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Ágrip 

Tilgangur og markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvernig tókst til um 

það breytingarstarf er fólst í sameiningu tveggja leikskóla í sitt hvoru 

skólahverfinu. Skoðað var hversu vel tókst til með breytingastjórnunarfræði 

að leiðarljósi.  

Athyglinni var einnig beint að þróun leikskóla á Íslandi, hvernig starfið 

byggðist upp í upphafi 20. aldar þegar krafan um dagvistun varð æ háværari 

vegna breyttra aðstæðna á vinnumarkaðnum.  

Þegar leikskólinn er skoðaður út frá hinni lagalegu hlið þá hefur hann 

breyst talsvert mikið. Lögin 1973 fjölluðu að mestu um fjármál og 

kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Lögin frá 2008 fjalla meira um 

kröfuna um faglegt og metnaðarfullt starf í leikskólunum. 

Rannsóknin var eigindleg og fólst í því að kanna hvernig til tókst við 

innleiðingu breytinga við sameiningu leikskólanna tveggja, Kató og 

Smáralundar, og hver faglegur ávinningur varð af sameiningunni. 

Meginniðurstöður eru að sé ekki vel að verki staðið varðandi undir-

búning breytinga, og starfsfólk ekki haft með í ráðum strax í ákvörðunar-

ferlinu getur reynst erfitt að fá það til samstarfs. Breytingar geta skapað 

hræðslu hjá starfsfólki og erfitt getur reynst að fara út fyrir þægindarammann 

og prófa það sem er nýtt og óþekkt. Ef starfsfólkið er ekki tilbúið getur verið 

erfitt fyrir skólastjórnendur að halda uppi faglegum metnaði. Skólamenningin 

í hinum nýja, sameinaða skóla getur jafnvel verið í hættu. 

Niðurstöðurnar undirstrika að ef ákvarðanir um breytingar eru teknar 

af sveitarstjórnarfólki og fræðsluyfirvöldum án þess að starfsfólk sé haft með 

í ráðum frá upphafi ferils getur reynst örðugt að koma þeim á. Sé hins vegar 

vel að verki staðið og öll lykilatriði höfð að leiðarljósi getur breytingarferli 

heppnast afar vel. 

Lykilhugtök rannsóknarinnar eru: Leikskóli, faglegt starf leikskóla, 

mannauður, rekstur leikskóla, skólamenning og breytingastjórnun. 

 

 

 





 

Abstract 

The objective of the thesis is to examine the results of the integration of two 

different preschools in seperated school districts. It is thouroughly examined 

whether the Organizational Change Theory was employed in the process of 

change. 

Attention is given to the development of preschool in Iceland in the 

early 20th century when there was a growing demand for a daycare due to 

changed circumstances in the labor market. With a focus on the legal 

perspectives ? can see that the system has changed quite a lot. The Daycare 

Act of 1973 largely centered on finances whereas the legislation of the 

Preschool Act (2008) was a response to an evergrowing demand for a more 

professional and ambitious policy. 

The research method is qualitative and aims to observe how the change 

management was handled when introducing the integration of the two 

kindergardens as well as evaluating the estimated benefits of the integration. 

The research indicates that if the staff is not kept involved in the 

preparation stage of integration and immediate decision making it can be 

very difficult to get it to cooperate. Changes may create fear and many are 

they who find it difficult to go beyond the comfort zone and try out what is 

new and different. If the staff is not ready it can be difficult for school 

administrators to maintain professional ambition and the school culture in the 

unified school may even be at risk. 

These results underline that if changes are decided on by local 

education authorities without the involvement of staff right from the start it 

may cause problems and delay the process. On the other hand the process of 

change can easily succeed when key factors are taken good care of. 

Key terms are: Preschool, professional vocation, human capital, 

school management, school culture and change management. 
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1 Inngangur 

Mörgum hugmyndum hefur skotið upp í kollinn frá því ég fór að íhuga 

möguleikann á meistaraprófsritgerð fyrir þó nokkru síðan. Þegar ég svo tók 

endanlega ákvörðun um að takast verkið á hendur þá þótti mér eftir mikla 

ígrundun spennandi að skoða sameiningu á leikskólum í kjölfar fjármálahrunsins 

haustið 2008. Um langan tíma hafa leikskólar verið umtalsvert smærri 

rekstrareiningar en grunnskólar þó að undanfarin ár hafi verið byggðir stærri 

leikskólar með fleiri deildum en áður tíðkaðist. 

  Breytingastjórnun er merkileg fræði og hefur orðið æ fyrirferðarmeiri hin 

síðari ár, ekki síst vegna þess að hún getur haft mikil áhrif sé vel að verki staðið. 

Aftur á móti getur breytingarferlið líka skilið eftir sig röð mistaka og fólkið sem 

kemur að því orðið hvekkt og ósátt sé breytingastjórnunin ekki vandlega 

ígrunduð og vel undirbúin.  

Áhugi minn snérist aðallega um það hvort árangur og skilvirkni skilaði sér 

við samrunann. Heiti ritgerðarinnar, bráðræði eða bragarbót, vísar einmitt í það 

hvort ráðist hafi verið í breytingar breytinganna vegna. Til þess að fá svör við 

því leitast ég við að fá niðurstöður og skoðanir starfsfólks með eigindlegri 

rannsókn. Kenningar í breytingastjórnun eru verkfærin og niðurstaða 

rannsóknarinnar byggð á þeim og áliti starfsfólks. 

