCovey Iceland, e.d.). 

 Kveikjan að verkefninu kom þegar ég flutti aftur til Borgarfjarðar eftir að hafa 

verið í skóla í Reykjavík í þrjú ár. Þá byrjaði ég að vinna á núverandi vinnustað, vorið 

2014, og fékk að kynnast hugmyndafræðinni í gegnum samstarfsfólk. Fyrst þegar ég 

kynnti mér fyrirtækið FranklinCovey og hugmyndafræðina fannst mér hún frekar 

fyrirtækja- og viðskiptamiðuð. Mér fannst erfitt að ímynda mér hvernig hún gæti nýst 

inni í leikskólanum og hvað þá hvernig ætlunin væri að kenna og hjálpa börnunum að 

tileinka sér þessar hugmyndir. Hálfu ári síðar fór ég svo á námskeið með öllu nýju 
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starfsfólki sem hafði ekki farið á slíkt námskeið og fékk að kynnast Leiðtoganum í mér 

betur. Aðaláherslan í okkar starfi er á Venjurnar 7 og hvernig við og börnin í 

leikskólanum getum tileinkað okkur þær. 

  Vorið 2015 fór ég í námskeið í leikskólakennaranáminu þar sem ég lærði um 

samskipti, samstarf og stjórnun. Ég tengdi margt úr námskeiðinu við hugmyndfræði 

Leiðtogans í mér og þróaðist hugmyndin um þetta verkefni enn frekar og þykir mér 

mjög áhugavert að kanna hvernig deildarstjórar nýta sér hugmyndafræði Leiðtogans í 

mér við dagleg störf. Ég velti því fyrir mér hvort deildarstjórar sem vinna í leikskólum 

sem starfa eftir hugmyndafræðinni séu meðvitaðir um hana og hvort þeir noti það sem 

þeir hafa lært í innleiðingarferli hennar á meðvitaðan hátt. Eru áherslur í stjórnun og 

forystu deildarstjóranna svipaðar að einhverju leyti eða er þar einhver munur á og þá 

hver? 

  Markmiðið með þessu verkefni er að skoða hvaða sýn deildarstjórar, sem starfa 

í leikskólum og vinna út frá hugmyndafræði Leiðtogans í mér, hafa á forystu (e. 

leadership) og forystuhlutverk sitt. Jafnframt að skoða hvaða hugmyndir deildarstjórar í 

öðrum leikskólum sem starfa ekki eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér hafa til forystu 

og forystuhlutverksins og bera hana saman við sýn fyrrnefndra deildarstjóra. 

  Tekin verða hálf-opin viðtöl við þrjá deildarstjóra sem vinna allir í leikskóla sem 

starfar eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Að auki verða tekin hálf-opin viðtöl við 

þrjá aðra deildarstjóra í öðrum leikskólum sem hafa líkt vinnuumhverfi (svipað mörg 

börn á deild, svipað hlutfall fagmenntaðra o.s.frv.) en starfa ekki eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér. Þá verða viðtölin borin saman og leitast við að greina hvernig 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér birtist hjá þeim sem vinna eftir hugmyndafræðinni og 

hvort það sé munur á forystuáherslum hópanna og í hverju hann felst. Til að undirbúa 

viðtölin sem best mun ég dvelja hálfan dag í hverjum leikskóla og skrá vettvangsnótur. 

Rannsóknarspurningin er: Hvað er líkt og ólíkt með forystusýn deildarstjóra og áherslum 

forystuaðferða þeirra sem sem vinna eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér og þeirra 

sem vinna ekki eftir henni? 

 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Í inngangi var fjallað um aðdraganda og kveikju verkefnisins, markmið þess og 

rannsóknarspurningar voru kynntar. Í kafla 2 er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar og skiptist hann í tvo hluta. Annars vegar er fjallað um stjórnun og 

forystu í leikskólum og hins vegar um hugmyndafræði og áherslur Leiðtogans í mér. Í 

kafla 3 er fjallað um þá aðferð sem notuð er við rannsóknina, gerð grein fyrir 
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þátttakendum, gagnagreiningu og siðferðileg atriði sem skipta máli verða reifuð. Í kafla 

4 er sagt frá helstu niðurstöðum og í kafla 5 eru þær tengdar við þann fræðilega 

bakgrunn sem fjallað hefur verið um í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunum. 

Að lokum verða niðurstöðurnar ræddar og dregnar ályktanir út frá þeim.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í tvo 

hluta sem tengjast stjórnun og forystu í leikskólum og hugmyndafræði og áherslum 

Leiðtogans í mér. Fyrst verður fjallað almennt um stjórnun og forystu í leikskólum og 

gerð grein fyrir hlutverki leikskólastjóra og deildarstjóra. Skoðað er hvað felst í 

hugtakinu lærdómssamfélag í leikskólum ásamt kennaraforystu og dreifðri forystu sem 

eru einkennandi fyrir lærdómssamfélag. Í kjölfarið verður fjallað um mismunandi 

stjórnunarstíla og hvað einkennir þá. Að lokum verður fjallað um hlutverk deildarstjóra í 

lærdómssamfélagi. Í öðrum hluta er hugmyndafræði og áherslum Leiðtogans í mér gerð 

skil. Gerð er grein fyrir Venjunum 7 og hlutverk deildarstjóra tengt við þær. Að lokum 

verður fjallað stuttlega um rannsóknir á hugmyndafræðinni. 

 

2.1 Stjórnun og forysta í lærdómssamfélagi 

Í stjórnunarfræði menntastofnana er gjarnan gerður munur á hugtökunum stjórnun (e. 

management) og forysta (e. leadership). Það má segja að þeir sem eru í forystu í 

skólastarfi séu einskonar leiðtogar (e. leaders). Þeir leiða fólk áfram á valdeflandi og 

þroskandi hátt á meðan stjórnendur leggja áherslu á aðra þætti eins og skipulag 

starfsmanna og að fylgjast með án þess að hafa hvetjandi áhrif á starfsmenn. Það getur 

verið erfitt að greina á milli þessara hugtaka í stjórnun leikskóla þar sem ætlast er til 

þess að leikskólastjórar séu bæði stjórnendur og leiðtogar á sama tíma. Leiðtogar horfa 

til framtíðar, skapa samfélag þar sem ríkir sameiginleg sýn og þeir veita starfsfólki 

hvatningu til að ná sameiginlegum markmiðum (Rodd, 2013). Sergiovanni (2009) heldur 

því fram að skólastjórnendur gegni miklu forystuhlutverki og að markviss forysta 

skólastjórans sé mikilvæg fyrir árangur skólans. Einnig að það sé mikilvægt að 

skólastjóri efli leiðtogahæfni annars starfsfólks og verði leiðtogi á meðal leiðtoga. 

  Leikskólastjóri starfar samkvæmt lögum og reglugerðum um leikskóla, 

aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags. Meginverkefni hans snúa að 

stjórnun og skipulagningu á starfinu, uppeldi, menntun og foreldrasamstarfi. Í 

starfslýsingu leikskólastjóra segir að hann sé faglegur leiðtogi og deili verkefnum og 

ábyrgð til starfsmanna (Kennarasamband Íslands, 2011a). Leikskólastjóri er í forystu um 

þróun metnaðarfulls leikskólastarfs, leiðir lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa 

innan leikskólans og stuðlar að jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með velferð 

barna að markmiði. Leikskólastjóri ber ábyrgð á því að starf leikskólans sé metið 
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reglulega með innra mati og að niðurstöður séu notaðar til úrbóta í þágu starfsins. 

Honum ber einnig að sjá til þess að starfsfólk fái tækifæri til þess að bæta við þekkingu 

sína og vera í stöðugri starfsþróun. Það er jafnframt hlutverk leikskólastjóra að sjá til 

þess að farið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og enn fremur lögum og reglugerðum sem 

snerta leikskólann (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

  Í Aðalnámskrá er fjallað um markmið og fyrirkomulag leikskólastarfs, ólíkar 

kröfur og réttindi sem taka til allra er viðkoma skólasamfélaginu. Þar segir að 

Aðalnámskrá marki starfsramma fyrir stjórnendur, kennara og starfsfólk við 

skipulagningu, framkvæmd og mat á skólastarfi. Fjallað er um hlutverk leikskólastjóra 

og leikskólakennara en hvergi er minnst á starfsheitið deildarstjóri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Samkvæmt starfslýsingum í kjarasamningi Félags 

leikskólakennara segir að deildarstjóri í leikskóla skuli starfa samkvæmt lögum og 

reglugerðum um leikskóla, aðalnámskrá og stefnu viðkomandi sveitarfélags. 

Aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjórar sinna hlutverki millistjórnenda í leikskólum og 

er leikskólastjóri yfirmaður þeirra. Ásamt því að sinna stjórnunarhlutverki starfa 

millistjórnendur líka sem kennarar. Þeir aðstoða starfsmenn og eru tengiliðir milli 

stjórnenda og kennara (Blandford, 1997). Mikilvægt er að millistjórnendur líkt og 

deildarstjórar í leikskólum, séu meðvitaðir um hlutverk sitt, til hvers sé ætlast af þeim 

og að þeir séu í góðum samskiptum við starfsfólkið sitt og yfirmenn (Blandford og 

Gibson, 2000). 

  Deildarstjóri í leikskóla sinnir stjórnun deildarinnar og þeim verkefnum sem 

yfirmaður felur honum. Starfsfólkið á deildinni eru ýmist leikskólakennarar, 

aðstoðarleikskólakennarar, leikskólasérkennarar eða leiðbeinendur og er deildarstjóri 

næsti yfirmaður þeirra (Kennarasamband Íslands, 2011b). Meginverkefni deildarstjóra 

eru fjölmörg og þar má helst má nefna að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli 

deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar. Hann ber ábyrgð á þjálfun 

nýrra starfsmanna, að deildin sé með nauðsynleg uppeldis- og kennslugögn, að unnið sé 

eftir skólanámskrá og ársáætlun og skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn 

barnanna á deildinni. Í skólastefnu Kennarasambands Íslands (2014) er tekið fram að 

nemendur í leikskólum eigi að hafa deildarstjóra sem fylgist með námi og þroska þeirra. 

  Samkvæmt þessum starfslýsingum má segja að leikskólastjóri og deildarstjóri 

dreifi með sér valdi, eða að í leikskólum sé valdreifing (e. power distribution). Þá deilir 

leikskólastjóri valdi og verkefnum til deildarstjóra og er hann hluti af stjórnunarteymi 

leikskólans. Valddreifing er talin mikilvæg í skólastarfi þar sem stjórnun skóla getur 

verið mjög flókin og verkefni skólastjórans svo margvísleg að erfitt er fyrir einn 
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einstakling að sinna þeim öllum (Hoy og Miskel, 2012). Jóna Björg Jónsdóttir (2012) 

rannsakaði upplifun deildarstjóra af stjórnunarhlutverki sínu. Í niðurstöðum hennar 

kemur fram að deildarstjórar telji að það ríki góð valddreifing í leikskólanum sem þeir 

vinna í, en valdið dreifist að mestu leyti á leikskólastjórann, deildarstjórana og 

aðstoðarleikskólastjórann.  

  Í niðurstöðum rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur (2012) kemur fram að átök eru á 

milli hlutverka leikskólans sem vísa til þess hvort leikskólinn gegni hlutverki menntunar 

eða þjónustu. Í rannsókninni skoðaði Arna H. Jónsdóttir (2012) hvaða sýn 

leikskólakennarar hafa á faglega sjálfsmynd sína og forystuhlutverkið og hvaða þættir 

hafa áhrif á þau. Einnig athugaði Arna H. Jónsdóttir (2012) hvernig hagsmunaaðilar og 

stjórnamálamenn líta á faglegt hlutverk leikskólakennara. Fram kemur í niðurstöðunum 

að leikskólakennarar eru talsmenn menntahlutverksins og leggja áherslu á þætti sem 

stuðla að menntun. Stjórnmálamenn líta jafnframt á leikskólann sem þjónustu við 

foreldra þegar þeir sinna vinnu sinni. Til að geta þjónustað foreldra sem best hefur 

dvalartími barna lengst og börnum hefur fjölgað á deildum án þess að starfsfólk fjölgi. 

Það virðist hafa neikvæð áhrif á faglegt hlutverk leikskólakennarans. Að auki hefur það 

neikvæð áhrif á faglega sjálfsmynd leikskólakennara þegar hagsmunaaðilar leggja ekki 

áherslu á sérfræðiþekkingu, forystu leikskólakennara né fagmennsku. Í rýniviðtölum við 

deildarstjóra kom í ljós mun meiri áhersla á þætti sem tengdust stjórnun (e. 

management) heldur en forystu (e. leadership) og fannst þeim stjórnunarhlutverkið 

vega þyngra en leiðtogahlutverkið (Arna H. Jónsdóttir, 2012).  

  Til að skóli nái tilskyldum árangri þurfa starfshættir og markmið skólans að vera 

skýr. Það hafa verið settar fram ýmsar kenningar um hvað geti hjálpað skólum að ná 

árangri og er lærdómssamfélag ein af þeim. Lærdómssamfélag er hugtak sem vísar til 

sameiginlegrar sýnar og gilda starfsfólks, þar sem barnið er í brennidepli og forysta 

stjórnenda er bæði dreifð og styðjandi (DuFour, Dufour og Eaker, 2009).  

  Samkvæmt Hord (2008) þurfa fimm grundvallaratriði að vera til staðar til að 

hægt sé að þróa lærdómssamfélag. Í fyrsta lagi eru það sameiginlegar skoðanir, gildi og 

sýn. Í öðru lagi er um að ræða dreifða og styðjandi forystu, sameiginlegt vald og 

ákvarðanatöku. Styðjandi aðstæður er þriðja atriðið og skiptast þær í skipulagslegar og 

samskiptalegar aðstæður. Sameiginlegt nám og leiðir sem hafa það markmið að meta 

nám og stöðu barnanna er fjórða atriðið. Fimmta og síðasta atriðið eru samhæfðir 

kennsluhættir og jafningjafræðsla. Með þessi grundvallaratriði að leiðarljósi er hægt að 

dýpka kennslu, innleiða nýja kennsluhætti og styðja við breytingar. 
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  Lærdómssamfélög hafa sömu markmið óháð skólastigum og því er mögulegt að 

yfirfæra rannsóknir á milli skólastiga. Á Íslandi hafa verið gerðar fáeinar rannsóknir á 

lærdómssamfélagi í skólum. Svava Björk Mörk gerði starfsendarannsókn í leikskólanum 

Bjarma í Hafnarfirði (Svava Björk Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011) þar sem markmiðið 

var að byggja upp og móta lærdómssamfélag sem starfar í anda Reggio Emilia með því 

að innleiða skólagreindir MacGilchrist og félaga (MacGilchrist, Myers og Reed, 2004). 

Skólagreindir byggja á þeirri hugmynd að skólinn sé lifandi stofnun þar sem nám er 

meginmarkmið skólastarfsins. Talið er að stofnunin búi yfir níu mismunandi greindum 

sem vinna saman og mynda heild (Svava Björk Mörk, 2009). Niðurstöðurnar sýna að 

skólagreindirnar væru gagnlegar við uppbyggingu lærdómssamfélags sem starfar í anda 

Reggio Emilia og var það mat kennara að þeir hefðu eflst sem fagmenn. Kristrún 

Hafliðadóttir (2013) gerði eigindlega rannsókn þar sem markmiðið var að gera grein 

fyrir viðhorfum leikskólastjóra til faglegs lærdómssamfélags í stærri leikskólum. Helstu 

niðurstöður sýna fram á það að þeir leikskólastjórar sem tóku þátt fannst ganga vel að 

þróa faglegt lærdómssamfélag í leikskólanum. Nefndir voru nokkrir þættir sem virðast 

styðja við leikskólastjóra og hlutverk hans sem faglegs leiðtoga. Helst má nefna dreifða 

forystu, samvinnu, að nýta mannauðinn og gott samstarf við deildarstjóra, 

leikskólakennara og aðra leikskólastjóra. Fjölmennur starfsmannahópur er talinn efla 

starfið og tímaleysi, starfsmannavelta og niðurskurður talinn letja faglegt starf 

leikskólans.  

  Rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2010) sýndi jákvæða fylgni á milli 

lærdómssamfélags í grunnskóla og námsárangur nemenda. Rannveig Jónsdóttir (2012) 

skoðaði hvaða leiðir leikskólastjórar fara til þess að þróa faglegt lærdómssamfélag. 

Bentu helstu niðurstöður til þess að leikskólastjórar reyndu að skapa liðsheild með 

dreifðri forystu og skapa jákvæðan starfsanda með gleðina að leiðarljósi í daglegu starfi 

leikskólans. Einnig var lögð áhersla á gagnvirkt nám. Hver starfsmaður er metinn og 

fundið út hvar hæfileikar hans liggja og út frá því er honum úthlutað hlutverki í 

skólastarfinu. Þannig skapast traust og starfsmenn finna að leikskólastjórinn metur þá 

að verðleikum. Einnig skapast sameiginleg ábyrgð á skólastarfinu.  

2.1.1  Kennaraforysta og dreifð forysta 

Það er algengt viðhorf að skólastjórinn sé leiðtogi skólans og kennarar fylgjendur hans 

(Greenlee, 2007). Þegar kennarar taka þátt í forystu skólans og hafa áhrif á skólastarf er 

talað um kennaraforystu (e. teacher leadership). Þá starfar kennarinn með 

samstarfsfélögum í þeim tilgangi að efla kennslu og nám hvort sem það er í formlegum 

eða óformlegum aðstæðum. Þá hefur kennarinn áhrif á framför skólans ásamt því að 
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hvetja til faglegra vinnubragða hjá samstarfsfólki (Akert og Martin, 2012). Greenlee 

(2007) segir að kennaraforysta felist í því að kennari taki þátt í ákvarðanatöku, leiðbeini 

nýjum kennurum, þrói námskrá, geri starfsendarannsóknir, hlúi að samstarfi milli 

kennara, efli fagmennsku og hafi áhrif á breytingar innan skóla. Kennaraforysta snýst 

um að kennarinn taki af skarið og bjóðist til að hjálpa öðrum með því að nota þekkingu 

og færni sem hann býr yfir, en bíði ekki eftir fyrirmælum frá yfirmönnum. Það er 

nauðsynlegt að skólastjórnendur séu meðvitaðir um áhrif kennaraforystu þar sem hún 

hefur einungis áhrif ef kennarinn fær stuðning frá yfirmönnum sínum (Akert og Martin, 

2012). Kennaraforysta snýst ekki um að kennarar fái að ráða öllu heldur að virkja þá 

sem standa næst börnunum með því að auka aðgengi kennara að upplýsingum og 

þekkingu. Það getur síðan haft jákvæð áhrif á skólastarfið. Til dæmis taka kennarar af 

skarið, sýna frumkvæði, bera meiri ábyrgð, koma auga á vandamál og leita lausna við 

þeim á sjálfstæðan hátt (Greenlee, 2007) 

  Skólastjórnandinn má ekki og á ekki að vera eini leiðtoginn í skólanum. Hann 

þarf að vera meðvitaður um hvað hvetur starfsfólkið áfram og hvað getur dregið úr 

kennaraforystu. Ábyrgð skólastjórans liggur einnig í því að virkja kennara í forystu og 

vera viljugir til að veita kennurum tækifæri til að leiða starfið áfram (Akert og Martin, 

2012).  

  Rannsóknir hafa sýnt að til að kennaraforysta geti blómstrað þurfa 

skólastjórnendur að stíga til hliðar og leiða starfsmannahópinn á annan hátt en áður og 

er þá verið að vísa til dreifðrar forystu. Segja má að þar sem ríkir kennaraforysta er 

einnig dreifð forysta (Akert og Martin, 2012; Greenlee, 2007). 