Augu mín hafa beinst að sameiningu tveggja leikskóla í Hafnarfirði árið 

2011 en þá réðst sveitarfélagið ásamt Reykjavíkurborg og fleiri sveitarfélögum í 

sameiningu á nokkrum leikskólum. Þann 24. febrúar 2011 skrifar þáverandi 

formaður fræðsluráðs í bæjarblað Hafnfirðinga, Fjarðarpóstinn, grein um 

áætlaðar sparnaðaraðgerðir sem lúta að leikskólum bæjarins og að leikskólarnir 

Kató (36 börn) og Smáralundur (68 börn) skyldu sameinast til þess að spara í 

kostnaði við yfirstjórn. Einnig segir að þótt þessi sameining verði þá muni það 

ekki hafa áhrif á daglegt starf barnanna (Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 2011, 

bls. 6).   

Þann 1. mars 2011 leggur fræðsluráð Hafnarfjarðar fram tillögu til 

bæjarstjórnar að rekstur leikskólans Kató verði færður undir leikskólann 

Smáralund en starfsemi verði að öðru leyti í óbreyttri mynd. Þessi tillaga var 

samþykkt samhljóða af öllum kjörnum fulltrúum. Það er svo ekki fyrr en þann 1. 
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október 2012 eftir að nafnasamkeppni hafði farið fram að leikskólinn hlaut 

nafnið Brekkuhvammur. 

Það mætti ætla að ókostir smærri rekstrareininga geti verið margir, 

einkum í formi óljósra starfslýsinga á meðan kostir við stærri einingar eru fleiri, 

sérstaklega þar sem hagkvæmni er meiri og betri t.d. í formi afmarkaðra 

starfslýsinga. 

Í þessari rannsókn verður kannaður árangur af því breytingarstarfi er 

fylgdi í kjölfar ákvörðunar í Hafnarfirði að sameina tvo leikskóla í einn. Leitað 

verður svara við því hvort breytingarferlið hafi haft í för með sér þá bestu 

nýtingu á starfshóp skólanna og hvernig skólastarfinu er háttað eftir 

sameininguna á tveimur mismunandi starfsstöðvum. 

Lítill rökstuðningur er fyrir því af hverju ráðist var í þessa sameiningu og 

sést það best á því að nánast engar heimildir eru til fyrir henni annað en nokkrar 

fundagerðir og lítil grein í bæjarblaði. 

Þess má geta að á heimasíðu hins nýja skóla kemur fram að tvö foreldra-

félög eru starfandi í sitt hvorri starfsstöðinni. Forvitnilegt er að skoða það form í 

ljósi sameiningar og hvernig það kemur út fyrir skólastarfið. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig tókst til um það 

breytingarstarf er fólst í sameiningu tveggja leikskóla og hvort faglegur 

ávinningur varð af breytingunni. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hvernig tókst til við innleiðingu breytinga við sameiningu 

leikskólanna, Kató og Smáralundar í Hafnarfriði? Varð faglegur ávinningur af 

breytingunni? Til þess að svara rannsóknarspurningunni eru settar fram þrjár 

undirspurningar: 

1) Hvernig upplifðu stjórnendur, kennarar og foreldrar breytingarferlið? 

2) Hvaða faglegu markmið voru lögð til grundvallar breytingarstarfinu? 

3) Hefur starfið í sameinuðum leikskóla orðið faglegra að mati skólastjóra 

og starfsmanna? 

Við rannsóknina verður meðal annars stuðst við fræði um 

breytingastjórnun. Lykilhugtök ritgerðarinnar eru: Leikskóli, faglegt starf 

leikskóla, mannauður, rekstur leikskóla, skólamenning breytingastjórnun og 

faglegt starf. 

Ritgerð þessi skiptist í fimm meginkafla. Fyrst er inngangur og þar er gerð 

grein fyrir kveikju viðfangsefnisins. Annar kafli verksins heitir Fræðileg 

umgjörð, í honum er gerð grein fyrir upphaf leikskólans, hlutverk hans og 

ábyrgð. Þróun hans er rakin allt frá fyrri hluta 20 aldar þegar barnaheimili voru 

að byggjast upp og til dagsins í dag þar sem krafn er gerð um faglegt og 
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metnaðarfullt leikskólastarf. Ýtarlegur kafli er um faglegt starf og mikilvægi 

fagmennsku og er sjónum m.a. beint að aðalnámstæki leikskólans, leiknum. 

Einnig er fjallað um stöðugleika í starfsmannahaldi og áhyggjur manna af þeirri 

starfsmannaveltu sem hefur verið um árabil. 

Umfjöllun um skólamenningu og mótun skólamenningar eru gerð skil. 

Fjallað er um faglegan ávinning af sameiningu leikskóla og mikilvægi þess að 

kennarar starfi saman og læri hver af öðrum.  Í kaflanum um breytingastjórnun 

er tekið fyrir það skipulagða ferli sem verður að vera til staðar til þess að 

breytingar geti orðið farsælar og geti fest sig í sessi í skólastarfi. Einnig er í 

framhaldinu fjallað um andstöðu við breytingar sem getur verið hindrun í 

framkvæmd og viðhaldi breytinga. 

Þriðji kaflinn fjallar um rannsóknaraðferð, fjórði kafli eru niðurstöður og 

svo fimmti kafli þar sem ræddar eru niðurstöður tengdar fræðilegri umfjöllun. 