  Harris (2008) fjallar um leiðtoga í tengslum við dreifða forystu í skólastarfi. Þá 

deilir leiðtoginn viðfangsefnum með samstarfsfólki og leggur áherslu á samvinnu og 

lýðræði (Harris, 2008). Heltebran (2010) leggur til að kennarar og stjórnendur beri 

gagnkvæma ábyrgð varðandi forystu skólans og þarf að vera gott samband þar á milli 

Þegar um er að ræða dreifða forystu er lykillinn að árangri sá að allir upplifi forystu sem 

vel útfærða og að hver og einn hljóti góðan stuðning, en ekki að allir ráði og séu 

stjórnendur. Dreifð forysta snýst ekki um einstaklinginn, heldur það sem 

einstaklingurinn getur gefið af sér. Sterkur stjórnandi sýnir starfsfólki sínu áhuga, fylgir 

þeim eftir og treystir fyrir verkum (Harris, 2008). Þar sem unnið er eftir dreifðri forystu 

er þó ákveðin þrepaskipting valds. Það felst í þeirri staðreynd að dreifð forysta getur 

myndast í teymum, óformlegum vinnuhópum, nefndum og svo framvegis, sem starfa 

innan stofnunar sem hefur þrepaskipt vald (Heikka, Waniganayake og Hujala, 2013). 
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2.1.2 Mismunandi stjórnunarstílar  

Gæði kennslu í skóla hefur áhrif á áhuga og nám barnanna og tengist árangur barna 

áhrifaríkum stjórnanda. Stjórnandinn, leikskólastjóri og deildarstjóri, gefur starfsfólki 

hvatningu til að auka gæði kennslunnar, hann þarf að þekkja samstarfsfólk sitt og reyna 

að koma til móts við þarfir þeirra í mismunandi aðstæðum. Hins vegar getur verið erfitt 

að segja til um það hvaða stjórnunarstíll (e. leadership style) sé áhrifaríkastur og eiga 

þeir það til að skarast (Harris, 2003; Rodd, 2013).  

  Stjórnunarstíll vísar til þess með hvaða hætti stjórnandi nær til og tengist 

starfsfólki sínu og hvaða áherslur hann leggur á í samskiptum. Einnig hvernig hann 

nálgast og veitir starfsfólki leiðsögn og hvatningu (Rodd, 2013). Í bók sinni fjallar Rodd 

(2013) um skilgreiningu Goleman, Boyatzis og Mickee (2002, 2004) á sex mismunandi 

stjórnunarstílum leiðtoga. Ásamt því fjallar Rodd (2013) um þrjá aðra stjórnurstíla og 

áhrif þeirra á starfsmannahópinn og ágreiningsmál og svipa þeir að mörgu leyti til 

stjórnunarstílanna sem Goleman, Boyatzis og Mickee (2002, 2004) gera grein fyrir. Þeir 

fjalla í fyrsta lagi um framsýnan (e. visionary) stíl sem hentar þegar það vatnar sýn, 

skýra átt eða róttækar breytingar. Leiðtoginn er hvetjandi með ákveðna sýn og reynir 

að ýta fólki að sameiginlegum markmiðum. Í öðru lagi er það þjálfunarstíll (e. coaching)  

þar sem leiðtoginn reynir að efla og þjálfa einstaklinga og teymi í gegnum hvatningu og 

ráðgjöf. Í þriðja lagi er það tengslastílinn (e. affiliative style) þar sem reynt er að tengja 

saman og búa til sambönd og teymi í gegnum vinskap og samúð. Vandamál eru rædd og 

veitt er hvatning í streituvaldandi aðstæðum. Fjórði stílinn er lýðræðislegur (e. 

democratic) stíll þar er áhersla á fólkið og framlag þess er metið að verðleikum. Einnig 

er notuð virk hlustun og reynt að byggja upp samstöðu og samvinnu. Jafnframt bætir 

Rodd (2013) við og segir að lýðræðislegur stjórnandi gefi fólki tækifæri til að leysa 

ágreiningsmál sjálft sem upp koma á grunni jafnréttis. Með því að hafa fólkið með í 

ráðunum eru meiri líkur á því að ágreiningur og vandamál verði leyst áður en þau 

þróast út í stærri vandamál. Þá minnka stóru ágreiningsmálin því það er tekið á þeim 

um leið og þau byrja að mótast. Það er þó ekki þannig að upp komi færri vandamál 

heldur er öðruvísi tekið á þeim. Fimmti stíllinn samkvæmt Goleman, Boyatzis og Mickee 

(2002, 2004) er markmiðastílinn (e. pacesetting), þar sem „súperstjórnandi“ setur 

markmið og áskoranir til að ná hámarksárangri og frammistöðu. Þessi stíll getur verið 

hvetjandi en einnig haft neikvæð áhrif á þá sem standast ekki markmiðin. Sjötti og 

síðasti stíllinn sem Goleman, Boyatzis og Mickee (2002, 2004) gera grein fyrir er ráðandi 

(e. commanding) stíll þar sem notaðar eru þvinganir á erfiðum tímum. Stjórnandinn 

gefur leiðbeiningar þegar vandamál steðja að eða róar hópinn niður. Þessi stíll getur 
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dregið úr valdi starfsmanna eða virkað blekkjandi á fólk. Rodd (2013) fjallar um ráðríkan 

(e. authoritarian) stjórnanda sem hægt er að tengja við þennan stjórnunarstíl. Hann er 

líklegur til þess að skapa ágreining þar sem ráðríkir stjórnendur segja fólki hvað á að 

gera í stað þess að hlusta á viðkomandi og spyrja þá um álit. Þá eru þeir gjarnan 

sáttasemjarar í ágreiningsmálum í stað þess að komast að rót vandans. Við það verður 

oft annar aðilinn eða jafnvel báðir óánægðir og upplifa ekki réttlæti þar sem 

utanaðkomandi leysti málið án þess að hafa hlustað á þá. Þó málið hafi verið leyst geta 

þess konar vinnubrögð skapað spennu sem viðhelst og gæti skotið upp kollinum síðar 

meir. Stjórnendur verða að gera sér grein fyrir því að ágreining þarf að leysa frá grunni 

og með þeim sem eiga aðild að honum.  

  Að ofan hefur verið fjallað um tvo stjórnunarstíla sem Rodd (2013) skilgreinir, 

lýðræðislegan og ráðríkan stjórnanda. Þriðji og síðasti stíllinn sem Rodd (2013) gerir 

grein fyrir er frjálslyndur (e. permissive) stjórnandi sem hefur ekki skýrar reglur og allt 

er leyfilegt. Hann veitir ekki leiðsögn og ráðgjöf, gerir ekki kröfu um árangur, gefur ekki 

uppbyggilega umsögn og hefur ekki háar væntingar til starfsmanna sinna. Hann hunsar 

ekki vandamálin en leysir þau af virðingarleysi sem getur leitt til spennu, gremju og 

ósættis milli starfsmanna. 

  Allir þessir stjórnunarstílar geta skilað árangri við tilteknar aðstæður því er 

mikilvægt að leiðtoginn geti metið aðstæður og hvenær skuli nota hvaða stíl. Fyrstu 

fjórir stílar Goleman, Boyatzis og Mickee (2002, 2004) eru tengdir við jákvætt 

vinnuumhverfi og starfsanda þar sem sá fyrsti er talin hafa mestu jákvæðu áhrifin. 

Árangursríkur leiðtogi þarf að vera kunnugur um þarfir starfsfólksins og koma til móts 

við þær í mismunandi aðstæðum (Rodd, 2013).  

  Míkrópólitískan stjórnunarstíl má skilgreina á einfaldan hátt sem þær aðferðir 

sem hópar eða einstaklingar nota til að ná hagsmunum sínum fram. Nokkrir 

míkrópólitískir stjórnunarstílar hafa verið skilgreindir (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Í fyrsta 

lagi er það samskiptastíllinn, en þar er lögð áhersla á persónuleg samskipti, tengsl, 

umhyggju og nálægð við allt starfsfólk. Á móti hvatningu og stuðningi er gert ráð fyrir 

tryggð og hlýðni. Ekki eru skýrir og formlegir verkferlar og vald er oftast notað á 

óformlegan hátt. Í öðru lagi er það skrifræðisstíllinn þar sem skólastjórinn er 

tvímælalaus yfirmaður og efstur í valdapíramídanum. Því getur myndast fjarlægð á milli 

þrepa í píramídanum til dæmis á milli stjórnenda og þeirra sem eru í neðsta þrepinu. 

Haldnir eru formlegir fundir þar sem teknar eru ákvarðanir og eiga millistjórnendur að 

aðstoða og gera leikskólastjóra kleift að einbeita sér að verkefnum við skrifborðið (Ball, 

1987). Í þriðja lagi vitnar Arna H. Jónsdóttir (2009) í Blase og Anderson (1995) sem 
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skilgreina yfirráðamiðaðan stíl þar sem áherslan er á að fela pólitísk samskipti. Ekki eru 

gefin tækifæri til að rökræða andstæð sjónarhorn og lögð er áhersla á að forðast 

andstöðu. Stjórnandinn notar margvísleg ráð til að ná sínu fram. Þá felst míkrópólitíkin í 

því að undirmenn séu meðvitaðir og finni að þeir séu neðar í pýramídanum (e. 

subordination). Það getur dregið úr faglegu starfi og bregðast kennarar oft við með 

spennu, ótta, hlýðni eða vantrausti.  

  Stjórnunarstílar hafa einnig verið skilgreindir út frá kyni. Kvenlægur 

stjórnunarstíll er þá talinn tengjast áherslu á samskipti, hvatningu, samvinnu, þátttöku 

og lýðræði og ekki er stuðst við hefðbundna valdapíramída heldur valdveitingu 

Kvenlægum stjórnunarstíl getur fylgt þöggun á umræðu og bælingu á átökum (Hall, 

1996; Shakeshaft, 1989; Arna H. Jónsdóttir). Arna H. Jónsdóttir (2009) vitnar í Ferguson 

(1984) og Helgesen (1990) sem segja að karllægur stjórnunarstíll sé aftur á móti talinn 

vera skrifræðislegur, kerfisbundinn og yfirráðamiðaður og honum getur fylgt vannýting 

á sérfræðiþekkingu og tilfinningu fyrir valdleysi.  

  Arna H. Jónsdóttir (2009) hefur rannsakað hvernig míkrópólitísk vídd birtist í 

samskiptum á milli leikskólastjóra og starfsfólks og á milli starfsfólks og leikskólastjóra. 

Einnig skoðaði hún hvort míkrópólitíska víddin væri á einhvern hátt kynjuð. Helstu 

niðurstöður benda til þess að í leikskólum séu átök á milli stjórnunaraðferða sem 

tengjast mismunandi menningaröflum. Þessi átök geta valdið einskonar 

menningarárekstrum. Stjórnunarstílarnir vega upp á móti hvor öðrum, þeir eru ekki 

árangursríkir ef þeir eru notaðir einir og sér líkt og Rodd (2013) bendir á. Aftur á móti 

geta þeir kallað fram átök og vandamál í starfsmamannahópnum ef þeir eru notaðir 

saman.  

 Anna G. Edvardsdóttir (2004) sýndi fram á í rannsókn sinni að skólastjórnendur 

af báðum kynum töldu sig hafa frekar kvenlægan stjórnunarstíl heldur en karllægan 

stjórnunarstíl. Þessar niðurstöður svipa til rannsókna Coleman (2003, 2005) sem leiddi í 

ljós að karl- og kvenstjórnendur voru þeirrar skoðunar að þau höfðu samskonar 

stjórnunarstíl sem einkenndist af kvenlægum síl. Þar sem áhersla er á samvinnu, 

samskipti og virðingu virðist kvenlægur stjórnunarstíll hentugur, líkt og ríkir í íslenskum 

skólastofnunum (Anna G. Edvardsdóttir, 2004).  

   

2.1.3 Hlutverk deildarstjóra í lærdómssamfélagi  

Starfsheitið deildarstjóri var fyrst tekið upp á Íslandi árið 1987 og hefur verið í þróun 

síðan þá (Arna H. Jónsdóttir, 1999). Rodd (2013) heldur því fram að innan deildarinnar 
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fari fram teymisvinna þar sem deildarstjórinn er í forystu. Þar er ábyrgð dreift á 

starfsfólk og unnið er að sameiginlegu markmiði. Þá myndar teymið sameiginlega sýn, 

gildi, stefnu og markmið til hliðsjónar við vinnu þar sem starfsmenn sýna hver öðrum 

stuðning. Teymisvinna getur verið flókin og það krefst vinnu að mynda liðsheild. 

Deildarstjóri er sá sem stýrir teyminu og ber ábyrgð á því að ná þeim markmiðum sem 

sett hafa verið í sameiningu. Það getur verið vandasamt að virkja allt starfsfólk til að 

vinna í teyminu og því mjög mikilvægt að deildarstjóri veiti hvatningu. Jafnframt er 

mikilvægt að leiðtoginn/deildarstjórinn viðurkenni framlag og þátttöku allra í teyminu 

þegar ákveðnum markmiðum hefur verið náð (Rodd, 2013). Niðurstöður rannsóknar 

Jónu Bjargar Jónsdóttur (2012) styðja þessa umfjöllun. Í niðurstöðum hennar kemur 

fram að deildarstjórar telja það vera hlutverk sitt að gæta þess að allir starfsmenn sinni 

vinnu sinni vel á deildinni. Einnig að stuðla að góðum samskiptum inni á deildinni og 

þess gætt að öllum líði vel í vinnunni. Deildarstjórinn hefur þannig hlutverk yfirmanns. 

Þetta getur þó verið flókið þar sem deildarstjóri starfar líka sem leikskólakennari. Hann 

vinnur við hlið annarra starfsmanna sem leikskólakennari um leið og hann er yfirmaður 

(Jóna Björg Jónsdóttir 2012). Nauðsynlegt er að deildarstjóri hafi góða hæfni í 

mannlegum samskiptum þar sem hann þarf að hafa náin samskipti við ólíka einstaklinga 

allan daginn. Sem dæmi má nefna leikskólastjóra, samstarfsfólk, börn og foreldra 

(Rodd, 2013). Hægt er að tengja það við rannsóknarniðurstöður Jónu Bjargar Jónsdóttur 

(2012) um upplifun deildarstjóra á því hver sé meginábyrgð þeirra, en hún felst í því að 

bera ábyrgð á starfsfólki, börnum og samskiptum við foreldra. Á vinnustöðum þar sem 

krafist er mikilla samskipta má búast við því að ágreiningur komi upp á milli starfsfólks. 

Þá er það hlutverk deildarstjóra að takast á við hann, en búast má við miserfiðum 

ágreiningsmálum. Það getur verið nauðsynlegt að deildarstjórar nýti sér ágreiningsmál 

sem tækifæri til að efla samskiptin á deildinni og laga það sem betur má fara. Ef ekki er 

tekið á ágreiningsmáli strax getur það stækkað og haft verri afleiðingar eða komið upp 

aftur og aftur (Rodd, 2013).  

  Mikilvægt er að deildarstjórar séu meðvitaðir um væntingar sem eru gerðar til 

þeirra og að þeir láti væntingar sínar til annarra skýrt í ljós. Starfslýsing þarf jafnframt 

að vera skýr, þar sem sett eru fram hlutverk og starfsskilyrði, svo hægt sé að koma í veg 

fyrir misskilning og óþarfa vandamál (Blandford, 1997). Berglind Hallgrímsdóttir (2010) 

hefur rannsakað starf íslenskra deildarstjóra og benda niðurstöður hennar til þess að 

skilgreining á hlutverki deildarstjórar sé ekki nógu skýr. Til dæmis telja deildarstjórar að 

þá skorti vald sem nauðsynlegt er til að geta tekið á erfiðum starfsmannamálum sem 

geta komið upp á deildinni. Þeir bera faglega ábyrgð á því starfi sem fram fer á deildinni 
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og þeir eru faglegir leiðtogar, en varðandi starfsmannamál þá liggur valdið hjá 

leikskólastjóra. Þá er mikilvægt að það ríki sameiginleg sýn á milli deildarstjóra og 

leikskólastjóra um það hvernig eigi að taka á þess konar málum. Aftur á móti sýna 

niðurstöður Jónu Bjargar (2012) að deildarstjórar í hennar rannsókn taki á 

ágreiningsmálum innan deildarinnar og að það sé í þeirra verkahring að taka á öllum 

þeim málum sem koma upp á deildinni. Þó segja niðurstöður rannsóknanna tveggja að 

leikskólastjóri komi alltaf að mjög erfiðum málum og að hann sé sá sem tekur 

lokaákvörðun.  

  Stjórnunarhlutverk deildarstjóra getur verið flókið en niðurstöður fyrrnefndar 

rannsóknar Örnu H. Jónsdóttur (2009) sýndu að þegar deildarstjórar notuðu karllægar 

stjórnunaraðferðir var svarað á móti með míkrópólitískum aðferðum og andstöðu frá 

starfsfólki á deildinni. Hins vegar ef deildarstjórar notuðu kvenlægan jafningastíl gat 

það skapað afslappað andrúmsloft á deildinni sem skorti gæði og árangur.  

   Samkvæmt niðurstöðum Ásdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) eru margir 

samverkandi þættir sem hafa áhrif á störf deildarstjóra. Sem dæmi má nefna að það 

þarf að fjölga leikskólakennurum til að efla fagmennsku í starfinu að mati deildarstjóra. 

Einnig fór mikill tími í stjórnun og stýringu á starfsfólki í staðinn fyrir undirbúning á 

faglegu starfi með börnunum. Misjafnt var hvort deildarstjórar litu á ný verkefni sem 

aukið álag og áhyggjur eða áskoranir.  

  Á þessari umfjöllun má sjá hversu flókið deildarstjórastarfið getur verið. 

Deildarstjórinn þarf að sinna gríðarlega mörgum verkefnum á hverjum einasta degi og 

hafa margt í huga. Hér í framhaldi verður fjallað um hugmyndafræði Leiðtogans í mér 

og hvernig hún getur tengst hlutverki deildarstjóra í lærdómssamfélagi. 

 

 

2.2 Hugmyndafræði Leiðtogans í mér 

Bókin The 7 habits of highly effective people (Covey, 1989) fjallar um Venjurnar 7 og er 

lykilþátturinn í hugmyndafræði Leiðtogans í mér, í henni eru settar fram hagnýt gildi. 

Sem dæmi má nefna að börn eru sterkir einstaklingar sem eiga að hafa áhrif á eigið 

umhverfi. Leiðtoginn í mér er ferli, líkan og hugmyndafræði sem getur umbreytt skólum 

með þeim tilgangi að efla leiðtogahæfni barna og starfsfólks, og þá þætti sem eru 

mikilvægir á 21. öldinni. Um 2000 skólar á heimsvísu hafa notað hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér til að efla skólamenningu, tilfinningagreind og námsgetu barna 

(Education direction, e.d.). Í innleiðingarferlinu er forysta samþætt inn í núverandi 
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skólastarf, starfsáætlun, námskrá og hefðir. Leiðtoginn í mér virkar sem grunnur fyrir 

skólann til að stuðla að breyttri menningu, þar sem starfsmenn og börn fá mikla 

hvatningu til að vera leiðtogar í eigin lífi. Lögð er áhersla á styrkleika hvers og eins og 

allir hafi möguleika á að vera einhvers konar leiðtogi.  

  Hugmyndafræði Leiðtogans í mér hjálpar börnum til sjálfshjálpar, að taka 

frumkvæði, skipuleggja sig, setja sér markmið og fylgja þeim eftir, forgangsraða 

tímanum sínum, efla þau í tilfinningastjórnun, að taka tillit til annarra, leysa ágreining, 

finna skapandi lausnir og hafa jafnvægi í lífinu. Leiðtoginn í mér leggur áherslu á að 

starfsfólk skólans móti sér framtíðarsýn, að skólinn hafi markmið sem starfsfólk vinnur 

að og að það fari fram innra mat. Einnig hjálpar Leiðtoginn í mér starfsfólki skólans að 

mynda ramma utan um það hvernig skóla það vill vinna í og allir hafa áhrif á þá 

skilgreiningu. Við það myndast dreifð forysta sem eykur þátttöku barna, foreldra og 

starfsfólks til þess að sýna sjálfshjálp og samvinnu. Það sem gerir Leiðtogann í mér 

frábrugðinn öðrum skólabreytingaferlum er að það býður upp á heildrænar breytingar 

sem snerta starfsfólk, börn og foreldra. Það skapar jafnframt sameiginlegt tungumál og 

menningu innan skólans. Leiðtoginn í mér á ekki að vera einhvers konar námskrá fyrir 

skólann heldur er hugmyndafræðin innleidd inn í námskrána og skólastarfið 

(FranklinCovey education, 2015). 