Þar er leitast við að svara rannsóknarspurningunni. Loks eru það lokaorð þar sem 

fjallað er um helstu niðurstöður. 
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2 Fræðileg umgjörð 

Í þessum kafla er fjallað um þann kenningagrunn sem lagður er til grundvallar í 

rannsókninni. Í fyrri hluta hennar er rakin bæði þróun leikskólans í sögulegu 

samhengi ásamt því hvernig leikskólinn hefur þróast og breyst allt frá 

lagasetningunni 1973 og til þeirra laga sem nú eru í gildi. Umfjöllun um 

mikilvægi faglegs starfs og fagvitundar ásamt því að fjallað er um mikilvægi 

þess að stöðugleiki sé í starfsmannahaldi í leikskólum og áhrif þess á faglegt 

starf. Þegar um sameiningu leikskóla er að ræða skipar skólamenning og mótun 

skólamenningar stóran þátt og er hún einnig til umfjöllunar. Í síðari hluta þessa 

kafla er svo fjallað um breytingastjórnun, allt frá því þegar hugað er að 

breytingum, innleiðingu breytinga og andstöðu við breytingar. Einnig er fjallað 

um stöðu stjórnanda sem faglegs leiðtoga og breytingastjóra. Að lokum er síðan 

samantekt út kaflanum. 

2.1  Starf leikskóla 

Jón Torfi Jónasson (2006) rekur þróun leikskóla á Íslandi og segir m.a. frá því 

hvernig barnaheimili byggðust upp á Íslandi í upphafi 20. aldar til dagsins í dag. 

Krafan í upphafi 20. aldar var um að dagvistun skyldi komið á fót vegna þess að 

eðli starfa á vinnumarkaðnum hafði breyst og einnig vinnutími fólks. Konum 

fjölgaði umtalsvert á atvinnumarkaðnum og því þurfti gæslu fyrir börnin. Í fyrsta 

lagi var það staðhæfing margra að það væri ekki nægjanlega vel búið að börnum 

heima fyrir og því var krafan um að hið opinbera skyldi búa þeim betri 

uppeldisskilyrði. Í öðru lagi telur Jón Torfi að þéttbýli móti umhverfi sem hentar 

börnum. Við þéttingu byggðar á 20. öld og fjölmennari búsetukjarna hafi 

áhyggjur fólks aukist varðandi öryggi barna í þéttbýli. Af þeim sökum byggðu 

menn gæsluvelli og leikskóla til þess að gera umhverfi barna öruggara. 

Frumkvöðlar að slíkri uppbyggingu var Barnavinafélagið Sumargjöf sem tók sig 

til og fór að reka dagheimili, leikskóla og fleiri stofnanir. Í þriðja lagi segir Jón 

Torfi að með aukinni atvinnuþátttöku hafi skapast þörf á aðstöðu til að sinna 

uppeldi barna. Rökin voru félagsleg og tengjast kröfu kvenna um jafna stöðu. 
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Fjórða röksemd Jóns Torfa fyrir uppbyggingu leikskólastigsins fjallar um þroska 

og félagslegt uppeldi barna. Það umhverfi sem leikskólinn býður börnum er 

byggð á faglegum grundvelli og tryggir að slík þjónusta við börnin tryggi góðan 

grunn til menntunar. Jón Torfi bendir jafnvel á fimmtu rökin í þessu samhengi 

sem er réttur barna til uppeldis og þroska við sem bestu skilyrði (Jón Torfi 

Jónasson, 2006 bls. 16-20). 

Fyrsti leikskólinn sem Barnavinafélagið Sumargjöf rak var leikskólinn 

Grænaborg sem opnaði árið 1932 (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 7).  

Leikskólinn er að verða til og þróast allan fyrri hluta 20. aldar einkum í 

Reykjavík sem var að byggjast upp sem vaxandi þéttbýli en um miðja 20. öldina 

bjuggu um 80% þjóðarinnar í þéttbýli.  

Eftir seinna stríð var stöðug og mikil uppbygging barnaheimila í 

Reykjavík og var rekstur þeirra að mestu í umsjá Barnavinafélagsins 

Sumargjafar eða allt fram til ársins 1978. Á 20. öld voru stofnuð barnaheimili 

víðs vegar um landið, til að mynda á Akranesi og Siglufirði og í Hafnarfirði var 

dagheimilið Hörðuvellir stofnað 1935 og á því orðið 80 ára sögu. Fyrsti 

leikskólinn sem hóf samfellt heilsárs leikskólastarf á landsbyggðinni var 

leikskólinn Iðavöllur á Akureyri sem var vígður árið 1959 (Jón Torfi Jónasson, 

2006, bls. 7–32 ). 

Jón Torfi (2006) bendir á að í sögulegu samhengi þá hafi það ekki verið 

ætlun opinberra stjórnvalda á fyrri hluta síðustu aldar að sjá um vistun og gæslu 

barna innan skólaskyldualdurs. Samt komu stjórnvöld að 40% kostnaðar við 

rekstur barnaheimila um miðbik síðustu aldar. 

Fræðsluhlutverk barna- og dagvistarheimila á síðustu öld var frekar óljós 

og staðbundin. Ef skoðuð eru uppeldismarkmið Uppeldisskóla Sumargjafar 

(Valborg Sigurðardóttir, 1998) er fátt þar sem bendir á þann hluta starfseminnar. 