  Á þessari umfjöllun um hugmyndafræði Leiðtogans í mér má sjá tengsl við 

hugmyndafræði lærdómssamfélags. Lærdómssamfélag vísar til skólasamfélags með 

sameiginleg gildi og sýn þar sem barnið er í brennidepli og forysta stjórnenda er dreifð 

og styðjandi. Það er líkt og hugmyndafræði Leiðtogans í mér leggur áherslu á. Til dæmis 

að starfsmenn skólans móti framtíðarsýn í sameiningu, móti markmið og ramma utan 

um starfsemi skólans. Þannig eru sameiginleg gildi og sýn mótuð í samvinnu. Í skólum 

sem starfa eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér er lögð áhersla á að efla leiðtogahæfni 

barna og starfsmanna útfrá styrkleikum þeirra. Það er líkt og kemur fram í rannsókn 

Rannveigar Jónsdóttur (2012) þar sem hverjum starfsmanni er úthlutað hlutverki í 

skólastarfinu útfrá hæfileikum. Hugmyndafræði Leiðtogans í mér er frábrugðin 

lærdómssamfélagi að því leyti að það er einnig lögð áhersla á börnin, en ekki einungis 

starfsfólk og stjórnendur.  

  Leiðtoginn í mér er bæði hugmyndafræði og ferli sem skóli innleiðir og heldur 

áfram að vinna með og þróar áfram. Grunnur Leiðtogans í mér liggur í Venjununum 7 og 

verður fjallað ítarlega um þær í næsta kafla og hvernig hægt er að tengja þær 

deildarstjórastarfinu. 
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2.2.1 Venjurnar 7 

Í þessum kafla verður fjallað um Venjurnar 7 og í lok hverrar umfjöllunnar verður hún 

tengd við deildarstjórastarfið. Fyrstu þrjár Venjurnar eru grunnurinn sem næstu fjórar 

byggja á. Mikilvægt er því að hafa góðan skilning á fyrstu þrem venjunum til að hægt sé 

að tileinka sér framhaldið. Einnig má nefna að fyrstu þrjár Venjurnar beinast að 

einstaklingnum, persónulegum sigrum, hvernig hægt sé að móta sterka sjálfsmynd og 

standa með sjálfum sér. Fjórar síðustu Venjurnar tengjast því hvernig einstaklingurinn 

getur unnið með öðrum og aðrir geti treyst á einstaklinginn.  

Venja 1 
Venja 1 heitir Taktu af skarið (e. Be proactive). Þar er áhersla á að hafa frumkvæði og að 

maður sé ábyrgur fyrir eigin lífi. Hegðun okkar byggist á ákvörðunum og gildum okkar 

en ekki aðstæðum. Hugtakið áhrifahringur (e. Circle of influence) er notað um það sem 

við höfum áhrif á (inni í hringnum) og það sem við höfum ekki áhrif á (fyrir utan 

hringinn). Til dæmis láta sumir veðrið (aðstæður) hafa áhrif á skap sitt, ef veðrið er 

slæmt er viðkomandi í slæmu skapi. En veðrið er ekki inni í áhrifahringnum því ekki er 

hægt að hafa áhrif á það, en einstaklingur getur haft áhrif á það hvernig hann bregst við 

veðrinu, búið til sín eigin gildi gagnvart veðrinu (ég ætla ekki að láta veðrið hafa áhrif á 

mig). Við sjálf höfum frumkvæði og ábyrgð á að láta hlutina gerast.  

  Megináherslan í fyrstu Venjunni er að einstaklingur ræður því sjálfur hvernig 

hann bregst við utanaðkomandi áreiti eða áhrifum. Hann tekur af skarið og lætur 

viðhorf annarra ekki hafa áhrif á sig eða aðstæður sem hann hefur ekki áhrif á, til 

dæmis veðrið, umferð og fleira. Einstaklingurinn sýnir frumkvæði og stendur við það 

sem hann segir. Þegar hann setur sér markmið og stendur við þau er viðkomandi að 

styrkja sig sem einstakling, sem hefur svo áhrif á aðra jákvæða þætti í daglegu lífi. Ef 

einstaklingurinn gerir eitthvað rangt þá tekur hann ábyrgð á því og kennir ekki öðrum 

um (Covey, 1989). 

  Það má sjá af þessari umfjöllun að þeir sem hafa tileinkað sér fyrstu Venjuna eru 

sjálfstæðir einstaklingar sem láta ekki viðhorf annarra hafa áhrif á sig, standa með 

sjálfum sér og taka frumkvæði. Deildarstjóri þarf að geta unnið sjálfstætt en þó í 

samvinnu með öðrum, taka af skarið, skipuleggja starfið, útdeila verkefnum og leiða 

starfið. Hann þarf að hafa frumkvæði að samskiptum við starfsfólkið á deildinni og á 

milli deilda svo starfið yfir daginn gangi sem best, en ekki bíða eftir því að einhver annar 

taki af skarið og hefji samskiptin. Hann ber meginábyrgð á starfi deildarinnar og gerir 

sér grein fyrir því að hann geti ekki kennt öðrum um ef starfið gengur ekki sem skildi. 
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Venja 2 
Venja 2 heitir í upphafi skal endinn skoða (e. Begin with end in mind). Grunnurinn liggur 

í því að hafa skilning á því hvert maður stefnir með athöfnum sínum. Covey (1989) 

fjallar um yfirlýst markmið (e. mission statement) í tengslum við þessa Venju. Þau geta 

ýmist verið persónuleg markmið einstaklinga eða yfirlýst markmið stofanana eða 

fyrirtækja. Þegar einstaklingur eða fyrirtæki hefur skýr markmið er mikilvægt að sjá fyrir 

sér útkomuna og hvernig sé hægt að komast þangað. Fyrirtæki sem hafa yfirlýst 

markmið þurfa að gæta þess að allir starfsmenn séu meðvitaðir um þau, annars hafa 

markmiðin engan tilgang. Þegar markmiðið er skýrt og einstaklingur eða fyrirtæki vita 

hvert á að stefna, er auðveldara að finna út hvaða leið sé best að fara til að ná 

markmiðinu (Covey, 1989).  

  Þegar deildarstjórar setja sér markmið, hvort sem þau eru persónuleg eða tengd 

deildinni er mikilvægt að sjá fyrir sér hvernig hægt sé að ná þeim. Þá getur verið gott að 

hafa þróað starfskenningu sem er grunnurinn að starfsháttum deildarstjórans. Með 

skýra starfskenningu verður deildarstjórinn betur meðvitaður um hvernig hann getur 

náð markmiðum sínum eða leyst úr þeim verkefnum sem hann fæst við. Hafdís 

Ingvarsdóttir (2004) skilgreinir starfskenningu sem persónubundna kenningu um nám 

og kennslu þar sem siðferðisleg gildi, fræðilegt nám og fræðslunám byggja grunninn. 

Þegar deildrastjórinn setur sér markmið, leitar hann í starfskenninguna sína til að hjálpa 

sér að komast þangað og með því nær hann markmiðinu á markvissari hátt. Segja má 

að hann hafi í upphafi endinn skoðað. Mikilvægt er að deildarstjóri hafi markmið 

deildarinnar sýnileg og gæti þess að samstarfsfólk sé meðvitað um þau.  

Venja 3 
Venja 3 er að forgangsraða (e. Put first things first). Venja 3 er í beinu framhaldi af 

fyrstu tveimur Venjunum og snýst um að forgangsraða svo hægt sé að ná markmiðum 

sínum. Ef einstaklingur tekur af skarið og hefur skýr markmið þá er tiltölulega auðvelt 

að forgangsraða verkefnum, því vitað er hvert stefnt er. Þá er mikilvægt að hafa 

sjálfsaga og sjálfstjórn sem hjálpar til við að segja já eða nei eftir því hvað á við hverju 

sinni (Covey, 1989). 

  Mikilvægt er að deildarstjóri skipuleggi starf deildarinnar og forgangsraði 

verkefnum. Þá er nauðsynlegt að taka ekki að sér of mörg verkefni heldur að klára vel 

þau verkefni sem eru í gangi þá stundina. Það getur verið snúið að forgangsraða og 

velja og hafna verkefnum. 
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Venja 4 
Venja 4 er Sigrum saman (e. Think Win-Win). Sigrum saman er viðhorf sem tengist 

mannlegum samskiptum og einstaklingurinn velur að hugsa eftir. Þá er leitað lausna við 

vandamálum sem eru þannig að allir séu sáttir. Þegar hugsunin sigrum saman er til 

staðar eru hagsmunir allra hafðir í huga og reynt er að leysa vandamál þannig að enginn 

tapi. Samningar eru gerðir með það markmið að allir séu ánægðir og líði vel með þá 

ákvörðun sem er tekin. Hugsunin sigrum saman byggir á því að það sé til nóg fyrir alla, 

að velgengni einstaklingsins sé ekki áunninn á kostnað annars. Einstaklingar sem hugsa 

sigrum saman einkennast af heiðarleika, þroska og jákvæðu hugarfari sem þroskast í 

gegnum traust samskipti (Covey, 1989).  

 Þessi hugsun er einstaklega góð í hópa- og teymisvinnu. Þar sem starf 

deildarstjórans snýst um að vinna með teymi og í hópi þá getur þessi hugsun hjálpað 

honum við að viðhalda jákvæðum samskiptum. Þá reynir deildarstjórinn að draga fram 

hæfileika hvers og eins og nota þá til að auðga starfs deildarinnar. Einnig getur þessi 

hugsun verið hjálpleg þegar takast á við ágreiningsmál, til að leysa ágreininginn á sem 

farsælegastan hátt. Til að geta gert það er gott að tileinka sér næstu Venju. 

Venja 5 
Venja 5 er skilningsrík hlustun (e. Seek first to understand, then to be understood). 

Samskipti eru einn mikilvægasti þátturinn í nútímalífi. Þann tíma sem við erum ekki 

sofandi erum við nánast í stöðugum samskiptum. Við höfum eytt nokkrum árum í að 

læra að tala, síðan í að skrifa og lesa. En hvað með hlustun, hvernig höfum við lært að 

hlusta á fólk, þannig að við getum sett okkur í spor þeirra og haft skilning á 

sjónarhornum annarra? Til að geta haft áhrif á annað fólk þarf einstaklingurinn að geta 

skilið sjónarmið annara. Til að geta það þarf einstaklingurinn að geta hlustað, virkilega 

hlustað. Mikilvægt er að setja eigin skoðanir til hliðar til að geta hlutstað af alvöru á 

aðra. Oft er ekki hlustað í raun heldur beðið færis til að koma sínum hugmyndum eða 

skoðunum á framfæri (Covey, 1989) 

  Venja 5 helst í hendur við Venju 4. Ef ætlunin er að hafa hugarfarið sigrum 

saman, þá þarf einstaklingur að geta notað skilningsríkri hlustun. Það getur hjálpað 

deildarstjóra að gera starfið og samskiptin á deildinni jákvæðari, ef hann hlustar vel á 

skoðanir og hugmyndir starfsmanna sinna. Ef þeir gera slíkt hið sama getur það leitt til 

samlegðar sem er næsta Venja (Covey, 1989). 

Venja 6 
Venja 6 er samlegð (e. Synergize). Venjurnar á undan eru undirbúningur fyrir þessa 

sjöttu Venju. Orðið samlegð merkir að heildin áorkar meiru en einstakir þættir hennar. 
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Ef tvær plöntur eru gróðursettar nálægt hvor annarri sameina þær rætur sínar sem 

eykur gæðin og hjálpar þeim að stækka og þroskast betur en ef þær væru í sitt hvoru 

lagi. Með skapandi samvinnu og samlegð geta einn plús einn verið þrír eða meira. Kjarni 

samlegðar felst í að virða mismunandi möguleika og byggja á styrkleikum til að bæta 

fyrir veikleika. Stundum sjást aðeins tveir valmöguleikar, minn „rétta“ og svo þinn 

„rangi“, en þá væri hægt með samvinnu og áhrifum samlegðar að sjá þriðja valkostinn. 

Ef hugsunin sigrum saman helst í hendur við skilningsríka hlustun er nánast alltaf hægt 

að finna möguleika sem er bestur fyrir alla (Covey, 1989).  

  Þegar deildarstjóri notar skilningsríka hlustun og hugsar með viðhorfinu sigrum 

saman, skapast samlegð inni á deildinni. Þar eru allir meðvitaðir um hlutverk sitt, 

skoðanir eru virtar, engum er kennt um mistök heldur er tekin ábyrgð á þeim og 

ágreiningur er leystur á þann hátt að enginn upplifi að hann hafi tapað. 

Venja 7 
Venja 7 er að skerpa sögina (e. Sharpen the saw). Hún snýst um að gefa sjálfum sér 

tíma til að skerpa sögina, eða rækta sjálfan sig. Til dæmis brýnir maður hnífinn þegar 

hann er hættur að vera beittur. Venja 7 umkringir hinar Venjurnar og er sú Venja sem 

lætur hinar verða að veruleika. Maður finnur út hvað veitir manni hamingju og nýtir það 

til að styrkjast á sem flestum sviðum (Covey, 1989).  

  Þegar deildarstjóri ætlar að skerpa sögina er margt sem hann getur gert, bæði 

sem tengjast persónulegum þáttum og hlutverki hans sem deildarstjóra. Til dæmis að 

fara á endurmenntunarnámskeið og sækja sér nýja fræðslu, eða bæta við sig og dýpka 

þekking sem hann hefur nú þegar. Einnig er mikilvægt að huga að persónulegum 

þáttum, eins og hreyfingu, hollu mataræði, áhugamálum eða hverju því sem veitir 

manni ánægju í lífinu. Jafnframt er gaman fyrir starfsmenn deildarinnar að hittast 

reglulega fyrir utan vinnutíma og gera eitthvað skemmtilegt.  

2.2.2 Rannsóknir á hugmyndafræði Leiðtogans í mér 

Hér verður stiklað á stóru og fjallað um nokkrar rannsóknir sem tengjast Leiðtoganum í 

mér og skólastarfi. Líkt og með þróun lærdómssamfélags eru markmið Leiðtogans í mér 

óháð skólastigum og því má yfirfæra niðurstöður á milli skólastiga. Allar rannsóknir sem 

vitnað er í hér í framhaldinu eiga það sameiginlegt að vera gerðar fyrir alþjóðlega 

fyrirtækið FranklinCovey sem sér um stefnumörkun og innleiðingu Leiðtogans í mér í 

skólastarf. Svo virðist sem ekki hafa verið gerðar rannsóknir frá utanaðkomandi aðilum 

og því má segja að taka verði niðurstöðunum með fyrirvara þar sem þær eru ekki 

hlutlausar. 



27 

  Það kemur fram í rannsókn sem Education direction (e.d) gerði að samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna síðustu ára (Hattie, 2009; Lezotte og MckeeSnyder, 2014; Louis 

o.fl. 2010) er ekki nóg að leggja meiri áherslu á fræðilega þætti námsins til að efla 

námsárangur barna. Áhrifaríkustu leiðirnar eru að innleiða heildrænt líkan fyrir allan 

skólann þar sem áhersla er lögð á börnin, hegðun kennara, skólamenningu og 

skólaumhverfið líkt og Leiðtoginn í mér snýst um. Um 2000 skólar hafa notað 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér til að efla skólamenningu, tilfinningagreind og 

námsgetu barna. Til að meta skilvirkni Leiðtogans í mér í samanburði við önnur 

heildræn skólalíkön í Bandaríkjunum var gerð megindleg rannsókn á landsvísu, sem 

náði til 669 skólastjóra. Meginniðurstöður hennar sýna að skólastjórar í skólum sem 

starfa eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér sjá hana sem skilvirka og sambærilega leið 

til að efla skólamenningu, auka námsárangur nemenda, styðja við leiðtogahæfni og til 

að ná markmiðum í tengslum við nám og kennslu.  

  Árið 2014 var gerð rannsókn á viðhorfum skólastjórnenda til hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér. Rannsóknin fór þannig fram að tekin voru viðtöl símleiðis við 260 

skólastjórnendur í Bandaríkjunum og Kanada sem höfðu það sameiginlegt að hafa 

starfað eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér í að minnsta kosti ár. Viðmælendurnir 

komu úr mismunandi samfélagslegum aðstæðum sem tengdust stærð skóla, 

fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og voru skólarnir ýmist staðsettir innanbæjar, í 

úthverfum eða afskekktri sveit. Rannsóknin leiddi í ljós ánægju varðandi nokkra þætti. 

Skólastjórnendur upplifðu minni hegðunarvandamál hjá börnunum. Þeim fannst einnig 

mjög gott að hafa sameiginlegt tungumál fyrir alla, það hafði áhrif á samskipti milli 

kennaranna og kennara og barna. Ábyrgðartilfinning barnanna varð sterkari þar sem 

þau tóku meiri ábyrgð á hegðun sinni og námi. Jafnframt sýndu kennarar og starfsfólk 

skólans meira frumkvæði, settu sér frekar markmið og tóku meiri ábyrgð. Enginn sem 

tók þátt í rannsókninni sagðist vera áónáægður með þá þætti sem rannsóknin fjallaði 

um en örfáir voru hlutlausir (Westgate research, inc., 2014).  

  Rafræn könnun var framkvæmd árið 2015 meðal foreldra í fimm mismunandi 

skólum í Bandaríkjunum sem höfðu nýlega byrjað að starfa eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér (Lighthouse Research & Development, Inc). Hún innihélt spurningalista 

og svöruðu 248 foreldrar. Foreldrar eru almennt mjög ánægðir með hugmyndafræðina 

og töldu að börnin sín væru sjálfstæðari, með sterkari sjálfsmynd og sterkari 

ábyrgðartilfinningu en áður (Lighthouse Research & Development, Inc., 2015).  

  Á þessari umfjöllun má sjá að hugmyndafræði Leiðtogans í mér er notuð í 

mörgum skólum til að efla skólamenningu, tilfinningagreind og námsgetu barna til að 
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ná námsmarkmiðum. Að mati foreldra og skólastjórnenda sýndu börn meiri ábyrgð 

bæði varðandi hegðun og nám. Kennarar og starfsfólk skólanna sýndu einnig meiri 

ábyrgð varðandi nám barnanna og settu sér frekar starfstengd markmið. Þannig má 

segja að þessir skólar, sem fjallað hefur verið um, hafa náð markmiðum Leiðtogans í 

mér sem felast í því að forgangsraða, setja sér markmið, leysa ágreining, efla sjálfshjálp 

og samvinnu.  

2.3 Samantekt á fræðilegum bakgrunni 

Hér að framan hefur verið fjallað um stjórnun og forystu í leikskóla sem 

lærdómssamfélag, hvert sé hlutverk leikskólastjórans annars vegar og deildarstjórans 

sem millistjórnanda hinsvegar. Lærdómssamfélag vísar til sameiginlegrar sýnar og gilda 

starfsfólks þar sem fimm grundvallaratriði þurfa að vera til staðar. Í lærdómssamfélagi 

ríkir dreifð forysta þar sem kennarar eru í forystu. Dreifð forysta vísar þess að leiðtogi 

deilir viðfangsefnum með samstarfsfólki og leggur áherslu á samvinnu og lýðræði. 

Starfsfólki er sýndur áhugi og þeim er treyst fyrir verkum. Það getur ríkt dreifð forysta í 

teymum, vinnuhópum og nefndum sem starfa innan leikskólans. 

  Stjórnunarstíll vísar til þess með hvaða hætti stjórnandi nær til starfsfólks og 

hvaða áherslur hann hefur í samskiptum. Settar hafa verið fram ýmsar skilgreiningar á 

stjórnunarstílum þar sem þeir geta haft mismunandi áhrif á starfsmannahópinn.  

 Deildarstjórar vinna í teymum þar sem þeir eru í forystu. Þeir þurfa að stuðla að 

góðum samskiptum og gæta þess að allir leggi sitt af mörkum. Þeir bera ábyrgð á 

starfsfólki, börnunum og samskiptum við foreldra. Deildarstjórar upplifa hlutverk sitt á 

mismunandi hátt þar sem ein rannsókn sýndi að deildarstjórum fannst þeir ekki hafa 

nægjanlegt vald til að taka á erfiðum ágreiningsmálum á meðan önnur rannsókn sýndi 

að deildarstjórum fannst þeir hafa nægjanlegt vald til að taka á öllum málum sem 

kunna að koma upp á deildinni. Deildarstjórum fannst þeir þurfa að fjölga 

leikskólakennurum til að efla fagmennsku og það fer mikill tími í stjórnun og stýringu á 

starfsfólki. 