Barnaheimili voru fyrir börn „sem búa við þröngan kost og ekki nægjanlegt 

öryggi til að leika sér“ (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls.13). Áherslan var öll á gott 

uppeldisumhverfi en lítt nefnd önnur atriði svo sem fræðsla eða jafnvel bein 

kennsla. Dagheimilin voru því  í þeim skilningi neyðarúrræði borgarbúa. 

Með lögunum um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

dagvistunarheimila nr. 29/1973 er munurinn á milli dagvistunar barna og 

leikskóla minnkaður. Í nefndaráliti er fylgdi frumvarpinu segir: 

 
Áhersla er lögð á uppeldisgildi dagvistunarheimila, en það sjónarmið að 

dagvistunarheimili séu neyðarúrræði vegna barna sem búa við óheppilegar 

félagslegar aðstæður er nú úrelt orðið. Í samræmi við það sjónarmið telur 
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nefndin rétt, að mótuð verði sú framtíðarstefna að öll börn innan 

skólaaldurs eigi kost á að njóta dvalar hluta úr degi eða daglangt á 

dagvistunarheimili um eitthvert skeið, sé þess óskað. Þetta skal vera óháð 

því, hvort báðir foreldrar vinna utan heimils eða aðeins annað þeirra. Þetta 

sjónarmið er í fullu samræmi við þá stefnu, sem nágrannaþjóðir okkar hafa 

mótað. 

 

Tímamót urðu í uppbyggingu leikskólakerfisins í upphafi áttunda 

áratugarins en árið 1973 vor sett lög um Fósturskóla Íslands en með þeim tók 

Menntamálaráðuneytið við rekstri skólans af  Barnavinafélaginu Sumargjöf. 

Sama ár voru samþykkt lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri 

dagvistunarheimila (nr. 29/1973). Lögin snérust að mesti leyti um fjármál en 

samkvæmt lögunum tók ríkið að sér að greiða hluta stofnkostnaðar og auk þess 

20–30% rekstrarstyrki. Fyrsta grein laganna er um markmið þessara stofnana og 

eru þetta því fyrstu almennu lögin um starfrækslu dagvistunarheimila og 

undanfari laga um leikskóla. Lögin voru endurskoðuð 1976 (lög um byggingu og 

rekstur dagvistunarheimila nr. 112/1976) og þá fluttist öll ábyrgð af 

rekstrarkostnaði til sveitarfélaganna, en ríkið stóð áfram undir helmingi 

stofnkostnaðar á móti þeim. Þessu var aftur breytt með lögum frá Alþingi 1989 

en þá fluttist allur kostnaður við leikskóla, bæði stofn- og rekstrarkostnaður, til 

sveitarfélaga (Jón Torfi Jónasson, 2006). Í athugasemdum við frumvarpið segir: 
 

Með breyttri greiðslutilhögun var stefnt að því að flytja ákveðin verkefni 

til sveitarfélaga en ekki að draga úr framlagi til verkefnanna. Því er 

nauðsynlegt að hafa áfram ákvæði í lögum um rekstrarframlag til 

dagvistarheimila. Er hér gert ráð fyrr að heildarframlagið haldist innan 

sömu marka og áður en þá greiddi sveitarfélagssjóður helming 

rekstrarframlags á móti ríkissjóði en nú er gert ráð fyrir að sveitarfélögin 

ein greiði rekstrarframlag jafnfram því sem þeim var séð fyrir tekjuauka. 

Enn er gerður munur á stofnunum því stofnkostnaður var um 60% fyrir 

dagheimili og 40% fyrir leikskóla. Þá er rekstrarkostnaður færður til 

sveitarfélaga enda er stefna stjórnvalda að flytja rekstur dagvistunar til 

sveitarfélaga (lög nr. 112/1976). 

 

Í athugasemdum við frumvarp um byggingu og rekstur dagvistarheimila segir 

einmitt í upphafi:  
 

Frumvarpinu er ætlað að skapa stutta og hnitmiðaða rammalöggjöf með 

samhljóm við löggjöf um önnur skólastig sem geti skapað skilyrði til að 

styrkja starf í leikskólum. Tekið er mið af breytingum á fjölskylduhögum, 

auknum fjölda íbúa sem eiga sér annað móðurmál en íslensku og 

menningarlegum fjölbreytileika (lög nr. 112/1976). 
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Hér er megintónninn í fyrsta lagi tengsl skólastiga þannig að eðlilegt 

framhald skapast á næsta skólastigi, auk þess í öðru lagi er tekið tillit til 

breytinga á fjölskylduhögum. Þarna má greina samhljóm sem Barnavinafélagið 

Sumargjöf gaf í upphafi í starfi leikskólanna. 

Samkvæmt þessu þá má ætla að  lögin frá 2008 um leikskóla séu samin og 

staðfest út frá þeirri þörf sem myndaðist og þróaðist á áratugum síðustu aldar. Ef 

borin eru saman frumvörpin og lögin frá 1991 og 1994 kemur eftirfarandi í ljós  

Í lögunum 1991 breyttist andi laganna og mótaðist af breyttri 

samfélagsskipan. Með breyttum stjórnsýslulögum 1993 kemst enn betri skipan á 

framkvæmd stjórnsýslunnar. Samráð við foreldra varð markvissara og 

skilvirkara. Uppeldi og menntun verða einkunnaorð leikskólans þannig að 

skólinn þokast í þá átt að verða menntastofnun. Meginstef laganna var að stuðla 

að umburðarlyndi og víðsýni barnanna og jafna uppeldisstöðu þeirra. Einnig var 

lögð áhersla á að efla sjálfstæði barnanna auk tjáningar og sköpunarmátt (lög um 

leikskóla, 48/1991 og lög um stjórnsýslu, 37/1993). Greinin um kristileg siðgæði 

er fengin úr grunnskólalögunum og ljóst að skref var stigið í þá átt að samræma 

leik- og grunnskólalög. 