  Leiðtoginn í mér er ferli, líkan og hugmyndafræði byggir á bókinn um Venjurnar 

7. Hugmyndafræðin getur umbreytt skólum og skólamenningu í þeim tilgangi að efla 

leiðtogahæfni barna og starfsfólks. Rannsóknir hafa verið gerðar í samvinnu við eða 

fyrir FranklinCovey, fyrirtækið sem sér um stefnumörkun og innleiðingu Leiðtogans í 

mér. Skólastjórnendur sjá hugmyndafræði Leiðtogans í mér sem skilvirka lausn til að 

efla skólamenningu og þeir fundu fyrir minni hegðunarvanda hjá börnum. Einnig töldu 

þeir gott að hafa sameiginlegt tungumál sem hafði jákvæð áhrif á samskipti milli 

kennara og milli kennara og barna. Foreldrar voru almennt ánægðir með 
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hugmyndafræðina og þeir töldu börnin sín hafa sterkari sjálfsmynd, sterkari 

ábyrgðartilfinningu og að þau sýndu meira sjálfstæði.  

  Útfrá hugmyndafræði Leiðtogans í mér er hægt að álykta að leiðtogi líkt og 

deildarstjóri noti skilningsríka hlustun þar sem hann setur sig í spor starfsmanna sinna. 

Hann ásakar ekki aðra, er samkvæmur sjálfum sér og tekur ábyrgð á starfinu sem fer 

fram á deildinni. Í ágreiningsmálum leitar leiðtoginn lausna sem allir eru sáttir með. 

Honum er skýrt að heildin áorkar meira en einstakir þættir hennar.  
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3 Aðferð 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn. Hún byggir á aðleiðslu 

þar sem kenning er þróuð út frá lýsandi niðurstöðum gagna. Eigindlegar rannsóknir er 

einskonar regnhlífarhugtak yfir fjölmörg rannsóknarsnið, þar sem gagna er aflað með 

beinum og einlægum upplýsingum, þar sem viðmælandi segir rannsakanda frá upplifun 

sinni af rannsóknarefninu. Eigindlegar rannsóknir hafa það markmið að lýsa 

raunverulegum aðstæðum fólks sem byggir á lýsingum þeirra, upplifunum, skoðunum 

og lífsreynslu (Lichtman, 2013). 

3.1 Gagnaöflun 

Tekin voru hálf-opin (e. semistructured) einstaklingsviðtöl í samtalsformi við sex 

deildarstjóra í sex leikskólum. Mótaður var viðtalsrammi (sjá fylgiskjal 1) sem hafður var 

til hliðsjónar í viðtalinu, þar var leitast við að ná fram sjónarmiðum viðmælanda. Reyndi 

ég að orða sömu spurningarnar á marga vegu en það kemur í veg fyrir að viðmælendur 

svöruðu á „réttan hátt“ (Silverman, 2010). Ef þeir deildarstjórar sem störfuðu ekki eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér könnuðust ekki við orðin eða orðatiltækin sem 

tengdust Venjunum 7 gerði ég grein fyrir þeim og hvað þau þýddu. Viðtölin voru 

vélrituð orð fyrir orð í tölvu. Áður en viðtölin fóru fram varði ég hálfum degi í 

leikskólanum hjá viðkomandi deildarstjóra og skráði vettvangsnótur. Þar lagði ég 

áherslu á aðstæður í leikskólanum, móttöku, fólk, umhverfi, samtöl og atburði. 

Fókusinn var á samskipti deildarstjóra við starfsfólk og hvernig forystusýn hans birtist í 

daglegum störfum. Að auki útbjó ég lista tengdum hugmyndafræði Leiðtogans í mér og 

Venjunum 7 sem ég studdist við í vettvangsathuguninni (sjá fylgiskjal 2). 

3.2 Val á viðmælendum 

Við val á þátttakendum var notast við markvisst úrtak (e. purposive sampling), þá eru 

viðmælendur valdir með markvissum hætti til að geta komið til móts við markmið 

rannsóknarinnar (Silverman, 2010). Þátttakendur voru sex deildarstjórar í sex 

mismunandi leikskólum. Allir deildarstjórarnir eru konur og því verður framvegis vísað 

til deildarstjóra í kvenkyni. Þrír af leikskólunum vinna eftir hugmyndafræði Leiðtogans í 

mér og þrír vinna eftir öðrum áherslum. Ég sendi leikskólastjórum bréf um rannsóknina 

og óskaði eftir leyfi til að fá deildarstjóra til þátttöku (sjá fylgiskjal 3). Í kjölfarið sendi ég 

bréf á þá deildarstjóra sem samþykktu þátttöku, kynnti rannsóknina og við ákváðum 

dagsetningar í sameiningu. Í upphafi rannsóknarinnar skrifuðu þátttakendur undir 

upplýst samþykki þar sem trúnaði var heitið (sjá fylgiskjal 4). 
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3.3 Viðmælendur 

Viðmælendurnir fengu allir gervinöfn. Sigrún, María og Guðlaug eiga það sameiginlegt 

að vinna í leikskólum sem starfa eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér í litlu 

sveitarfélagi úti á landi. Karen, Steinunn og Guðrún vinna í leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og starfa eftir öðrum áherslum. Flestir deildarstjórarnir hafa mikla 

reynslu af því starfi og má þar nefna að Sigrún hefur verið deildarstjóri í tíu ár og þar af 

þrjú á núverandi vinnustað. María hefur sextán ára starfsreynslu og þar af tíu í 

núverandi leikskóla. Guðlaug hefur unnið sem deildarstjóri í þrettán ár og öll árin á 

núverandi vinnustað. Einnig hefur hún reynslu af leikskólastjórastarfinu og er 

aðstoðarleikskólastjóri. Í þessum þremur leikskólum einkennist starfið af 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér og taka börnin jafnframt virkan þátt, til dæmis velja 

þau sér leiðtogahlutverk, útbúa leiðtogabók, deildarsáttmála, taka þátt í 

morgunfundum kennara og kveikja á sigrum saman vél í ávaxtastund.  

 Hinir þrír deildarstjórarnir hafa jafnframt mikla reynslu af starfi í leikskólum. 

Átján ár eru liðin síðan Karen útskrifaðist sem leikskólakennari og þar af hefur hún 

starfað í fjórtán ár sem deildarstjóri. Steinunn hefur unnið í leikskóla í 24 ár og lauk 

leikskólakennaranámið fyrir átta árum síðan. Síðastliðin tvö ár hefur hún starfað sem 

deildarstjóri. Guðrún hefur starfað sem deildarstjóri í sautján ár en útskrifaðist sem 

leikskólakennari fyrir 22 árum.  

   

3.4 Greining gagna 

Við gagnagreiningu var notast við almenna nálgun (e. generic approach), þar sem 

gögnin voru lykluð og út frá því mynduðust ákveðin niðurstöðuþemu eða flokkar. Ég 

nýtti listann sem notaður var í vettvangsathuguninni til stuðnings til að koma auga á 

það hvernig hugmyndafræði Leiðtogans í mér birtist. Við gagnagreiningu reyndi ég að 

vera meðvituð um eigin áhrif og setja þau til hliðar (e. bracketing) til að skoðanir mínar 

hefðu sem minnst áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar (Lichtman, 2013). Ég vinn í 

leikskóla sem starfar eftir hugmyndum Leiðtogans í mér og get því ekki haldið því fram 

að ég sé algerlega hlutlaus rannsakandi, ég hef ákveðnar skoðanir sem gætu haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. Með því að vera meðvituð um það í viðtölum og við 

greiningu gagna tel ég að mér hafi gengið ágætlega að vinna þessa rannsókn á sem 

hlutlausastan hátt.  
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3.5 Siðferðileg atriði 

Viðmælendur voru beðnir um leyfi fyrir upptöku á viðtalinu og þeim var gert ljóst að 

þeir mættu hætta þátttöku þegar þeir vildu og að þeir þyrftu ekki að svara einstaka 

spurningum. Ég útbjó skjal þar sem deildarstjórar skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá 

fylgiskjal 4). Trúnaði var heitið við úrvinnslu gagna, notast var við nafnleynd og 

þagmælsku. Gætt var varkárni við meðferð viðtalanna (Lichtman, 2013). Rannsóknin 

var tilkynnt til Persónuverndar. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem stuðst er við 

vettvangsnótur úr vettvangsheimsóknum og ummæli viðmælenda úr viðtölunum. 

Niðurstöðurnar skiptast í sex meginþemu sem eru eftirfarandi: Viðhorf gagnvart 

deildarstjórastarfinu, Andrúmsloft á deildinni, Fagleg forysta, Áherslur í stjórnun, 

Ágreiningsmál og Leiðtoginn í mér. Síðast kaflinn skiptist í þrjá undirkafla sem eru: 

Taktu af skarið og tengist Venju 1, Að forgangsraða sem tengist Venju 3 og Ræktaðu 

sjálfan þig eða skerptu sögina sem tengist Venju 7.  

  Kaflarnir eru byggðir þannig upp að fyrst er fjallað um viðhorf Guðlaugar, Maríu 

og Sigrúnar sem störfuðu allar eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér og í kjölfarið er 

fjallað um svör og viðhorf Steinunnar, Guðrúnar og Karenar sem störfuðu ekki eftir 

fyrrnefndri hugmyndafræði. Í lok hvers kafla eru niðurstöðurnar dregnar saman og gerð 

grein fyrir líkum og ólíkum svörum deildarstjóranna, eftir því hvort þær störfuðu eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér eða ekki. 

 

4.1 Viðhorf gagnvart deildarstjórastarfinu 

Guðlaug, María og Sigrún höfðu frekar svipuð viðhorf gagnvart deildarstjórastöðunni. 

Þær töluðu allar um að þær bæru ábyrgð á faglegu starfi á deildinni, dagskipulagi 

starfsmanna og foreldrasamstarfi. Einnig nefndu þær deildarfundi og að þær bæru 

ábyrgð á öllu sem viðkemur börnunum. Deildarstjórinn þyrfti að hafa góða yfirsýn og 

fengi að hafa meiri áhrif. María nefndi að allt sem tengdist stjórnun og skipulagi 

starfsmanna væri létt, þar sem þær hefðu unnið mjög lengi saman. Það hefði hins vegar 

verið öðruvísi þegar hún var deildarstjóri í leikskóla í Reykjavík, þar sem var mun meiri 

starfsmannavelta og forföll starfsmanna. Þá hafði hún verið mikið í því að leiðbeina og 

segja til. Það sem þeim fannst jákvæðast við deildarstjórastarfið var að fá að halda utan 

um starfið með börnunum og hafa áhrif á starfið í leikskólanum. Varðandi það sem 

þeim þótti erfitt eða neikvætt þá nefndu þær allar foreldrasamskipti eða 

foreldrasamstarf, að það gæti tekið á. Guðlaug og Sigrún töluðu um erfið 

starfsmannamál og árekstra inni á deild og Sigrún sagði „setja ofaní fólk sem er kannski 

eldra en þú eða þú veist búið að vinna lengur en þú ... eða þú veist ekki alveg að sinna 

sínu og maður þarf kannski eitthvað meira en jæja“. Að auki talaði Sigrún um það 

hversu mikilvægt sé að hafa fólk með sér inni á deild sem tekur af skarið og hefur 

frumkvæði. Það væri mjög erfitt þegar fólk er ekki sammála og sagði hún að það væri 

mikilvægt að allir væru að sigla sömu leið. María talaði um aðra þætti sem henni þóttu 
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erfiðir og nefndi fyrst og fremst tímaleysi og að henni þætti neikvætt að vera mikið í 

burtu frá börnunum vegna funda og þess um líkt. Hún myndi vilja fá meiri tíma í 

undirbúning og nefnir grunnskólakennara sem dæmi þar sem þeir fá undirbúning á 

hverjum degi eftir kennslu. 

  Það sem kom fram hjá Steinunni, Karen og Guðrúnu var ekki frábrugðið þessum 

viðhorfum. Þær töluðu allar um skipulagningu deildarinnar og að hún væri góð. 

Skipulagningin tengdist bæði starfsmönnum og börnunum, það er hópastarfi og því um 

líkt. Karen talaði sérstaklega um að virkja starfsfólkið og gera það með því að útdeila 

verkefnum. Hún reynir að virkja mannauðinn í hópnum. Þær nefndu allar að þær fái 

starfsfólk með sér í að taka ákvarðanir varðandi deildina en það gengi þó misvel. Karen 

sagðist reyna að fá starfsfólkið á deildinni til að taka þátt í ákvörðunum en það virtist 

ekki alltaf ganga eins og best væri á kosið. Steinunn vildi jafnframt hafa starfsfólk með í 

ákvarðanatökum og sagði „ég er meira að bera ábyrgð á öllu, en þetta er svona 

samstarf, meira en að ég sé einhver deildarstjóri, það eru bara við að vinna saman“. 

Þær vildu hlusta á hugmyndir og viðhorf allra en það var þó alltaf deildarstjórinn sem 

bar ábyrgðina og tók lokaákvarðanir. Foreldrasamstarf, að sinna börnunum og að sinna 

sérverkefnum frá leikskólastjóra voru einnig þættir sem þær nefndu. Guðrún og Karen 

voru sammála um að það jákvæða við deildarstjórastöðuna væri að fá að hafa meiri 

áhrif en hinir starfsmennirnir á deildinni og að þær hafi meira um hlutina að segja. 

Karen sagði: 

 

Ég hef miklar skoðanir, og hérna vinn frekar hratt og vel, ég á auðvelt með 

að vera sveigjanleg, auðvelt með að breyta útaf og ég er ekki alveg viss um 

hvort ég gæti unnið undir einhverjum öðrum sem væri deildarstjóri, ég er 

bara komin á þann stað í dag ... ég hef alltof miklar skoðanir.  

Guðrún nefndi að sér þætti gott að vera í svona miklu foreldrasamstarfi og að í gegnum 

það fengi hún að kynnast börnunum á annan og betri hátt. Steinunn talaði um jákvætt 

samstarf inni á deildinni og að gaman væri að sjá gleðina þegar öllum líður vel í 

leikskólanum. Það voru ólík sjónarhorn sem komu fram varðandi hvað þeim þætti 

neikvætt eða erfitt varðandi deildarstjórastarfið. Guðrún og Steinunn sögðu báðar að 

þeim þætti ekkert erfitt eða neikvætt en eftir smá umhugsun sögðu þær báðar að 

starfsmannamál og neikvætt starfsfólk gætu verið erfið. Þær nefndu forföll starfsmanna 

og tengdu undirbúningstímann við það. Þær misstu oft undirbúningstíma vegna 

veikinda starfsfólks og þar af leiðandi væru þær ekki að sinna starfinu eins vel og þær 
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vildu. Einnig gæti farið mikill tími í að skipuleggja starfsmannamál þar sem sífellt 

vantaði starfsfólk. Í vettvangsathuguninni kom fram að Karen hafði útbúið tvenns konar 

dagskipulag þar sem á fyrra skipulaginu var gert ráð fyrir að allt starfsfólki mæti en á 

hinu skipulaginu var gert ráð fyrir að einhvern vanti. Karen nefndi líkt og María 

undirbúningstíma grunnskólakennara og sagði „ég myndi vilja sjá það bara að 

deildarstjóri í 100% starfi væri bara frá 8-14 inni á deild og svo væri hann bara frá 14-16 

í undirbúningsvinnu, og þá væri bara ekki í boði að láta deildarstjórann leysa veikindi“. 

  Sjá má á svörunum að ekki var mikill munur á viðhorfum deildarstjóranna 

gagnvart deildarstjórastarfinu. Munurinn fólst aðallega í því að deildarstjórunum sem 

störfuðu ekki eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér fundust forföll starfsmanna erfiðari 

þar sem þau gætu haft neikvæð áhrif á undirbúningstíma deildarstjóranna. Aftur á móti 

töluðu Guðlaug, Sigrún og María meira um foreldrasamskipti og að þau gætu tekið á, á 

meðan hinir deildarstjórarnir töluðu um að foreldrasamskipti væru jákvæð og hjálpuðu 

þeim að kynnast börnunum betur. Þeim fannst öllum jákvætt að með 

deildarstjórastarfinu hefðu þær meiri áhrif á faglega starfið. María og Karen áttu það 

sameiginlegt að finna fyrir tímaleysi og nefndu báðar að þær myndu vilja sjá að 

undirbúningstíma leikskólakennara væri hagað á svipaðan hátt og undirbúningstíma 

grunnskólakennara. Þessi sameiginlegu viðhorf virðast ekki tengjast eða vera undir 

áhrifum hugmyndafræði Leiðtogans í mér.  

4.2 Andrúmsloftið á deildinni 

Deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér virtust gera 

ýmislegt til að halda uppi jákvæðu andrúmslofti á deildinni sinni. Guðlaug, María og 

Sigrún töluðu allar um spjall, að það væri mikilvægt að spjalla saman í vinnunni og 

þekkja starfsfólkið sem persónur en ekki aðeins sem starfsmann A eða B. Nauðsynlegt 

væri að sýna hvert öðru áhuga og María sagði: „fólki finnst gaman í vinnunni sinni ... 

maður þarf líka að vera áhugasamur fyrir einstaklingnum, þó þetta sé starfsmaður 

hérna inni þá er þetta líka náttúrulega manneskja með líf“. Guðlaug, María og Sigrún 

töluðu líka um samvinnu, að allir finni að þeir geti haft áhrif og að það sé hlustað á það. 

Mikilvægt sé að hlusta eftir hugmyndum starfsmanna og Sigrún sagði: „að leyfa fólki að 

skína í því sem það er best, að gefa því tækifæri og svigrúm til að láta ljós sitt skína“. 

María talaði líka um samvinnu og sagði:  

Það ríkir svona allir þátttakendur, og við reynum að fara þannig að 

hlutunum að þegar við erum að skoða hvað á að gera og svona, við setjumst 
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niður og ræðum það soldið og allir geta lagt í púkkið og við reynum að finna 

svo út frá því einhverja sameiginlega lausn.  

Að auki nefndu þær allar hversu mikilvægt það væri að mæta jákvæður í vinnuna og 

vera á léttu nótunum, þar sem það smiti út frá sér. Þetta kom jafnframt fram í 

vettvangsathugununum þar sem deildarstjórarnir spjölluðu við starfsfólkið. Til dæmis 

spurði María samstarfskonu sína um utanlandsferð dóttur hennar. Í öllum þremur 

leikskólunum var starfandi skemmtinefnd sem sá um fasta viðburði yfir veturinn, sem 

gerðust bæði á vinnutíma, líkt og vinavika fyrir jólin, og fyrir utan vinnu. Töluðu þær 

allar um góða þátttöku í þeim viðburðum. 

  Steinunn, Karen og Guðrún komu inn á álíka þætti en nefndu þó ekki allar sömu 

hlutina. Steinunn og Guðrún töluðu um spjall og það að geta spjallað án þess að vera að 

tala um vinnuna. Hins vegar þyrfti að passa að spjallið hefði ekki áhrif á starfið með 

börnunum. Einnig nefndu þær skemmtinefndir sem skipuleggja viðburði og að það væri 

ágætis þátttaka í þeim. Karen hafði aðra upplifun og talaði um slæma þátttöku í 

viðburðum á vegum leikskólans fyrir utan vinnutíma og sagði að það væri hennar 

hlutverk að hrista hópinn saman því það „er alltaf einhver svona grumpy old hérna 

innanhúss sem nær að smita út frá sér“. Karen og Steinunn gerðu stundum eitthvað 

fyrir utan vinnu með samstarfsfólkinu sínu og nefndu að fara út að borða og í ræktina. 

  Af þessum niðurstöðum má sjá að deildarstjórarnir sem störfuðu eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér virtust meðvitaðri um að halda uppi góðu 

andrúmslofti á deildinni. Þær nefndu fleiri þætti og komu með fleiri dæmi, eins og að 

þekkja samstarfsfólkið, samvinnu, skemmtinefnd, gera eitthvað saman fyrir utan 

vinnutíma, vera á jákvæðu nótunum og leysa allt í sameiningu. Hinir deildarstjórarnir 

sem störfuðu ekki eftir hugmyndafræðinni nefndu spjall, skemmtinefndir og viðburði 

sem skemmtinefndin sér um að skipuleggja. Misjafnt var hversu góð þátttakan var og 

viðhorf starfsmanna til þeirra.  

 

4.3 Fagleg forysta  

Guðlaug, María og Sigrún voru sammála um að þær væru í faglegri forystu inni á deild. 

Þær sögðust gera það með því að vera faglegar í því sem þær gera, vera góðar 

fyrirmyndir og hvetja starfsfólk til að mennta sig og fara á námskeið, ásamt því að fara 

sjálfar á námskeið. Að fylgja námskránni væri mikilvægt og að gæta þess að allir á 

deildinni séu meðvitaðir um markmið hennar og að það væri verið að framfylgja þeim. 

Þeim fannst mikilvægt að geta rökstutt faglega af hverju þær geri svona og bregðist 
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svona við en ekki hinsegin. Einnig reyna þær að ræða starfið reglulega á deildarfundum 

og inni á deild. Á deildarstjórafundum er oft mikil fagleg umræða sem þær reyna að 

halda áfram með inni á deild, þannig sé reynt að halda uppi faglegri umræðu í húsinu. 

Sigrún sagði:  

Sem sagt ég reyni að vera með faglega umræðu inni á deild og um málefni 

og um hvað rannsóknir sýna og hvað sé að gerast í dag og svoleiðis... hvetja 

starfsfólkið mitt til að mennta sig og fara á námskeið og þannig, og já 

náttúrulega ræða starfið alltaf reglulega. 

 Steinunn, Guðrún og Karen nefndu svipaða þætti og komu inn á fyrirmyndir, að það 

væri mikilvægt að vera góð fyrirmynd. Fagleg forysta birtist í gegnum faglega stefnu og 

stjórnun leikskólans og að það væri þeirra hlutverk að tryggja að starfsfólk framkvæmi 

og vinni út frá hugmyndafræði og stefnu skólans. Þær líta á starfsfólkið sem jafningja og 

ganga í öll störf, til dæmis væru þær ekki undanskyldar því að skipta á bleyjum eða fara 

út með börnunum. Steinunn lagði mikla áherslu á að vera ekki ein sem stjórnar heldur 

væri hún sú sem leiddi hópinn áfram í faglegu starfi. Guðrúnu fannst nauðsynlegt að 

útskýra út frá faglegu sjónarmiði af hverju hún gerir eins og hún gerir við störf sín í 

leikskólanum, til dæmis af hverju henni finnst mikilvægt að taka þátt í leik barnanna. 

  Deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér nefndu 

nokkra þætti sem þær telja vera einkennandi fyrir faglega forystu og þeir eru 

fyrirmyndir, menntun, námskeið, fylgja námsskránni, að geta rökstutt vinnubrögð sín, 

að ræða starfið og halda uppi faglegri umræðu. Hinir deildarstjórarnir sem störfuðu ekki 

eftir hugmyndafræðinni töluðu um fyrirmyndir, faglega stefnu, vinna út frá 

hugmyndafræði leikskólans, ganga í öll störf, leiða starfið áfram, útskýra og rökstyðja.  

  Af framantöldu má sjá að munurinn felst aðallega í því að deildarstjórarnir sem 

störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér leggja meiri áherslu á menntun 

starfsfólksins og það að fólk fari á námskeið sem eflir fagvitund þeirra sem gæti síðan 

haft áhrif á faglegt starf á deildinni. Einnig nefndu þær faglega umræðu og að ræða 

starfið sem hinir deildarstjórarnir gerðu ekki. Hins vegar töluðu þær ekki um að ganga í 

öll störf á sama hátt og hinir og deildarstjórarnir gerðu sem störfuðu ekki eftir 

hugmyndafræðinni.  

4.4 Áherslur í stjórnun  

Guðlaug, María og Sigrún töluðu allar um það á einhvern hátt að þær væru ekki þessir 

dæmigerðu stjórnendur eða yfirmenn sem starfa eftir valdapíramída þar sem 



38 

stjórnandinn væri efstur og segði hinum hvað þeir ættu að gera. Heldur væru allir 

jafningar á vinnustaðnum og þátttakendur sem hefðu áhrif með hugmyndum sínum. 

Samt sem áður komu þær allar inn á það að þær hefðu síðasta orðið og taki allar 

lokaákvarðanir. Þær telja að tarfsfólk þurfi að finna að það sé hlustað á hugmyndir 

þeirra og því legðu þær áherslu á samvinnu, hvort sem það tengist einhverju stóru eða 

smáu. Sem dæmi má nefna þegar verið var að ákveða með hvaða þemu á að vinna með 

yfir veturinn, þá var það ákveðið í sameiningu. Með því að hafa fjóra starfsmenn í að 

ákveða saman getur verkefnið eða þemað sem unnið er með orðið mun flottara og 

stærra, heldur en ef þær gerðu það allar á sitthvorum staðnum, hver með sinn hóp. 

Einnig eru deildarmarkmið unnin á samskonar hátt. Starfsmenn útbjuggu vinnuplagg 

eða deildarnámskrá þar sem sett voru fram markmið og leiðir að markmiðunum. Þau 

voru unnin út frá námssviðum leikskóla sem komu fram í Aðalnámskrá leikskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Því næst fór fram mat á deildarfundum 

um það hvernig gengi að ná markmiðunum. Einnig getur samvinnan tengst einhverju 

smáu líkt og hvernig ætti að raða í hvíldina. Á meðan deildarstjórinn hafði verið að 

hugsa hvað sé besta lausnin í þó nokkuð langan tíma, einn með sjálfum sér, þá kom 

lausnin strax þegar hann fór að ræða það á deildarfundi með hinu starfsfólkinu. 

Guðlaug, María og Sigrún töluðu allar um að dreifa verkefnum til starfsmanna og María 

sagðist reyna að:  

vera vakandi fyrir því að það geta fleiri gert hlutina en maður sjálfur ... það 

er ekkert ég sem geri hlutina best ... reyni að dreifa verkefnum, ég á auðvelt 

með það því ég þekki þær vel, ég veit hvað þær geta“.  

Þær nefndu líka allar sveigjanleika, að starfsfólk þurfi að geta sýnt sveigjanleika og tekið 

af skarið. María bætti við: „það má alveg segja nei ef maður treystir sér ekki í það, því 

maður vill frekar að það sé einhver sko sem vill, sem vill gera þetta og gerir það vel“. 

Þær töluðu einnig um að þær vildu fá að vita ef starfsmaðurinn treystir sér ekki í 

eitthvað og hjá Guðlaugu kom fram „að ræða um hlutina, jafnóðum og þau poppa upp, 

að við sitjum ekki með eitthvað sem við erum óánægðar með svo springur maður í loft 

upp“. Þær töluðu líka um að starfið snúist mikið um samskipti og samvinnu og þá skipti 

mestu máli að samskiptin væru á jákvæðum nótum. Samskiptin væru á milli allra sem 

koma að leikskólanum, starfsfólki, barna og foreldra. Að auki kom fram hjá þeim öllum 

að þær legðu áherslu á hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Þær áttu það sameiginlegt að 

finnast hugmyndafræðin jákvæð og að hún hjálpaði þeim við ýmislegt í starfinu. Hins 

vegar sögðu þær að hugmyndafræðin hefði ekki haft svakalegar breytingar í för með sér 
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heldur hjálpaði þeim að skerpa á þeim þáttum sem fyrir eru í starfinu hjá þeim. María 

sagði:  

margt af þessu í Leiðtoginn í mér sem mér finnst vera þannig, margt af 

þessu höfum við verið að gera en þarna ertu komin með svona já, nafnið á 

þetta, og svolítið svona utan um hald... þetta er ekki einhver ný uppfinning í 

rauninni, þetta er bara svona gott utanumhald.  

Guðlaug tók í svipaðan streng: „þetta er ótrúlega mikið svona common sense þessar 

Venjur, þetta er svo mikið svona sem maður hefur alltaf verið með, en að sjá þetta 

svona concrete og bara hugsa um þetta“. Sigrún var sammála þessu og sagði áherslur 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér tóna svo vel saman við þær áherslur sem fyrir væru í 

leikskólanum.  

  Steinunn, Guðrún og Karen höfðu svipuð viðhorf varðandi stjórnun á deildinni. 

Mikilvægt væri að hlusta á hugmyndir starfsmanna en jafnframt væri það alltaf 

deildarstjórinn sem hefði lokaorðið og bæri ábyrgð á öllum ákvörðunum. Ásamt því að 

vilja hlusta á hugmyndir starfsmanna sinna sagði Guðrún að þær ættu þó ekki alltaf við:  

 

Þá legg ég mikla áherslu á að útskýra af hverju ég vil hafa það þannig, mér 

finnst það líka skipta miklu máli, fólk fer oft í vörn og finnst maður 

ósanngjarn, en þegar maður er búin að segja af hverju þá yfirleitt sér það 

hlutina í öðru ljósi. 

Deildarstjórarnir sem störfuðu ekki eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér töluðu 

jafnframt um að nýta hæfileika allra á deildinni og nefndi Guðrún pólskan starfsmann 

sem dæmi. Hún hefur beðið hann um að hjálpa sér með samskipti við pólsk börn og 

foreldra. Henni fannst líka sjálfsagt að pólski starfsmaðurinn læsi á pólsku fyrir pólsku 

börnin, eftir því sem börnin eru sterkari í móðurmálinu því betur gengi þeim að læra 

íslenskuna. Karen talaði um listakrók, að ef starfsmaður væri listrænn og hefði góðar 

hugmyndir að þá reyndi hann að miðla hugmyndum til hinna starfsmannanna. Allar 

lögðu þær áherslu á samskipti og Karen sagði að hrein og bein samskipti væru númer 

eitt, tvö og þrjú. Einnig að allir gætu tekið gagnrýni og gætu gagnrýnt aðra á 

uppbyggilegan hátt. Til að meta nám barnanna notuðu deildarstjórarnir ýmsar 

athuganir líkt og Hljóm-2 eða lista sem stjórnendur höfðu mótað og látið í hendurnar á 

deildarstjórunum. Í vettvangsathuguninni kom fram að leikskólinn hennar Guðrúnar 

væri í þróunarvinnu við innleiðingu á ferilmöppum fyrir börnin á deildinni. Til að 
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auðvelda innleiðinguna hafði hún sett upp kerfi þar sem markmiðið var að gera eina 

skráningu fyrir eitt barn í hverri viku og var það sýnilegt uppi á vegg inni á deildinni til 

að auðvelda öllum að taka þátt. 

  Af þessum niðurstöðum má sjá að deildarstjórarnir höfðu svipaðar áherslur 

varðandi stjórnun, hvort sem þær störfuðu eftir áherslum Leiðtogans í mér eða ekki. Til 

dæmis nefndu þær allar samvinnu, góð samskipti, að nýta áhugasvið starfsfólksins og 

að taka vel í hugmyndir starfsfólks. Þó mátti greina örlítinn mun þar sem deildarstjórar 

sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér lögðu meiri áherslu á þátttöku 

starfsmanna í skipulagningu, til dæmis deildarmarkmiðum, hvaða þemu ætti að taka 

fyrir á deildinni og hvernig væri best að raða í hvíldina. Deildarstjórarnir sem störfuðu 

eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér voru sammála um jákvæð áhrif 

hugmyndafræðinnar og bættu við að hún hefði ekki umbreytt starfinu heldur hjálpað 

þeim að skerpa á þeim áherslum sem fyrir voru í leikskólanum.  

4.5 Ágreiningsmál  

Deildarstjórarnir notuðu ýmsar aðferðir þegar þær tókust á við ágreiningsmál. Guðlaug, 

María og Sigrún töluðu um að komast að rót vandans og leysa málin í sameiningu með 

þeim sem eiga í hlut. Best væri að tala um hlutina, leggja sín sjónarmið til hliðar og 

horfa á hver tilgangurinn væri, tilgangurinn væri alltaf að leysa vandamálið en ekki 

endilega að vinna, til dæmis í samskiptaörðugleikum. Nauðsynlegt væri að hlusta á allar 

hliðar. Hjá Sigrúnu kom eftirfarandi fram: „þetta allt saman samræmist Venjunum í 

Leiðtoganum í mér alveg, algjörlega sko, það er þessi skilningsríka hlustun, í upphafi 

skal endinn skoða og líka hérna taka af skarið ... að vinna að hlutunum“. Sum 

ágreiningsmál voru af þeim toga að starfsfólk væri neikvætt og væri að kvarta yfir 

vandamálum sem voru í raun ekki vandamál og María sagði:  

já svolítið sett það þannig niður ... af hverju erum við að kvarta yfir þessu, er 

þetta vandamál, getum við skoðað það, getum við ekki bara leyst það og 

tekið þessu svona jákvætt ... hvað finnst þér svona erfitt við þetta, mér 

finnst það ekki, geturu hugsað þetta svona, eða þannig. 

Deildarfundir voru nýttir til að ræða saman ef einhver er ósáttur. Þá voru allir saman og 

hægt var að leysa vandamálin í sameiningu, ef þau voru einhver. Sigrún sagðist fá 

aðstoð frá stjórnendum leikskólans ef henni fannst hún þurfa hjálp við að leysa 

ágreiningsmál. 
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 Það var frekar misjafnt hvernig Karen, Steinunn og Guðrún tóku á 

ágreiningsmálum. Steinunn og Guðrún töluðu um að leysa vandamálin strax og að það 

væri mikilvægt að ræða saman. Steinunn nefndi samráðsteymi sem væri starfandi í 

leikskólanum og að hún gæti leitað til þess ef upp kæmu ágreiningsmál sem hún þyrfti 

aðstoð við að leysa. Samráðsteymið var skipað leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra 

og sérkennslustjóra. Þá gætu þeir komið inn á deild, einstaklingur farið til þeirra eða 

deildin sem heild og leitað ráða. Guðrún hafði öðruvísi áherslur og sagði: „mér finnst 

mikilvægt að fólk geti talað saman og gert það á staðnum, að það þurfi ekki alltaf að 

fara eitthvað lengra, að það sé rætt samstundis hér og nú og við viðkomandi“. Samt 

sem áður talaði hún líka um það að auðvitað hefði það komið fyrir að eitthvað mál hefði 

farið lengra og að hún hefði stundum þurft hjálp frá yfirmönnum. Karen sagðist reyna 

að leysa ágreiningsmál sem koma upp hjá sér sjálf en jafnframt að henni þætti það oft 

flókið. Nýlega kom upp atvik þar sem Karen þurfti að senda tvo starfsmenn til 

leikskólastjórans sem hjálpaði þeim að leysa úr ágreiningsmáli „hún ræddi við þær og 

svo þurftu þær bara aðeins að blása, og svo var rætt aftur saman eftir helgi og þannig 

að þetta er bara allt í lagi núna“. Hún reyndi að hlusta og leyfa fólki að tala út, en 

stundum snerist það um kvartanir á öðru samstarfsfólki og þegar sama starfsfólkið kom 

ítrekað til hennar til að tala um sama samstarfsfólkið sagði hún við viðkomandi að nú 

væri best að fara og tala við manneskjuna sjálfa. Það gæti hins vegar verið flókið fyrir 

viðkomandi og stundum gerist ekki neitt „stundum er líka erfitt að sjá mörkin á milli 

þess hvað maður á að ganga langt í að leysa málin fyrir aðra“ sagði Karen einnig.  

  Þessar niðurstöður sýna að hugmyndafræði Leiðtogans í mér gæti nýst þeim 

deildarstjórum í að leysa ágreining sem upp kemur og nánast í koma í veg fyrir að hann 

myndist með því að taka á öllum vandamálum strax, ræða saman og nota skilningsríka 

hlustun. Hinir deildarstjórarnir fóru ólíkar leiðir þar sem einn leitaði í samráðsteymi, 

annar vildi leysa málin strax með þeim sem eiga í hlut og þriðja fannst flókið að leysa 

ágreiningsmál þar sem þau snerust oftast um kvartanir á öðru starfsfólki, en þá sé það 

hún eða leikskólastjóri sem leystu ágreininginn. 

4.6 Leiðtoginn í mér 

Þessi kafli skiptist í þrjá undirkafla sem eru: Taktu af skarið, Venja 1, Forgangsröðun, 

Venja 3 og Að skerpa sögina (eða rækta sjálfan sig), Venja 7.  
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4.6.1 Taktu af skarið, Venja 1 

Guðlaug, María og Sigrún voru allar sammála um það að starfsfólk og þær sjálfar væru 

duglegar að taka af skarið. Þeim fannst þessi Venja hafa náð bestu fótfestunni í starfinu 

og sagði Sigrún: 

Fólk er ófeimnara með að koma með hugmyndir og segja ekki æj nei þetta 

er ansalegt heldur nú er bara segjum við hlutina, svo getur fólk skrifað sig á 

verkefni ef það á að gera e-ð, það eflir náttúrulega ábyrgð hjá fólki og þá 

finnur það að það skiptir máli í vinnunni, þú veist það sé ekki bara æj ég 

mæti bara, ég er bara þarna, þú veist að það sé ekki þannig heldur að það 

skiptir máli að ég komi og leggi mitt af mörkum og þannig held ég að maður 

nái fram því besta í fólki.  

María nefndi þátttökuna í rannsókninni sem dæmi þar sem hún tekur af skarið, hún 

hefði ekki endilega gert það fyrir nokkrum árum. Í kjölfarið ætlaði hún að taka að sér 

nema í leikskólaliðanámi og sagðist vera spennt fyrir því. Umræðufundir höfðu þróast í 

einum leikskólanum eftir að starfsmaður stakk upp á því að starfsmenn hittust þvert á 

deildarnar, óháð menntun starfsmanna, til að ræða starfið og hvernig gengi að innleiða 

hugmyndafræðina. Það hefði gefist mjög vel og skapast skemmtilegar umræður. Ein af 

deildarstjórunum talaði um lífið fyrir utan vinnuna og sagði: 

Ég bauð mig fram í stjórn xxxsjóð fyrir xxx, eitthvað sem ég hefði örugglega 

ekki þorað að gera, eitthvað svona alveg, svo bara ætlaði ég að taka af 

skarið og gera það og bauð mig fram í því og fékk svo kosningu í því.  

 Steinunn, Karen og Guðrún voru ekki alveg á sama máli. Steinunn sagði að starfsfólkið 

hjá sér væri mjög duglegt að taka af skarið og einnig að pikka í hana þegar hún gleymdi 

sér við eitthvað og hún ætti að vera á öðrum stað. Guðrún og Karen sögðu að það væri 

misjafnt hversu duglegt starfsfólkið þeirra væri við að sýna frumkvæði. Það kom yfirleitt 

í bylgjum og væri þá í kjölfar deildarfunda sem eigi að halda einu sinni í mánuði, en það 

væri þó misjafnt hvort það gengi eftir eða ekki. Karen sagði: „þau vilja helst að ég haldi 

á sprota og segi þú átt að gera þetta og þú átt að gera þetta og svo komið þið aftur til 

mín“. Fyrr um morguninn þegar vettvangsathugunin stóð yfir hafði starfsmaður komið 

og spurt Kareni hvort hún mætti ekki fara út með sinn hóp þar sem það væri svo gott 

veður. Í viðtalinu minntist Karen á þetta og sagðist ekki vilja ráða þessu heldur ætti 

starfsmaðurinn sjálfur að meta það, ef hann langaði að fara út með hópinn sinn þá ætti 

hann að gera það, hann ætti ekki að þurfa að spyrja hana um leyfi.  
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  Af þessum niðurstöðum má sjá mun þar sem deildarstjórarnir sem störfuðu eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér voru sammála um það að starfsfólk hjá þeim væri 

duglegt að taka af skarið og sýna frumkvæði. Hinir deildarstjórarnir voru ekki alveg 

sammála þar sem Steinunni fannst starfsfólk hjá sér virkt í að taka af skarið en Guðrúnu 

og Karen fannst að starfsfólkið mætti vera duglegra við það. Hjá þeim sem störfuðu 

eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér virðist starfsfólkið öruggt við að setja fram 

hugmyndir og taka að sér verkefni sem það hefði líklega ekki gert áður en 

hugmyndafræðin var innleidd. Þær töluðu einnig um að þær tækju meira af skarið í sínu 

persónulega lífi líka.  