Í markmiðskafla laganna árið 1994 er bætt við mikilvægum þáttum s.s. 

„að rækta tjáningar- og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd 

þeirra, öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt.“ Samráð við 

foreldra er áréttað 1991 en áréttað í lögunum 1994 að „efla alhliða þroska barna í 

samræmi við eðli og þarfir hvers og eins“ er meginþráðurinn. Í lögunum er svo 

bætt inn umdeildum þætti þ.e. „efla kristilegt siðgæði“ líkt og gert var í 

grunnskólalögunum. Orðrétt er í lögunum 1991 og 1994 um „að rækta tjáningar 

– og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd þeirra, öryggi og 

getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt“ (lög um leikskóla 48/1991; lög um 

leikskóla 78/1994). 

Nokkur áherslubreyting er í markmiðskaflanum 2008 enda má ætla að 

þjóðfélag og þjóðfélagsskipan hafi breyst á 20 árum. Ef skoðaður er 

markmiðskaflinn frá 2008 þá kemur þar fram: 

 Í fyrsta lagi áhersla lögð á velferð og hagsmuni barna. 

 Í öðru lagi reynt að tryggja skyldur og réttindi foreldra barna líkt og í 

grunnskólum. 

 Í þriðja lagi að lögin endurspegli og geri ráð fyrir breyttri 

þjóðfélagsskipan og báðir foreldar sæki vinnu utan heimilis. 

 Í fjórða lagi sé tryggt aðgengi að sérfræðiþjónustu og annarri stoðþjónustu 

skólastigsins. 

 Í fimmta lagi að út frá nútíma þátttökulýðræði sé gert ráð fyrir virkari 

þátttöku foreldra í starfssemi leikskólans. 
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 Í sjötta lagi gera foreldrum kleift með betri upplýsingagjöf að fylgjast með 

skólastarfinu. 

 Í sjöunda lagi styrkja starfsemi leikskólans sem nærþjónustu og gera allt 

eftirlit með gæðum skólastarfsins gegnsærra. 

 Í áttunda lagi að styðja betur við þróunar- og nýbreytnistarf í leikskólum. 

Öll þessi atriði ramma inn leikskólastarfið og gerir öll samskipti og 

upplýsingagjöf skilvirkari (lög nr. 90/2008). 

Það mætti segja að lögin frá 2008 séu straumlínulagaðri og hnitmiðaðri. Á 

nýrri öld er ljóst að þjóðfélagið hefur breyst hvað varðar stjórnsýslu og 

upplýsingaskyldu stjórnvalda. Í fyrri lögum mætti segja að það hafi verið 

fálmkenndari framkvæmd þeirra markmiða sem sett voru með lögum. Orð eins 

og stoðþjónusta, nærþjónusta og þátttökulýðræði bætast í lögin og einnig er farið 

að fjalla um þróunar og nýbreytnistarf.  

2.1.1 Faglegt starf leikskóla  

Hér á undan hefur verið rakin hin lagalega hlið leikskólans allt frá 1973 til 2008. 

Hvað varðar faglegar áherslur leikskólans þá voru mikil tímamót árið 1982 þegar 

Uppeldisáætlun leikskóla var fyrst gefin út þegar þáverandi menntamálaráðherra 

skipaði nefnd til þess að semja starfsáætlun um uppeldisstörf á 

dagvistarheimilum (Uppeldisáætlun fyrir leikskóla, 1993, bls. 5). 

  Auk skipunar nefndar 2. júlí 1982 um starfsáætlun og uppeldisstörf á 

dagvistarheimilum skipaði ráðherra Valborgu Sigurðardóttur skólastjóra til að 

vinna á vegum ráðuneytisins að þessu verkefni. Henni var ætlað að móta 

starfsáætlun fyrir leikskóla á „fræðilegum grunni í samræmi við þá þekkingu 

sem menn hafa í barnasálarfræði og uppeldisfræði með hliðsjón af álitsgerðum 

sem lagðar hafa verið fram“ (Uppeldisáætlun fyrir leikskóla, 1993). Einnig er 

athyglisvert að nefndarmenn komu sér saman um að nota orðið „uppeldisáætlun“ 

frekar en „starfsáætlun“. Þannig er fókusinn færður frá daglegu starfi 

leikskólanna og víkkaður út í víðara andlag (lög um leikskóla nr. 112/1976). 

Í Aðalnámskrá frá 1999 segir meginhlutverk leikskólans sé að „gefa 

börnum kost á að taka þátt í leik og starfi og njóta fjölbreyttra uppeldiskosta 

barnahópsins undir leiðsögn leikskólakennara“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, 

bls. 8). Þarna er gerð skýr krafa um faglegt starf með börnum og svo enn frekar 

er þetta áréttað með aðalnámskránni 2011 en þar kemur m.a. fram að 

leikskólakennarar eiga að vera leiðandi í faglegu starfi og vera fyrirmyndir í 
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starfinu með börnunum og styrkja sitt faglega hlutverk í leikskólanum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 31). 