4.6.2 Forgangsröðun, Venja 3 

Guðlaug, María og Sigrún voru allar mjög meðvitaðar um að forgangsraða, bæði í 

vinnunni og í sínu persónulega lífi. Þær töluðu um að vera meðvitaðar um að það væri 

ekki hægt að gera allt, að maður þyrfti að velja og hafna, sérstaklega ef maður ætlaði að 

sinna einhverju vel. Í sambandi við þetta sagði Guðlaug: 

Ég hef til dæmis verið beðin um að vera leikskólastjóri áfram en ég bara, 

mig langaði til að vinna inni á deild, það voru bara mínir stóru steinar og ég 

bara valdi það frekar, og ég sé ekki eftir því, mér finnst gaman að vinna með 

börnunum. 

María sagðist hafa verið mjög gjörn á að hnoðast með of marga hluti í einu og hreyfa 

alltaf aðeins við öllum en nú sé það er liðin tíð. Þær nefndu jafnframt undirbúningstíma 

og dagatal fyrir starfsfólk og börn þar sem allir viðburðir voru merktir inná, svo allir 

væru meðvitaðir um þá. Einnig tengdu þær forgangsröðun við starfið á deildinni og 

sögðu að þær skipuleggi betur það sem ætti að fara að gera.  

  Karen, Guðrún og Steinunn töluðu um að forgangsröðunin snerist um að öllum 

liði vel í leikskólanum, minnka hávaða inná deild og fara í hópastarf með börnunum þó 

það vantaði starfsfólk, þá myndu þær frekar deila börnunum niður á hina 

starfsmennina. Þær forgangsröðuðu í undirbúningstímanum þeim verkefnum sem 

skiptu mestu máli og pössuðu að taka ekki að sér of mörg verkefni í einu.  

  Hér má sjá mjög lík svör en munurinn fólst aðallega í því að deildarstjórarnir sem 

störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér tengdu forgangsröðun bæði við starfið 

og sitt persónulega líf. Þær þekktu sig nógu vel til að vita hvað þær vildu og einnig völdu 

þær og höfnuðu verkefnum eftir því hvað þeim fannst mikilvægast. Forgangsröðunin 
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hjá öllum deildarstjórunum snerist að öðru leyti mest að því að halda skipulagi, vera 

skipulagður í undirbúningi og taka ekki að sér of mörg verkefni. 

 

4.6.3 Að rækta sjálfan sig (Skerpa sögina, Venja 7) 

Guðlaug, María og Sigrún voru allar meðvitaðar um að rækta sjálfan sig sem 

deildarstjóra og sem einstakling fyrir utan starfið. Þeim fannst hugmyndafræðin hafa ýtt 

sér út í sjálfsskoðun sem hjálpaði þeim í starfinu sem deildarstjóri og tengdi Guðlaug 

það við markmiðssetningu og sagði: „maður þarf að kafa inní sig og skoða markmið 

manns, manns eigin markmið og fagleg markmið og svo reyna að ná þeim, ef það tekst 

ekki þá reyni maður bara aftur“. Samkvæmt viðhorfum þeirra þá ræktar maður sjálfan 

sig með því að vera duglegur að kynna sér nýjungar, fara á námskeið og skilja vinnuna 

eftir í vinnunni. María sagðist hafa verið gjörn á að taka vinnuna með sér heim en hafi 

lært að með því að skilja vinnuna eftir í vinnunni þá komi hún endurnærðari daginn eftir 

og gæti þannig tekist betur á við verkefni dagsins. Sigrún tók í svipaðan streng og sagði:  

Ég reyni bara að læra af öðru fólk og fylgjast með, maður reynir að fylgjast 

með umræðunni og svo bara að þetta típíska, láta sér líða vel, fara snemma 

að sofa, borða hollt, hreyfa sig. Þannig að andlega líðan manns sé góð af því 

að hún verður að vera góð til að geta tekist á við þetta starf, því þetta er líka 

eins og þetta er skemmtilegt og gefandi og fjölbreytt starf, þá er það oft 

hérna, alveg drulluerfitt og mikið álag og mikið áreiti og þá þarf maður að 

vera vel í stakk búinn til að takast á við það.  

Það var misjafnt hjá Steinunni, Karen og Guðrúnu hvernig þær töluðu um að rækta 

sjálfan sig. Steinunn sagðist ekki gera neitt til að rækta sjálfan sig sem deildarstjóra en 

talaði síðan um að allir á leikskólanum fari á námskeið að minnsta kosti einu sinni á ári. 

Karen og Guðrún töluðu um að fara á námskeið þegar tími gæfist og var Guðrún sú eina 

sem minntist á að gera eitthvað fyrir utan vinnuna. Hún fór í jóga og stundaði hugleiðslu 

sem hjálpaði henni að gleyma erli dagsins og þá kom hún endurnærð í vinnuna daginn 

eftir.  

  Hér má sjá að helsti munurinn á því hvernig deildarstjórarnir rækta sjálfan sig 

felst í því að deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér voru 

meðvitaðri um það hvernig þær ræktuðu sig sem deildarstjóra. Þær töluðu líka um það í 

tengslum við einkalífið þar sem þær gerðu allar eitthvað eftir vinnu til að huga að 

sjálfum sér. Hinir deildarstjórarnir sem störfuðu ekki eftir hugmyndafræði Leiðtogans í 
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mér voru mismeðvitaðir um það hvort og þá hvernig þær rækti sjálfan sig. Til dæmis 

sagðist Steinunn ekki gera neitt á meðan Guðrún sagðist stunda jóga og hugleiðslu.  

 

4.7 Samantekt á niðurstöðunum 

Á þessum niðurstöðum má sjá að ekki er stórvægilegur munur á svörum 

deildarstjóranna. Mikilvægt er jafnframt að lesa ekki of mikið í svör þeirra með 

alhæfingu í huga þar sem viðmælendur eru aðeins sex talsins.  

  Það sem deildarstjórarnir áttu sameiginlegt var að þeim þótti jákvætt að hafa 

meiri áhrif á starfið sem deildarstjórar. Þær lögðu áherslu á samvinnu, spjall í hófi, að 

vera fyrirmyndir, að geta rökstutt starfsaðferðir, jákvæðni, góð samskipti og að vera 

skipulagður. Einnig vildu þær hlusta á hugmyndir samstarfsmanna og virkja þá í því að 

hafa áhrif á starfið þó það væru alltaf deildarstjórarnir sem tækju allar lokaákvarðanir. 

Allir deildarstjórarnir vildu jafnframt virkja áhugasvið starfsfólksins og nýta styrkleika 

þess í starfinu. Varðandi ágreiningsmál þá lögðu allir deildarstjórarnir áherslu á að leysa 

þau sem fyrst og með því að ræða saman.  

  Helsti munurinn á svörum deildarstjóranna fólst aðallega í því að 

deildarstjórunum sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér fannst 

starfsfólkið sitt vera virkara og sýna frumkvæði, miðað við svör hinna deildarstjóranna. 

Þar af leiðandi virtust deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í 

mér verja minni tíma í starfsmannaskipulag og að leita eftir þátttöku starfsmanna þar 

sem starfsfólkið gerði það að fyrra bragði. Við það varð auðveldara að móta starf 

deildarinnar í samvinnu starfsmanna líkt og að útbúa deildarmarkmið eða raða í 

hvíldina. Jafnframt töluðu þær um það að hvetja starfsfólk til að menntunar og að fara á 

námskeið. Varðandi þá þætti sem tengjast hugmyndafræði Leiðtogans í mér voru 

deildarstjórarnir sem störfuðu eftir henni meðvitaðir um áhrif hennar og tengdu þær 

Venjurnar við sitt persónulega líf ásamt því að tengja það við deildarstjórastarfið.  

  Hinir deildarstjórarnir töluðu um að starfsfólk mætti vera duglegra að sýna 

frumkvæði og að þær reyndu að virkja starfsfólk í að taka þátt í ákvörðunum varðandi 

starfið á deildinni. Einnig verja þær nokkuð af tíma sínum í skipulag starfsmanna vegna 

forfalla og veikinda þeirra.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður viðtalanna ræddar út frá fræðilegu sjónarhorni. Fyrri 

kaflinn, Sameiginleg sýn og áherslur, fjallar um það hvað deildarstjórarnir áttu 

sameiginlegt varðandi sýn og áherslur á forystuhlutverk sitt. Sá kafli skiptist í þrjá 

undirkafla sem heita Leiðtoginn í mér, Lærdómssamfélag og Stjórnunarstílar. Í kjölfarið 

kemur seinni kaflinn sem heitir Ólíkar áherslur og fjallar um það hvað var ólíkt í sýn og 

áherslum deildarstjóranna varðandi forystuhlutverk sitt. Sá kafli skiptist í þrjá undirkafla 

sem heita Leiðtoginn í mér, Lærdómssamfélag og Aðrir þættir.  

5.1 Sameiginleg sýn og áherslur  

Hér verður fjallað um það hvað deildarstjórarnir áttu sameiginlegt varðandi sýn og 

áherslur í forystuaðferðum.  

5.1.1 Leiðtoginn í mér 

Í fyrsta lagi kom fram að allir deildarstjórarnir útbúi dagskipulag fyrir börnin og 

starfsmenn, en það var þó misjafnt hversu ítarlegt það var. Það má sjá tengsl við 

dagskipulag deildanna og hugmyndafræði Leiðtogans í mér, nánartiltekið Venju 2, í 

upphafi skal endinn skoða. Hún snýst um að hafa skilning á því hvert maður stefnir með 

athöfnum sínum (Covey,1989) en dagskipulag hjálpar starfsfólki að vera skipulagt og 

þar sést hvað er gert í leikskólanum á hverjum degi. Þannig á að vera hægt að lesa úr 

dagskipulaginu hverjar áherslur leikskólans eru og dagskipulagið á að endurspegla 

markmið leikskólans. 

  Í öðru lagi tengdu allir deildarstjórarnir forgangsröðun við það að taka ekki að 

sér of mörg verkefni í einu. Forgangsröðun er Venja 3 í hugmyndafræði Leiðtogans í 

mér. Samkvæmt henni er mikilvægt að forgangsraða svo hægt að sé að ná þeim 

markmiðum sem maður setur sér. Þá er nauðsynlegt að hafa góða sjálfstjórn og 

sjálfsaga til að geta sagt nei eða já við verkefnum sem manni bjóðast svo maður hafi 

ekki of mikið á sinni könnu (Covey, 1989). Það virðist oft vera vandasamt að taka ekki 

að sér of mörg verkefni og því var ánægulegt að sjá hversu meðvitaðir deildarstjórarnir 

virtust vera um það að forgansraða.  

  Í þriðja lagi áttu allir deildarstjórarnir nema einn það sameiginlegt að fjalla um 

mikilvægi þess að tala saman og að eiga gott samtal, í tengslum við ágreiningsmál. Best 

væri að ræða málin sem fyrst, helst áður en mál verður að ágreiningi. Þannig væri 

mögulega hægt að koma í veg fyrir nánast öll ágreiningsmál. Rodd (2013) fjallar um að á 

vinnustöðum þar sem krafist er mikilla samskipta myndist nær undantekningalaust 
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miserfið ágreiningsmál. Líkt og fram hefur komið að ofan eru deildarstjórarnir 

meðvitaðir um þetta og leggja áherslu á jákvæð samskipti sem geta mögulega komið í 

veg fyrir ágreining. Á þessu má sjá tengsl við Venju 4 í hugmyndafræði Leiðtogans í mér. 

En samkvæmt Covey (1989) þá snýst Venja 4 um að hugsa í anda sigrum saman, þar 

sem samningar eru gerðir þannig að allir eru ánægðir og líði vel með þá ákvörðun sem 

var tekin og vandamál eru leyst þannig að enginn tapi. Það samræmist því sem 

deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér sögðu og að þær 

noti sigrum saman hugsun í tengslum við að leysa ágreining. Einnig má tengja það við 

það hvernig hinir deildarstjórarnir leystu ágreining þar sem reynt er að finna lausn sem 

allir væru sáttir við. Með því að finna lausn á ágreiningi sem allir eru sáttir við er 

mögulega verið að koma í veg fyrir áframhaldandi ágreining. Ef þeir sem eiga í 

ágreiningi eru ekki sáttir við hvernig deilan er leyst, þá getur það leitt til áframhaldandi 

gremju eða pirrings útí þá sem áttu þátt í ágreiningnum eða áttu þátt í að leysa hann. 

Því er mjög mikilvægt að leysa ágreining á sem farsælastan hátt með því að leita að 

lausn sem allir eru sáttir við. Hægt er að tengja þessa umræðu við það sem Rodd (2013) 

segir um ráðríkan stjórnanda en hann leysir ágreiningsmál með því að setja sig í 

hlutverk sáttasemjara, oft án þess að komast að rót vandans. 

  Í fjórða lagi töluðu allir deildarstjórarnir um spjall inná deild þar sem starfsfólk 

spjallaði um einkalíf sitt, að það sé mikilvægt að þekkja starfsfólkið sitt vel og hlusta á 

það sem það hafði að segja. Deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér lögðu sérstaka áherslu að gefa sér tíma til að virkilega hlusta og gefa 

starfsfólki tíma til að tala við sig. Allir deildarstjórarnir voru sammála um að hlustun í 

sambandi við ágreiningsmál væri mikilvæg. Hægt væri að nota skilningsríka hlustun til 

að koma mögulega í veg fyrir ágreiningsmál, en með því að vera til staðar fyrir 

starfsmenn og hlusta á þá, þá væri meiri líkur á að þeir komi og tali við deildarstjórann 

ef eitthvað væri að angra þá. Þannig væri mögulega hægt að leysa vandamálið áður en 

það stækkar. Samkvæmt Covey (1989) þá snýst Venja 5 um skilningsríka hlustun þar 

sem eigin skoðanir eru settar til hliðar og maður hlustar af alvöru á aðra. Þannig er 

stuðlað að jákvæðari samskiptum. 

5.1.2 Lærdómssamfélag  

Tengja má niðurstöður rannsóknarinnar við hugtakið lærdómsamfélag á nokkra vegu. 

Lærdómssamfélag vísar til sameiginlegra sýnar og gilda starfsfólks og forysta stjórnenda 

er bæði dreifð og styðjandi (DuFour, DuFour og Eaker, 2009; Hord, 2008). Allir 

deildarstjórarnir áttu það sameiginlegt að vilja ekki skilgreina sig sem þessa dæmigerðu 

stjórnendur þar sem þær væru efstir í valdapíramídanum og starfsfólkið átti að hlýða 
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skipunum þeirra. Það sem var ákveðið inni á deild var gert í samvinnu og allir gátu haft 

áhrif, samt sem áður var það alltaf deildarstjórinn sem hafði lokaorðið og tók 

lokaákvarðanir. Þetta er í samræmi við skilgreiningu Harris (2008) á dreifðri forystu, 

jafnframt má segja að þar sem ríkir kennaraforysta ríki líka dreifð forysta (Akert og 

Martin, 2012; Greenlee, 2007). Þá leggur stjórnandinn áherslu á lýðræði, samvinnu og 

að útdeila verkefnum. Samt sem áður er ekki verið að tala um að allir stjórni og allir 

ráði, heldur að hver og einn fái góðan stuðning og að allt starfsfólk sé virkjað til 

þátttöku í starfinu (Harris, 2008). Samkvæmt Hord (2008) er dreifð forysta einnig 

einkenni lærdómsamfélags. En hann fjallar jafnframt um styðjandi aðstæður sem geta 

verið skipulagslegar og samskiptalegar. Það má segja að allir deildarstjórarnir hafi reynt 

að skapa styðjandi aðstæður, sérstaklega samskiptalegar þegar þær lögðu áherslu á að 

starfsfólk spjalli saman, sumir í hófi, og kynnist persónulega. Með því gátu 

deildarstjórarnir skapað aðstæður þar sem þær höfðu möguleika á að kynnast sterkum 

og veikum hliðum starfsfólksins, sem síðan væri hægt að nýta í starfinu. 

  Í rannsókn Kristrúnar Hafliðadóttur (2013) kom í ljós að leikskólastjórar töldu 

nokkra þætti styðja við þróun faglegs lærdómssamfélags í leikskólum. Þessir þættir eru; 

dreifð forysta, samvinna, nýta mannauðinn og að hafa gott samstarf við deildarstjóra, 

leikskólakennara og leikskólastjóra. Þetta eru þættir sem allir deildarstjórarnir töluðu 

um á einhvern hátt. Helst má nefna samvinnuna og að nýta mannauðinn með því að 

virkja starfsmenn í því sem þeir væru sterkir í eða þar sem áhugasvið þeirra liggur, til 

dæmis að lesa á pólsku fyrir pólsku börnin og þeir sem hafa áhuga á listsköpun sjái um 

listastarfið á deildinni. Líkt og kemur fram að ofan kynnast deildarstjórarnir starfsfólkinu 

betur með því að spjalla saman inni á deild. Þá geta deildarstjórarnir átt auðveldara 

með að vita hvar áhugasvið starfsfólksins liggur og þar af leiðandi útdeilt verkefnum 

sem eiga við áhugasvið hvers og eins. Ef deildarstjórar leggja áherslu á að virkja 

starfsmenn útfrá áhugasviði, þá getur það mögulega leitt til meiri samvinnu milli 

starfsfólks. Öflug samvinna getur síðan hjálpað til við að mynda sameiginlega sýn sem 

er forsenda lærdómssamfélagsins. Þessar niðurstöður eru svipaðar og fengust hjá 

Rannveigu Jónsdóttur (2012) þar sem hún fjallar jafnframt um að finna hæfileika hvers 

og eins í rannsókn sinni. Með því skapast traust og starfsmenn finna að leikskólastjórinn 

meti þá að verðleikum. Hægt væri að yfirfæra það á deildarstjórana, þegar þær efla 

starfsmenn sína á deildinni í að gera það sem þeim þykir áhugavert þá gætu þær aukið 

traust og sameiginlega ábyrgð á skólastarfinu. Þetta var áberandi hjá bæði þeim 

deildarstjórum sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér og þeim sem 

störfuðu ekki eftir henni.  
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5.1.3 Stjórnunarstílar  

Allir deildarstjórarnir lögðu áherslu á að starfsfólkið leggði fram hugmyndir og að 

hlustað væri á viðhorf þeirra varðandi ýmis mál. Hægt er að tengja það við 

lýðræðislegan stjórnunarstíl en Rodd (2013) talar um að stjórnunarstílar vísi til þess 

hvað stjórnandi leggur áherslu á í samskiptum og hvernig hann nær til og tengist 

samstarfsfólki. Hún vísar til skilgreiningar Goleman, Boyatzis og Mickee (2002, 2004) á 

sex mismunandi stjórnunarstílum og er lýðræðislegur stjórnunarstíll einn af þeim. Þar 

er lögð áhersla á fólkið og að framlag þess sé metið að verðleikum. Hlustað er á 

samstarfsfólkið og byggð upp samstaða og samvinna. Einnig má segja að Karen noti 

svolítið framsýnan stíl (Rodd, 2013) þar sem hún var hvetjandi með ákveðna sýn og 

reyndi að ýta fólki að sameiginlegum markmiðum. Sá stíll hentar vel þar sem vantar 

skýra sýn hjá starfsfólki og er hann talinn hafa mikil jákvæð áhrif.  

  Líkt og fram hefur komið lögðu allir deildarstjórarnir áherslu á samvinnu, að tala 

saman og þannig skapast nálægð við starfsfólkið. Það bendir til þess að áherslur þeirra 

samræmist því sem er kallað samskiptastíll, en þar er lögð áhersla á persónuleg 

samskipti, umhyggju og tengsl. Á móti er gert ráð fyrir tryggð og hlýðni (Arna H. 