Eins og áður hefur komið fram þá leggur mennta- og 

menningarmálaráðuneytið leiðir uppeldisstefnu fyrir leikskóla á Íslandi sem lögð 

er fram í Aðalnámskrá leikskóla og  eiga skólastjórnendur, kennarar og 

rekstraraðilar að vinna samkvæmt þeim markmiðum og leiðum sem sett eru 

fram. Til þess að uppfylla þetta búa leikskólar sér skólanámskrár til þess að 

vinna eftir. Skólanámskrá leikskóla á að innihalda allt það sem unnið er með 

börnum í leikskólanum og á að geta birst í öllu skipulagi og daglegu starfi hans. 

„Starfsaðferðir leikskóla á Íslandi skulu skráðar í skólanámskrá og má ætla að 

þær hafi afgerandi áhrif á nám og menntun leikskólabarna“ (Anna Magnea 

Hreinsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011, bls. 29 og 30).  

Til þess að barn hafi þær forsendur til þess að læra í leikskóla er 

mikilvægt að þau fái frelsi til athafna á sínum forsendum. Í Uppeldisáætlun fyrir 

leikskóla segir að börn þroskist best og eðlilegast í gegnum leik og í 

lærdómsríku umhverfi fá þau reynslu sem örvar alhliða þroska þeirra. Leikskólar 

eiga að stuðla að og örva alhliða þroska barna og til þess að leikskólar geti unnið 

að þessu þarf starfsemin að hafa hafa ákveðin og skýr markmið í huga 

(Uppeldisáætlun fyrir leikskóla, 1993 bls. 11 & 26).  

Jón Torfi Jónasson (2006) bendir á að þróun leikskólans í ljósi sögunnar 

hefur breyst talsvert mikið. Hann nefnir þrjá lykilþætti og er sá fyrsti um vægið á 

milli félagslegs og uppeldislegs gildis starfsins. Leikskólar virðast sinna afar vel 

hinu félagslega hlutverki og uppeldishlutverkið er smátt og smátt að verða skýrar 

í huga almennings þótt það hafi ætíð verið nokkuð skýrt í huga fagfólksins. 

Annar  þátturinn að mati Jóns Torfa er stofnanavæðing uppeldis og sú 

spurningu er varðar ábyrgð stofnana annarsvegar og svo foreldra hins vegar. 

Nokkuð skýr áherslubreyting hefur orðið hvað þetta varðar síðastliðna hálfa öld 

og eru börn nú allflest á leikskólum frá 18. mánaða  aldri til fimm ára alla virka 

daga. Samkvæmt þessu er ábyrgð stofnana og foreldra mikil. 

Þriðji þátturinn er sá þáttur sem lítur að þróun starfs leikskólans sem 

stofnunar. Að mati Jóns Torfa þá telur hann fulla ástæðu að ætla að fagmennska 

sé mikil í leikskólum en telur þó að leikskólakennarar þurfi að glíma við nokkuð 

sérstakan vanda. Sá vandi felst í því að beita fagmennsku sinni við að nýta sér 

alla þekkingu á því hve börn geta sýnt miklar framfarir ef þeim er kennt af 

kunnáttu. En leikskólakennarar þurfa líka í leiðinni að ganga að ýmsum kröfum 
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sem felast meðal annars í skilvirkri frammistöðu í starfi, sýnileika og eftirliti 

(Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 80–81). 

Í leikskólum er mikið og fjölbreytt starf og hefur hann breyst og vaxið 

umtalsvert á síðustu árum og hafa kröfurnar um metnaðarfullt skólastarf og 

fagleg vinnubrögð aukist til muna. Samkvæmt aðalnámskrá þá ber leikskólum að 

búa sér til skólanámskrá og starfsáætlanir. Margir skólar fylgja einnig ákveðinni 

stefnu eða hugmyndafræði sem þeir aðhyllast á meðan aðrir taka það besta úr 

mörgu og/eða  gera sérstök verkefni. Leikskólar leggja því margir hverjir áherslu 

á  t.d. hreyfingu, myndlist útinám eða hvað annað sem áhugi manna liggur (Jón 

Torfi Jónasson, 2006 bls. 59-61). 

Leikurinn  er aðalnámstæki leikskólans og aðalnámsleið barnsins og 

byggir allt faglegt starf leikskólans á honum. Menn hafa verið sammála um 

mikilvægi leiksins allt frá dögum Fröbels þar sem hann sagði að hægt væri „að 

nota leiki og leikföng til þess að ná athygli barna og örva þannig þroska þeirra, 

hæfni og þekkingu“ (Valborg Sigurðardóttir, 1991 bls. 11). Það má því segja að 

óformleg kennsla í gegnum leik og allt skapandi starf sé einn sá 

grundvallarþáttur sem leikskólinn byggir á. Því er mikilvægt að sinna kennslu 

leikskólabarna í gegnum leik. Börn nota ýmsar aðferðir í leik og starfi. Þau búa 

sér til tengslanet með að deila reynslu og uppgötva nýjar aðferðir. Börn eru líka 

fólk með mismunandi getu og hæfileika. (Hrönn Pálmadóttir, 2016. Bls. 35). 