Jónsdóttir, 2009). Það kom hins vegar ekki mjög skýrt í ljós í viðtölunum við 

deildarstjórana, enginn talaði um hlýðni en flestir töluðu um að þær treystu starfsfólki 

sínu vel og að þær gerðu ráð fyrir því að það traust speglist á milli. Mögulega gerðu 

deildarstjórarnir ráð fyrir hlýðni þó þær töluðu ekki um það. Ég velti því fyrir mér hvort 

deildarstjórarnir myndu leggja áherslu á persónuleg samskipti, umhyggju og tengsl ef 

engin hlýðni væri til staðar. Hugsanlega hefur orðið hlýðni ekki nógu jákvæða merkingu 

til að notast við þegar fjallað er um samskipti deildarstjóra og starfsfólks. Væntalega 

gera deildarstjórar ráð fyrir hlýðni starfsmanna þó þær hafi ekki talað um það í 

viðtölunum líkt og samskiptastílinn (Arna H. Jónsdóttir, 2009) . Einnig er hægt að tengja 

þær áherslur sem koma fram í niðurstöðunum við kvenlægan stjórnunarstíl þar sem 

samskipti, hvatning, samvinna, þátttaka og lýðræði eru þættir sem eru í hávegum 

hafðir. Ekki er stuðst við hefðbundna valdapíramída (Arna H. Jónsdóttir, 2009; Anna G. 

Edvardsdóttir, 2004). Það var sérstaklega áberandi hjá Maríu, Steinunni og Sigrúnu að 

hjá þeim væri ekki þessi hefðbundni valdapíramídi, en líkt og kemur fram hér að framan 

þá tóku allir viðmælendur undir það að þær litu ekki á sig sem yfirmenn eða 

stjórnendur heldur jafninga. Einnig að deildin væri vinnustaður þeirra, en að jafnframt 

bæru þær aðeins meiri ábyrgð. Samkvæmt Örnu H. Jónsdóttur (2009) geta þættir eins 

og þöggun á umræðu og bæling á átökum fylgt kvenlægum stjórnunarstíl. 
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Deildarstjórarnir minntust ekki á þessa þætti en það þýðir hinsvegar ekki að þeir séu 

ekki til staðar. 

Allir deildarstjórarnir töluðu um að vera jákvæðir, á léttu nótunum og glaðir en það er 

líkt og niðurstöður Rannveigar Jónsdóttur (2012) sýna fram á, að leikskólastjórar skapa 

liðsheild með jákvæðum starfsanda og gleðina að leiðarljósi. 

 

5.1.4 Aðrir sameiginlegir þættir  

Deildarstjórarnir töluðu allir um margvísleg hlutverk sín þegar þær voru spurðir um 

hvað fælist í starfi þeirra. Þær bæru ábyrgð á faglegu starfi á deildinni, að fylgjast með 

þroska barnanna, miðla upplýsingum og allt sem tengdist foreldrasamstarfi og 

foreldraviðtölum. Þetta samræmist starfslýsingu deildarstjóra í kjarasamningi Félags 

leikskólakennara (Kennarasamband Íslands, 2011b) sem bendir til þess að 

deildarstjórarnir væru meðvitaðir um hlutverk sitt og vissu til hvers var ætlast af þeim.  

  Að virkja starfsmannahópin og dreifa verkefnum voru þættir sem 

deildarstjórarnir áttu sameiginlegt. Hlutverk þeirra væri að tryggja það að allir framfylgi 

þeim markmiðum sem væru í námskrá leikskólans og að virkja starfsfólkið með í starfið. 

Það samræmist skilgreiningu Rodd (2013) á teymisvinnu þar sem deildarstjóri er í 

forystu. Samkvæmt henni þá sér deildarstjórinn um að dreifa ábyrgð og verkefnum til 

starfsmanna, allt starfsfólkið vinnur síðan að sameiginlegum markmiðum og sýnir hvert 

öðru stuðning. Einnig má tengja þetta við niðurstöður Jónu Bjargar Jónsdóttur (2012) 

en samkvæmt þeim þá telja deildarstjórar það vera hlutverk sitt að virkja starfsmenn og 

passa að þeir sinni vinnu sinni vel.  

  Það mætti segja að allir deildarstjórarnir væru í ákveðinni kennaraforystu þar 

sem þær taki þátt í forystu skólans með því að sitja á deildarstjórafundum. Þannig geta 

þær haft áhrif á allt faglegt starf og skólaþróun. Kennaraforysta er hugtak sem lýsir sér 

þannig að kennarar taka þátt í forystu skóla, hafa áhrif á skólastarfið og hvetja til 

faglegra vinnubragða hjá samstarfsfólki (Akert og Martin, 2012). Það er í samræmi við 

niðurstöðurnar hjá deildarstjórunum sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í 

mér en samkvæmt þeim hvöttu þær til faglegra vinnubragða inni á deild með því að 

halda uppi faglegri umræðu inni á deildinni. Jafnframt reyndu þær að halda áfram þeirri 

umræðu sem fór fram á deildarstjórafundum þegar inn á deild er komið. Einnig reyndu 

þær að kynna námskrá leikskólans vel til að hægt væri að móta sameiginleg markmið 

sem starfið ætti að einkennast af. Hinir deildarstjórarnir sem störfuðu ekki eftir 

hugmyndafræðinni töluðu um að það væri á þeirra ábyrgð að tryggja að allir starfsmenn 

deildarinnar störfuðu eftir faglegri stefnu leikskólans. Á þessu má sjá að allir 
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deildarstjórarnir töldu það sitt hluverk að hvetja til faglegra vinnubragða og tryggja að 

allir séu meðvitaðir um faglega stefnu leikskólans. Svo virðist sem deildarstjórarnir sem 

starfa eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér væru meðvitaðari um hvernig þær gerðu 

það og nefndu þær fjölbreyttari aðferðir við það.   

  Hægt er að tengja skilgreiningu Hoy og Miskel (2012) um valdreifingu við 

niðurstöður rannsóknarinnar. Þeir telja valdreifingu mikilvæga í skólastarfi, þar sem 

skólastarfið geti verið mjög flókið þá sé gott fyrir stjórnendur að dreifa verkefnum og 

ábyrgð. Samkvæmt þeim er valddreifing frá leikskólastjóra til deildarstjóra en það má 

einnig tengja það við deildarstjóra og starfsmenn þeirra inni á deildum. 

Deildarstjórarnir nota valddreifingu þegar þær dreifa verkefnum og stuðla að samvinnu 

starfsmanna á deildinni. Allir deildarstjórarnir komu inn á þennan þátt og að þær 

reyndu að virkja starfsmannahópinn. Einnig talaði Guðrún um að hún sinnti stundum 

sérverkefnum og verkefnum sem leikskólastjóri bað hana um að taka að sér. 

 

5.2 Ólíkar áherslur  

Hér verður fjallað um það sem er ólíkt með sýn og áherslum forystuaðferða 

deildarstjóranna sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér og þeirra sem 

störfuðu eftir annars konar áherslum.  

5.2.1 Leiðtoginn í mér 

Það sem deildarstjórarnir áttu síst sameiginlegt voru þættir sem tengdust 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Það ætti þó ekki að koma á óvart þar sem lögð er 

mikil áhersla á þá þætti í skólastarfinu hjá Guðlaugu, Maríu og Sigrúnu.  

  Guðlaug, María og Sigrún sögðu allar að innleiðing hugmyndafræði Leiðtogans í 

mér hefði haft góð áhrif á skólastarfið en hefði samt sem áður ekki haft neinar 

stórvægilegar breytingar í för með sér. Frekar mætti segja að allir væru meðvitaðri um 

Venjurnar 7 og hvernig hægt væri að nota þær til að verða öflugri leiðtogi í eigin lífi og 

þannig skapa betri vinnustað fyrir starfsmenn leikskólans og börnin. Þær töluðu um að 

starfsfólkið væri að gera margt sem kemur fram í hugmyndafræðinni áður en 

innleiðingin hófst. Jafnframt væri gott að hafa þær til hliðsjónar og hugsa um þær því 

hugmyndafræðin hjálpaði til við að skerpa á þeim þáttum sem hún snýst um. Þetta 

samræmist því að hugmyndafræði Leiðtogans í mér er innleidd og samþætt inn í 

núverandi skólastarf, starfsáætlanir, námskrá og hefðir, ásamt því að samtvinnast þeim 

áherslum sem eru fyrir í skólanum og efla leiðtogahæfni starfsfólks og barna 

(FranklinCovey education, 2015; Education direction, e.d.). Útfrá þessu má velta því upp 
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hvort leikskólar á Íslandi starfi eftir áherslum hugmyndafræðinnar ómeðvitað eða án 

tillits til þess hvaða yfirlýsta hugmyndafræði ríkji í leikskólanum.   

 Deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér voru 

sammála um að þær sjálfar og starfsfólkið á deildinni væri duglegt að taka af skarið og 

sýna frumkvæði. Starfsfólk var ófeimnara en áður við að koma fram með hugmyndir og 

taka að sér verkefni. Það er líkt og Covey (1989) fjallar um varðandi Venju 1, við þurfum 

að sýna frumkvæði til að geta síðan haft áhrif á eigið líf eða starf. Hjá hinum 

deildarstjórunum var þetta ekki eins áberandi, til dæmis þóttu Guðrúnu og Karen að 

frumkvæði starfsfólks kæmi í bylgjum og að það væri þá í tengslum við deildarfundi. 

Karen sagði jafnframt að starfsfólkið sitt vildi helst að hún héldi á sprota og segði því 

hvað það ætti að gera, en að hennar mati eigi það ekki að vera hún sem ákveður hvert 

spor starfsmanna. Mögulega er það hugmyndafræði Leiðtogans í mér sem hefur haft 

áhrif á frumkvæði starfsfólksins í þeim leikskólum. Einnig geta aðrir þættir hafa haft 

áhrif eins og starfsaldur starfsmanna, hversu lengi starfsfólkið hefur unnið saman og 

andrúmsloftið og menningin á deildinni. Ef starfsfólk hefur unnið lengi saman á sama 

stað þekkist það vel og þorir kannski frekar að koma með hugmyndir og sýna 

frumkvæði. Að auki fjallar Rodd (2013) um að það geti verið vandasamt fyrir 

deildarstjóra að virkja allt starfsfólk í teyminu, sem er myndað af starfsfólki 

deildarinnar. Því er mikilvægt að hann veiti hvatningu og hvetji starfsfólk til að taka af 

skarið og sýna frumkvæði.  

  Venja 2 fjallar um skýr markmið og að vita hvernig maður ætlar að ná þeim eða 

hvaða leið maður ætlar að fara til að ná þeim (Covey, 1989). Deildarstjórarnir sem 

störfuðu eftir áherslum Leiðtogans í mér unnu deildarmarkmið út frá námskránni í 

samvinnu með starfsfólki deildarinnar. Segja má að þannig væru þær vel meðvitaðir um 

þessa Venju því þær hafa ákveðin markmið sem þær stefna að með ákveðnum leiðum 

sem þær hafa mótað í samvinnu við annað starfsfólk deildarinnar. Guðlaug nefndi 

dæmi um persónulegu markmið sín og faglegu markmið, að hún hafi mótað þau og 

verið meðvituð um þau eftir fyrsta námskeiðið í hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Nú 

setji hún sér markmið og reynir að ná þeim, ef það gengur ekki þá reynir hún aftur.  

  Hjá hinum deildarstjórunum kom lítið fram um að þær setji sér markmið en 

Guðrún fjallaði um markmið sem tengdust innleiðingu á skráningum og ferilmöppum 

fyrir börnin. Steinunn sagðist notast við lista sem skólastjórnendur útbjuggu til að meta 

nám og þroska barnanna og segja má að það væru markmið deildarinnar. Gera má ráð 

fyrir að með því að vinna markmið deildarinnar í samvinnu við starfsfólkið á deildinni 

finni starfsfólkið að það hafi áhrif, sem getur eflt það í að sýna frumkvæði. Aftur á móti 
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getur verið erfitt að móta markmið deildarinnar þegar starfsmannahópurinn hefur litla 

menntun. Starfsfólk sem hefur ekki leikskólakennaramenntun veit síður hvernig 

raunhæf markmið hljóma, það hefur minni tíma til að kynna sér hvað er um að vera í 

leikskólastarfi því það á ekki rétt á undirbúningstíma. Svo er spurning hvort það sé 

einfaldlega fljótlegra að vinna deildarmarkmiðin einn, mögulega finnst stjórnendum 

þægilegra að vinna markmiðin og matsþætti fyrir deildina inni á skrifstofu í staðinn fyrir 

að gera það á deildarfundi með starfsmönnum.    

  Líkt og fram hefur komið þá kom forgangsröðun fram hjá öllum 

deildarstjórunum og áttu þær ýmislegt sameiginlegt þar en einnig var ýmislegt ólíkt. 

Munurinn felst aðallega í því að deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér voru sammála um að vera meðvitaðri um forgangsröðun í vinnunni og 

í persónulega lífi sínu. Þær höfðu átt það til að hnoðast með of marga hluti í einu og 

hreyfa aðeins lítillega við öllum. Guðlaug nefndi sem dæmi þegar hún var beðin um að 

vera leikskólastjóri, þá var það forgangsröðun hennar að segja nei við því og vinna 

áfram með börnunum inni á deild. Covey (1989) segir að það sé mikilvægt að 

forgangsraða svo hægt sé að ná markmiðum sínum sem best eða vinna verkefni á sem 

áhrifaríkastan hátt. Allir deildarstjórarnir töluðu um að forgangsraða í 

undirbúningstímanum sínum til að geta lokið þeim verkefnum sem lá mest á. 

  Þegar deildarstjórarnir töluðu um samvinnu og að þær leggi áherslu á að 

starfsfólk deildarinnar hafi áhrif á starfið má tala um samlegð sem er Venja 6. Samlegð 

vísar til þess að heildin vinnur saman að einhverju sameiginlegu og að heildin áorkar 

meiru en einstaka þættir hennar. Þannig verða til margfalt betri lausnir eða hugmyndir 

(Covey, 1989). Þetta var áberandi viðhorf hjá deildarstjórunum sem störfuðu eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Með því að hafa starfsmenn með í skipulagningu 

gerðist eitthvað meira og það komu fleiri og jafnvel betri hugmyndir. Verkefnin 

þróuðust frekar á spennandi hátt heldur en þegar hver og einn vann eftir eigin höfði og 

þá skiptir ekki máli hvort verkefnið er stórt eða smátt. Líkt og fram hefur komið framar, 

þá unnu deildarstjórarnir, sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér, 

deildarmarkmið í samvinnu við starfsfólk. Hinir deildarstjórarnir töluðu ekki um 

samvinnu á sama hátt en Steinunn sagði að allir á deildinni hennar væru að vinna 

saman, ef það ætti að breyta einhverju þá væri það gert í sameiningu. Karen sagði að 

hjá sér snérist samvinnan aðallega um hópastarfið, að starfsmenn deili hugmyndum 

hver með öðrum. Guðrún talaði um samvinnu og sveigjanleika og að stundum væri 

betra að breyta einhverju því það hentaði betur þá stundina. Hér velti ég því fyrir mér 

hvort skýr og sameiginleg sýn hjá starfsfólki sem starfar eftir hugmyndafræði 
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Leiðtogans í mér hafi áhrif á samvinnu til dæmis í tengslum við skipulagningu og 

markmiðssetningu fyrir deildina. Sameiginleg sýn og gildi starfsmanna er eitt af 

einkennum lærdómssamfélags (Hord 2008). Því má velta því upp hvort Samlegð geti 

hjálpað til við að mynda lærdómssamfélag í leikskólum sem starfa eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér.   

  Venja 7, Að skerpa sögina snýst um að rækta sjálfan sig og gefa sjálfum sér tíma. 

Mikilvægt er að finna út hvað veitir manni hamingju og nýta það til að styrkjast á sem 

flestum sviðum (Covey, 1989). Það var áberandi í svörum deildarstjóranna sem störfuðu 

eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér hversu meðvitaðar þær voru um mikilvægi þess 

að hugsa vel um sig hvort sem það væri í vinnunni eða í persónulegu lífi. Þær voru 

sammála um að passa sig á því að skilja vinnuna eftir í vinnunni, hreyfa sig, fá nægan 

svefn og borða hollt. Einnig að fara á námskeið og bæta við sig þekkingu. Hinir 

deildarstjórarnir tengdu ekki jafn marga þætti við það að rækta sjálfan sig sem 

deildarstjóra og komu einungis inn á það að fara á námskeið. Guðrún var sú eina sem 

sagðist gera eitthvað sérstakt til að sinna sjálfri sér fyrir utan vinnutíma en það var að 

stunda hugleiðslu og fara í jóga. 

  Þó allir deildarstjórarnir töluðu um að fara á námskeið reglulega þá var misjafnt 

hvernig þær töluðu um það. Til dæmis sögðu deildarstjórarnir sem störfuðu eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér að þær hvöttu samstarfsmenn sína til þess að sækja 

sér menntun og fara á námskeið ásamt því að fara sjálfir á námskeið. Á meðan töluðu 

hinir deildarstjórarnir einungis um að fara sjálfir, en minntust ekki á samstarfsfólkið á 

deildinni og hvort það færi á námskeið. Með því að fara á námskeið er starfsfólk 

leikskóla að efla fagvitund sína og getur þannig haft jávæð áhrif á starfið. Greenlee 

(2007) fjallar um þetta og segir að kennaraforysta snúist um það að virkja þá sem vinna 

næst börnunum með auknu aðgengi að upplýsingum sem fer til dæmis fram á 

endurmenntunarnámskeiðum. Þess vegna getur verið mikilvægt að allt starfsfólk fari á 

námskeið en ekki einungis deildarstjórar.   

5.2.2 Lærdómssamfélag 

Lærdómssamfélag vísar til sameiginlegra sýnar og gilda starfsfólks og forysta stjórnenda 

er bæði dreifð og styðjandi (DuFour, DuFour og Eaker, 2009; Hord, 2008). Það mátti 

greina ólíkar áherslur varðandi þætti sem einkenna lærdómssamfélag í svörum 

deildarstjóranna. Í fyrsta lagi töluðu deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér um að móta markmið deildarinnar og þemu vetrarins í samvinnu með 

starfsfólkinu, með því væru það að mynda með sér sameiginlega sýn og gildi sem það 

ætlaði svo að starfa eftir. Þá var forysta deildarstjóranna einnig dreifð og styðjandi því 
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starfsfólk var hvatt til þátttöku á þessum stefnumótandi þáttum. Harris (2008) nefndi 

að það sem einkennir lærdómssamfélag er að stjórnendur leggi áherslu á að allt 

starfsfólk sé virkjað til þátttöku í starfinu. Hjá hinum deildarstjórunum var þetta ekki 

eins áberandi, en þær reyndu að dreifa verkefnum og virkja starfsfólk til þátttöku, en 

nefndu ekki dæmi um slíkt að fyrra bragði líkt og hinir deildarstjórarnir. Hugsanlega er 

auðveldara fyrir deildarstjóra að hafa dreifða forystu þar sem starfsfólk sýnir meira 

frumkvæði heldur en þar sem starfsfólk þarfnast meiri tilsagnar og leiðbeininga. 

Mögulega finnst starfsfólki það þægilegra því það hefur ekki kunnáttuna til að vera 

sjálfstætt í starfi eða er vant því að deildarstjórinn segi því hvað það eigi að gera. Samt 

sem áður má ekki gleyma því að deildarstjóri er næsti yfirmaður starfsfólksins á 

deildinni (Kennarasamband Íslands, 2011b) og því er eitt af hlutverkum hans að veita 

starfsfólki á deildinni leiðsögn. 

  Það má sjá tengsl milli dreifðar forystu og það sem Hoy og Miskel (2012) fjalla 

um í sambandi við valddreifingu en þeir telja hana mikilvæga í skólastarfi. Þar sem 

skólastarfið geti verið mjög flókið er gott fyrir stjórnendur að dreifa verkefnum og 

ábyrgð. Þeir tala þó um valddreifingu leikskólastjóra til deildarstjóra en það má tengja 

það líka við deildarstjóra og starfsmenn þeirra inni á deildum líkt og fram hefur komið. 

Því má ætla að meiri valdreifing ríkji þar sem starfsfólk er tilbúið að taka að sér meiri 

ábyrgð og verkefni.  