Leikurinn er einnig talinn vera æfing sem börn tileinka sér, en nám getur bæði 

verið afrakstur af því sem kennari kennir en einnig getur nám verið sjálfsprottið.  

Á fyrstu árum barnsins er menntun, leikur og nám oft aðskilin hinni 

hefðbundnu kennslustund þar sem börn læra að lesa. Sem dæmi þá er leikurinn 

oft settur til hliðar og fær að tilheyra hluta frítímans. Leikurinn er sem rauður 

þráður í námsskrám leikskóla um allan heim og eru menn sammála um að hann 

sé afar mikilvægur í þroska barna (Samuelsson og Carlsson, 2008).   

Uppeldisfræðingar og fræðimenn hafa oftar en ekki verið sammála um 

mikilvægi eða greiningu á leik barna tengdu námi. Fræðingar taka sýn á leikinn 

út frá þeirra menntun og starfi. Þó eru þeir sammála um þessa þætti: 

 Leikurinn er ánægjulegur og það er skemmtilegt að leika sér. 

 Barnið fær jákvæða upplifun frá leiknum þó að ánægjan skíni ekki alltaf 

frá barninu. 

 Leikurinn er gleðigjafi og nautn. 

 Leikurinn er ekki það sama og vinna, því hann er takmark í sjálfu sér og 

hefur ekkert ytra takmark. 
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 Árangur, afköst eða afrek leiksins veita barninu ekki ánægju, það gerir 

leikferlið sjálft. 

 Leikurinn er sjálfsprottinn. 

 Leikurinn er ferli. 

 Leikurinn á hug barnsins allan (Valborg Sigurðardóttir, 1991 bls. 108 & 

109). 

2.1.2 Foreldrasamvinna 

Góð foreldrasamvinna í leikskóla er afar mikilvæg í öllu starfi sem þar fer fram. 

Í lögum um leikskóla  (nr. 90/2008) segir m.a. að  hlutverk  kennara  sé  að  

fylgjast  með  og  efla  alhliða  þroska  barna  í  náinni samvinnu við foreldra. Þá 

segir í 1. og 2. mgr. 1. gr.  
Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og er fyrir börn undir 

skólaskyldualdri. Leikskóli annast að ósk foreldra uppeldi, umönnun og 

menntun barna á leikskólaaldri í samræmi við lög þessi. Foreldrar 

samkvæmt lögum þessum teljast þeir sem fara með forsjá barns í skilningi 

barnalaga.  

Þá segir í 2.mgr. 2. gr:  
Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera: 

a) að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við 

foreldra.  

b) að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

c) að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við 

þarfir hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar, 

d) að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

e) að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, 

f) að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. 

að styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til 

mannlegra samskipta. 

Þegar litið er til reglugerðarinnar þ.e. Aðalnámskrá leikskóla (2011,  bls. 

35 og 49) segir að í leikskóla eigi foreldrar, starfsfólk og börn að vera 

samstarfsfélagar, foreldrar þekki sín börn best og að þeir geti stutt við 

leikskólagöngu barnsins síns með því að veita mikilvægar upplýsingar sem 

leggja grunn að námi barnsins. Það er því mikilvægt að leikskólakennarinn geti 

verið í persónulegum tengslum og daglegu sambandi við foreldra svo hægt sé að 

upplýsa þá um innra starf skólans. 

Með þetta í huga er samstarfið afar mikilvægt og sátt þarf að ríkja um 

leiðangurinn að uppeldi barnsins. Að þessu leyti er fyrsta skólastigið í meiri 

nánd hvað varðar uppeldishlutverkið en grunnskólinn. Hér hjálpar til að 



27 

leikskólakennarinn er sérfræðingur um leiðir og þá valkosti sem skólinn býður 

uppá. Foreldrar eru þátttakendur en um leið þeir sem samþykkja eða hafna. 

Foreldrasamstarf er því mikilvægur liður í skólastarfi og er nauðsynlegt að á 

milli  leikskóla og foreldra ríki virðing, traust og gott upplýsingaflæði. 

2.1.3 Fagmennska kennara 

Í öllu skólastarfi er mikil áhersla lögð á fagmennsku kennarans og hlutverk hans. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er kafli um fagmennsku kennara en þar kemur 

fram að: 
 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 

menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að 

námi og aukinni hæfni barna og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins 

sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim 

tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla 

frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á 

því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við 

að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi 

námsumhverfi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011 bls. 11). 

 

Hlutverk kennarans er einnig vel skilgreint. Í Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) segir: 
Hlutverk kennarans er að styðja við nám barna í gegnum leik á 

margvíslegan hátt, m.a. með því að: 

 Skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og veita aðgengi að leikefni sem 

hvetur börn til að rannsaka, finna lausnir og skapa. 

 Gefa leik nægan og samfelldan tíma. 

 Gefa leik nægjanlegt rými svo að börnin hafi svigrúm til að hreyfa sig 

og til að þróa leik og dýpka. 

 Styðja við sjálfsprottnar athafnir og áhuga. 

 Eiga samskipti við börn og mynda tengsl við þau í gegnum leik. 

 Vera vakandi fyrir þeim tækifærum sem upp koma í leik og nota þau til 

að kveikja áhuga barna og styðja við nám þeirra. 

 Styðja við og efla jákvæð samskipti í leik. 

 Sjá til þess að öll börn hafi tækifæri til þátttöku í leik út og inni 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011 bls. 38). 