  Það var misjafnt hvaða leiðir deildarstjórarnir notuðu til að meta nám barnanna 

þó markmiðin geti hafa verið þó sömu, en eitt af einkennum lærdómssamfélags er 

sameiginlegt nám og leiðir sem hafa það markmið að meta nám og stöðu barnanna 

(Hord 2008). Deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér voru 

sammála um mikilvægi námskrárinnar og deildarmarkmiða sem notuð voru til að meta 

nám barnanna. Þau voru mótuð í samvinnu allra starfsmanna á deildinni. 

Deildarstjórarnir sem störfuðu ekki eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér notuðu 

ýmsar athuganir og til dæmis Hljóm-2 við námsmat. Einnig studdust þær við lista sem 

stjórnendur útbjuggu til að meta nám og þroska barnanna en það var ekki gert í 

samvinnu við annað starfsfólk á deildinni.  

  Það mátti greina ólíkar áherslur varðandi samhæfða kennsluhætti og 

jafningjafræðslu sem eru jafnframt einkenni lærdómssamfélags (Hord, 2008). Í 

leikskólunum þar sem starfað var eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér var sameiginleg 

hugmyndafræði en hún var útfærð út frá hugmyndafræði og stefnu leikskólans, sem var 

ríkjandi hverju sinni. Einnig hafa myndast umræðufundir í einum af þessum leikskólum 

þar sem starfið og hugmyndafræðin var rætt þvert á deildar. Þannig var stuðlað að 
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jafningafræðslu og kennsluhættir samhæfðir líkt og Hord (2008) fjallar um. Allir 

deildarstjórarnir nefndu deildarstjórafundi, en þar fór fram ýmis konar fræðsla og 

fagleg umræða. Samt sem áður fékk starfsfólkið sem vann inni á deild ekki að taka þátt 

á þeim fundum en deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér 

töluðu um að þær reyni að halda áfram þeirri umræðu sem fór fram á 

deildarstjórafundinum, inni á deild. Með því að halda umræðum áfram inni á deild má 

gera ráð fyrir því starfsfólk eflist í faglegum vinnubrögðum og sé meðvitaðra um það 

sem fer fram á deildarstjórafundum. Þannig er mögulega verið að efla fagvitund 

ómenntaðs starfsfólk og innsýn þeirra í skólastarfið verður betri sem getur haft jákvæð 

áhrif á starfið í leikskólanum. Ég velti því einnig fyrir mér hvort það geti vakið áhuga 

starfsfólks á meiri þátttöku í skólastarfinu ef það veit betur um hvað er 

 í gangi eða hvernig það geti haft áhrif á starfið. Það er eitt af meginverkefnum 

deildarstjórans að miðla upplýsingum innan deildarinnar og bera ábyrgð á því að 

starfsfólk sé upplýst um skólastarfið (Kennarasamband Íslands, 2011b). 

5.2.3 Aðrir þættir 

Deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér sögðust lítið þurfa 

að skipuleggja starfsmannamál þar sem samstarfsfólkið þekkist mjög vel og vann vel 

saman. Starfsfólkið var virkt og duglegt að taka af skarið. Hinir deildarstjórarnir höfðu 

mismunandi reynslu varðandi starfsmannamál. Steinunni fannst hún lítið þurfa að huga 

að starfsmannamálum á meðan Guðrún og Karen vörðu mun meiri tími í skipulagningu í 

þætti sem snertu starfsfólk og náðu ekki alltaf að vinna í undirbúningstíma út af 

forföllum starfsfólks. Það samræmist niðurstöðum Ásdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) 

sem sýna að mikill tími deildarstjóra fari í stjórnun og stýringu á starfsfólki í stað þess að 

undirbúa faglegt starf með börnunum. Það má spyrja sig hvort starfsfólkið í þeim 

leikskólum sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér hafi unnið lengur saman 

en starfsmenn hinna leikskólanna og þekkist því betur. Ef starfsfólkið þekkist vel er 

hugsanlega auðveldara fyrir deildarstjórana að skipuleggja starfið því samskiptin geta 

verið meiri og deildarstjórinn veit hvað virkar. Einnig virðist vera minna um forföll 

starfsmanna í þeim leikskólum sem starfa eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér. En þar 

sem eru mikil forföll myndast mögulega ekki jafn góð tækifæri fyrir starfsfólk til að 

kynnast jafnvel og það starfsfólk sem vinnur í leikskólum þar sem lítið er um forföll 

starfsmanna.   

 Rodd (2013) og Jóna Björg Jónsdóttir(2012) fjalla báðar um að deildarstjórar 

þurfi að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum þar sem þeir eru sífellt í nánum 

samskiptum, til dæmis við leikskólastjóra, samstarfsfólk, börn og foreldra. Misjafnt var 
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hvernig deildarstjórarnir töluðu um þetta en deildarstjórarnir sem störfuðu eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér nefndu allar að þeim þættu foreldrasamskipti 

krefjandi, einnig að dagurinn á deildinni snerist um samskipti, samskipti milli barna, 

foreldra og samstarfsfólks. Hinir deildarstjórarnir komu líka inn á samskipti, en á annan 

hátt. Karen sagði að samskipti yrðu að vera hrein og bein milli starfsmanna á meðan 

Guðrún sagðist kynnast bæði foreldrum og börnum öðruvísi þegar hún hefur svona 

mikil samskipti við báða aðila, sem væri ekki ef hún væri ekki deildarstjóri. Mögulega 

getur verið að þeir deildarstjórar sem starfa eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér 

finnist foreldrasamskipti eins erfið og raun ber vitni vegna smæðar bæjarfélagsins sem 

þær starfa í. Það getur leitt til nánari samskipta við foreldra þar sem margir þekkjast vel 

fyrir utan leikskólann. Það getur síðan haft áhrif á auknar kröfur til deildarstjóranna því 

foreldrarnir þekkja þá persónulega.   

  Að framan hefur komið fram að deildarstjórarnir áttu margt sameiginlegt 

varðandi ágreiningsmál en einnig mátti greina ólíkar áherslur. Til dæmis hjá Karen en 

samkvæmt henni þurfti hún að fá hjálp frá leikskólastjóra við að leysa ágreining. Þá 

hafði hún fyrst reynt annað og ekki séð aðra lausn en að senda tvo starfsmenn til 

leikskólastjórans. Það má tengja þetta við ráðríkan stjórnanda þar sem hann er 

sáttasemjarinn og þurfti beinlínis að segja starfsfólkinu hvað það ætti að gera (Rodd, 

2013). Ráðríkur stjórnandi á það til að skapa ágreining þar sem hann segir fólki hvað á 

að gera í stað þess að hlusta á viðkomandi, spyrja álits og reynir ekki að komast að rót 

vandans (Rodd, 2013). Það átti þó ekki við um Kareni þar sem hún talaði aðeins um 

þetta eina dæmi þar sem ekkert annað hafi komið til greina en að fá hjálp frá 

utanaðkomandi aðila. Einnig kom fram hjá Sigrúnu að hún sæki sér aðstoð frá 

stjórnendum leikskólans og Steinunn talaði um að hún gæti alltaf leitað til 

samráðsteymis skólans. Það samræmist að hluta til niðurstöðum Berglindar 

Hallgrímsdóttur (2010) þar sem deildarstjórar fá hjálp frá leikskólastjórnendum, en það 

er hins vegar út af því að þeim finnst þeir ekki hafa nægilegt vald til að takast á við og 

leysa ágreiningsmálin sjálfir. Guðlaug, Guðrún og María sögðust leysa ágreiningsmál á 

deildarfundum eða á litlum fundum með þeim sem eiga í hlut. Þessar niðurstöður eru 

svipaðar og komu fram hjá Jónu Björgu Jónsdóttur (2012), en deildarstjórar í þeirri 

rannsókn tóku á ágreiningsmálum innan deildarinnar og töldu það í verkahring sínum.  

 

5.3 Rannsóknarspurningunni svarað 

Hér kemur samantekt þar sem rannsóknarspurningunni verður svarað en hún er:  
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Hvað er líkt og ólíkt með forystusýn deildarstjóra og áherslum forystuaðferða þeirra 

sem vinna eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér og þeirra sem vinna ekki eftir henni? 

  Það sem er líkt og deildarstjórarnir eiga sameiginlegt varðandi sýn og áherslur, 

forystuaðferða eru nokkrir þættir. Deildarstjórarnir voru sammála um að vilja ekki líta á 

sig sem hinn dæmigerða stjórnanda þar sem hann er efstur í valdapíramídanum, heldur 

vildu þær leggja áherslu á samvinnu, að allir hafi áhrif og virkja starfsfólk til þátttöku í 

starfinu. Þær höfðu dreifða forystu þar sem þær dreifa verkefnum og styðjandi 

aðstæður sem einkennast af spjalli og að allt starfsfólk þekkist persónulega. Allir 

deildarstjórarnir vildu nýta mannauðinn, styrkleika og áhugasvið starfsmanna í starfinu 

inni á deild. Við það getur skapast jákvætt andrúmsloft og starfsfólk kemur frekar með 

hugmyndir og framkvæmir þær. Einnig fannst deildarstjórunum þær bera ábyrgð á 

starfinu á deildinni, þær útbúa dagskipulag fyrir starfsmenn og börn og forgangsraða 

með því að taka ekki að sér of mörg verkefni í einu. Deildarstjórarnir áttu einnig 

sameiginlegt að nota stjórnunarstíla sem einkennast af samvinnu, samskiptum, 

þátttöku og lýðræði. Jafnframt vildu þær leysa ágreiningsmál jafnóðum og þau 

myndast, með því að ræða málin og þannig mögulega koma í veg fyrir að ágreiningur 

myndist.  

  Það sem var ólíkt með sýn og áherslum forystuaðferða deildarstjóranna má 

tengja að mestu leyti þeim áherslum sem hugmyndafræði Leiðtogans í mér hefur. 

Deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér voru sammála um 

að hugmyndafræðin hefði hjálpað þeim að skerpa á þeim þáttum sem hún snýst um. 

Starfsfólk var virkara að taka af skarið og er því virkara í þátttöku í starfinu. Þá er starfið 

á deildinni unnið í meiri samvinnu, starfsfólk tekur meiri þátt í ákvörðunum og í að 

móta starf deildarinnar heldur en hjá deildarstjórunum sem störfuðu ekki eftir 

hugmyndafræði Leiðtogans í mér. Deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér eru meðvitaðri um forgangsröðun og að rækta sjálfan sig í sínu 

persónulega lífi sem hjálpar þeim að takast á við deildarstjórastarfið. Einnig lögðu þær 

áherslu á menntun starfsfólks. Deildarstjórarnir sem störfuðu ekki eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér þótti foreldrasamskipti jákvæð og gefa þeim tækifæri á að kynnast 

börnunum betur á meðan hinum deildarstjórunum fannst þau oft erfið og krefjandi. 

Allir deildarstjórarnir töluðu um að ágreiningsmál gætu verið erfið og krefjandi en 

misjafnt var hvernig þær tókust á við þau. Stundum áttu deildarstjórarnir í erfiðleikum 

með að leysa ágreiningsmál starfsmanna og þurfa að leita til stjórnenda eða í 

samráðsteymi sem veitir aðstoð.  
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6 Lokaorð 

Deildarstjórinn gegnir stóru hlutverki í daglegu starfi leikskólans. Hann er milliliður 

starfsfólks og leikskólastjóra, einnig getur hann verið einhvers konar milliliður í 

samskiptum við foreldra þar sem starfsfólk er ekki alltaf í miklum samskiptum við 

foreldra. Starfsfólkið á deildum leikskóla getur haft mikil áhrif á starf deildarstjórans. 

Þar sem starfsfólk er virkt og tekur af skarið eru betri aðstæður fyrir deildarstjóra að 

efla faglegt starf deildarinnar og að vera í faglegri forystu. Ef mikil veikindi eru á 

starfsfólki og starfsfólk hefur ekki ábyrgðartilfinningu eða finnur ekki fyrir því að það 

skipti máli í vinnunni eru meiri líkur á að deildarstjórinn þurfi að eyða miklum tíma í 

starfsmannamál á kostnað þess tíma sem gæti farið í ýmislegt tengt faglegri forystu.  

  Svo virðist sem hugmyndafræði Leiðtogans í mér geti hjálpað starfsfólki gera sér 

betur grein fyrir að það skiptir máli í vinnunni og starfsfólk finnur að það getur haft áhrif 

á starfið. Þegar deildarstjórarnir nota skilningsríka hlustun eflast samskiptin og fólk 

verður virkara í starfinu. Allir skipta máli. Þegar allt starfsfólk er virkt í starfinu hafa 

deildarstjórarnir meiri tíma til að undirbúa og efla faglegt starf. Ég tel jafnframt að 

þegar starfsfólk er virkt í starfinu þá sé auðveldara að hafa það með í skipulagningu á 

starfi deildarinnar. 

  Deildarstjórarnir sem störfuðu eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér voru 

meðvitaðri um tengsl persónulegs lífs á deildarstjórastarfið og mikilvægi þess að setja 

sér markmið bæði í vinnunni og í sínu persónulega lífi. Með því að setja sér markmið 

hefur einstaklingur skýrari sýn á hvert hann vill stefna í starfinu eða lífinu. 

Hugmyndafræðin getur því hjálpað deildarstjórunum að setja sér markmið og móta sér 

framtíðarsýn.  

  Athyglisvert var að sjá muninn á viðhorfum deildarstjóranna til 

foreldrasamskipta og hvernig deildarstjórarnir sem störfuðu ekki eftir hugmyndafræði 

Leiðtogans í mér litu á þau með jákvæðari augum.   

  Að mínu mati var áhugavert að sjá hvernig hugmyndafræði Leiðtogans í mér 

getur stutt við þætti sem tengjast lærdómssamfélagi. Til dæmis hvernig umræðufundir 

sköpuðust út frá frumkvæði starfsfólks sem nýttir voru í jafningafræðslu, starfsfólk 

mótaði deildarmarkmið í sameiningu og styðjandi aðstæður er miklar þar sem 

deildarstjórarnir nota skilningsríka hlustun.  

  Til að fá enn nánari sýn á áhrif hugmyndafræðinnar væri áhugavert og skoða 

hvernig eða hvort hún hafi haft einhver áhrif á þá leikskólastjóra sem vinna í leikskólum 

sem störfuðu eftir hugmyndafræðinni, það er á stjórnunar- og forystusýn 

leikskólastjóra. Einnig væri mögulega hægt að skoða áhrif hugmyndafræði Leiðtogans í 
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mér á börnin sem sækja nám í þess konar leikskóla og hvort hún hjálpi þeim að efla 

leiðtogahæfni sína.  
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Fylgiskjal 1: Viðtalsrammi 

Bakgrunnur viðmælenda 

Menntun, fyrri starfsreynsla, núverandi starf (Hversu lengi hefur þú starfað sem 

deildarstjóri á þessum leikskóla, en á öðrum leikskólum?) 

Segðu mér frá stefnu og hugmyndafræði leikskólans. 

Hvernig myndir þú lýsa menningu leikskólans/deildarinnar? 

Af hverju ákvaðst þú að verða deildarstjóri? 

Hvað felst í starfi þínu sem deildarstjóri?  

Hvað einkennir starf deildarstjóra? 

Hvað finnst þér vera jákvætt við deildarstjórastöðuna? 

Hvað finnst þér vera neikvætt við deildarstjórastöðuna? 

Hvað er áhugaverðast við deildarstjórastöðuna? 

Hvað er erfiðast við deildarstjórastöðuna? 

Hvaða áherslur hefur þú varðandi stjórnun í starfi þínu sem deildarstjóri?  

Hvernig skilgreinir þú faglega forystu?  

Á hvaða hátt ert þú í faglegri forystu? 

Hversu lengi hefur þú unnið með starfsmönnum deildarinnar? 

Hvernig samskipti leggur þú áherslu á á deildinni? 

Hvernig stuðlar þú að samvinnu á milli starfsmanna deildarinnar? 

Hvernig ganga samskiptin inni á deild? 

Hvernig er tekið á ágreiningsmálum? 

Hvað gerir þú til að halda góðum liðsanda?  

Hvaða aðferðir notar þú til að efla traust og virðingu á milli þín sem deildarstjóra og 

annarra starfsmanna? 

Hvernig stuðlar þú að samvinnu og samstarfi á deildinni? 

Hvernig tekur þú/starfsfólk af skarið á þinni deild? 

Hvernig forgangsraðar þú, finnst þér þú vera meðvitaður um forgangsröðun varðandi 

starf þitt sem deildarstjóra? 
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Í upphafi skal endinn skoða- hvernig finnst þér þú nota þessa Venju í starfinu?  

Á hvaða hátt einkennist starfið af sigrum saman hugsun? 

Notar þú skilningríka hlustun? Hvernig og í hvaða aðstæðum? 

Finnur þú fyrir samlegð á þinni deild? Getur þú útskýrt það og nefnt dæmi? 

Hvernig skerpir þú sögina? Ræktaru sjálfan þig sem deildarstjóra og á hvaða hátt? 

 

  



67 

Fylgiskjal 2: Gátlisti fyrir vettvangsathugun 

Á hvaða hátt : 

-Tekur deildarstjórinn eða starfsfólk deildarinn af skarið? Hvernig sýnir það frumkvæði? 

Hvernig er tekið í frumkvæði þeirra?  

 -Forgangsraðar deildarstjórinn eða starfsfólkið því sem þarf að gera? Eru allir á 

deildinni meðvitaðir um verkefni og skipulag dagsins? 

-Í upphafi skal endinn skoða- hvernig birtist það hjá deildarstjóra?  

-Hvernig/á hvaða hátt hugsar/starfar deildarstjóri sem einkennist af sigrum saman 

hugsun? 

-Notar deildarstjórinn skilningsríka hlustun? Dæmi 

-Hvernig má greina samlegð í starfsmannahópnum? Hvernig áorkar heildin meira en 

einstakir þættir hennar? Hvernig vinnur starfsfólkið saman?  

-Hvernig skerpir deildarstjórinn sögina? Er deildarstjórinn meðvitaður um hvað veitir 

starfsfólki hans gleði? Hvernig hefur hann áhrif á andrúsmloft deildarinnar? Dæmi  
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Fylgiskjal 3: Bréf til leikskólastjóra 

Bréf til leikskólastjóra og deildarstjóra 

Kæri leikskólastjóri/deildarstjóri 

Ég heiti Dagný Vilhjálmsdóttir og er meistaranemi við kennaradeild Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands og er að leita að þátttakendum í eigindlega rannsókn sem fer fram í 

janúar 2016. Leiðbeinandinn minn er Arna Hólmfríður Jónsdóttir.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvaða sýn deildarstjórar sem starfa í leikskólum 

sem vinna út frá hugmyndafræði Leiðtogans í mér hafi á forystuhlutverk sitt og á hvað 

leggja þeir áherslu. Einnig að öðlast vitneskju um það hvaða hugmyndafræði 

deildarstjórar í öðrum leikskólum hafa til forystu og bera hana saman við 

hugmyndafræði fyrrnefndra deildarstjóra. 

Gagnasöfnun fer fram með vettvangsathugun og hálf opnu viðtali við sex deildarstjóra í 

sex leikskólum, þar sem þrír leikskólar starfa eftir hugmyndafræði Leiðtogans í mér og 

leita ég að deildarstjóra til þátttöku í þínum leikskóla. Viðtölin verða borin saman og 

mun ég reyna að greina hvernig hugmyndafræði Leiðtogans í mér birtist hjá þeim sem 

vinna eftir henni eða hvort það sé munur á forystuáherslum hópanna og í hverju hann 

felst.  

Fullum trúnaði er heitið og öryggis varðandi meðferð gagna verður gætt. Notast verður 

við gervinöfn og reynt verður að gæta þess að ekki verði hægt að rekja upplýsingar. 

Eftir gagnagreiningu verður öllum gögnum eytt. Þátttakendur geta hætt við þátttöku 

hvenær sem er án ástæðu.  

Endilega hafðu samband við mig í gegnum netfangið dav10@hi.is ef einhverjar 

spurningar vakna.  

Með kveðju og von um þátttöku.  

Dagný Vilhjálmsdóttir 
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