Í nútímasamfélagi vinnur leikskólakennarinn með mjög fjölbreytta 

barnahópa og kallar það á fjölbreyttar og mismunandi aðferðir til þess að koma 

til móts við þarfir barnanna því öll eiga þau rétt á þátttöku til náms og þroska.  
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2.1.4 Stöðugleiki starfsmannahalds í leikskólum og áhrif þess á 

faglegt starf 

Jón Torfi Jónasson (2006) bendir á að mælikvarði á stöðugleika sé breytileiki í 

málaflokknum. Út frá þeirri nálgun má skoða menntun þeirra sem koma beint að 

leikskólastarfi. Ef skoðaður er og borin saman fjöldi menntaðs starfsfólks árin 

2004 og 2014 kemur eftirfarandi í ljós: 

 

Tafla 1: Starfsfólk í leikskólum eftir menntun 2004 og 2014.  

 

Starfsfólk 2004 2014 

Leikskólakennarar með 

framhaldsskólamenntun 
84 5% 59 2% 

Leikskólakennarar með háskólamenntun 1234 79% 1777 64% 

Aðstoðarleikskólakennarar diplómanám   29 1% 

Starfsfólk með aðra uppeldismenntun á 

framhaldsskólastigi 
21 1% 251 9% 

Starfsfólk með aðra uppeldismenntun á 

háskólastigi 
185 12% 670 24% 

Samtals 1553  2786  

Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Frá árinu 2011 eru leikskólaliðar flokkaðir undir starfsfólk með aðra 

uppeldismenntun á framhaldsskólastigi. Það sem gerst hefur er að 

leikskólakennurum með framhaldsskólamenntun hefur fækkað um þrjú prósent 

en á sama tíma hefur leikskólakennurum með háskólamenntun fækkað um 16 

prósent. Á móti kemur að bæði starfsfólki með uppeldismenntun á 

framhaldsskólastigi hefur fjölgað um átta prósent og starfsfólki með aðra 

uppeldismenntun á háskólastigi fjölgað um 12% (Hagstofa Íslands, 2014). 

Í lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla segir að í hverjum leikskóla skuli að lágmarki 2/3 hlutar stöðugilda við 

kennslu, umönnun og uppeldi barna teljast til stöðugilda leikskólakennara (lög 

nr. 87/2008). Ef tekið er mið af árinu 2010 þá voru 1.546 stöðugildi 

leikskólakennara í landinu sem var 32% stöðugilda við uppeldi og menntun. Í 

dag hefur staðan lítið breyst og verulega er langt í land að hægt verði að uppfylla 
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hin lagalegu skilyrði. Einnig eru töluverðar áhyggjur af því hve fáir sækja um í 

nám í leikskólakennarafræðum (Hagstofa Íslands, 2014). 

Hin síðustu ár sem Fósturskóli Íslands starfaði þá voru verulegar 

fjöldatakmarkanir því ekki fékkst nægjanlegt fjármagn frá hinu opinbera og 

þurfti því að neita stórum hópi fólks um skólavist. Þegar leikskólakennaranámið 

færðist svo yfir á háskólastig minnkaði aðsóknin verulega. Í dag er 

leikskólakennaranám á meistarastigi og dregið hefur enn frekar úr umsóknum í 

námið hin síðustu ár (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 1–9).  

Árið 2012 kom út skýrsla sem unnin var fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið um aðgerðir til eflingar leikskólastigsins. Í kjölfar 

þessarar skýrslu skipaði svo mennta- og menningarmálaráðherra starfshóp til 

þess að setja fram aðgerðaráætlun til að fjölga þeim einstaklingum sem sækja 

um leikskólakennaranám og stuðla þannig að nauðsynlegri nýliðun meðal 

leikskólakennara (Mennta- og menntamálaráðuneytið, 2012). 

Í skýrslunni kemur meðal annars fram að dregið hafi úr aðsókn í 

leikskólakennaranám og samkvæmt upplýsingum frá kennaramenntunar-

stofnunum fækkar þeim sem útskrifast. Sá fjöldi einstaklinga sem nú er við nám 

í leikskólakennarafræðum er það lítill að ljóst er að fjöldi útskrifaðra mun ekki 

standa undir nauðsynlegri endurnýjun leikskólakennara til að uppfylla 2/3 hluta 

ákvæðis laga nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda. 

Ljóst er að grípa þarf til aðgerða til að ná settu markmiði laganna í samstarfi 

allra hagsmunaaðila sem að málinu koma (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2012, bls. 3).  

Árið 2007 sóttu um í leikskólakennaranám samtals 273 einstaklingar, 

þeim sem var boðið pláss voru 190 en þeir sem svo þáðu pláss voru alls 114. 

Árið 2011 sóttu um alls 139 og þá var 120 boðið pláss en 105 þáðu pláss. Það 

vekur athygli að hlutfallslega fleiri þáðu pláss 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Samkvæmt þessu má ætla að áhyggjur manna af  leikskólakennaraskorti 

séu ekki úr lausu lofti gripnar og að faglegar áherslur leikskólans séu jafnvel í 

hættu. Nokkur sveitarfélög til að mynda Hafnarfjörður hafa reynt að bregðast við 

þessu og boðið ófaglærðu starfsfólki að mennta sig til leikskólakennara og  öðru 

háskólamenntuðu fólki til að afla sér framhaldsmenntunar í 

leikskólakennarafræðum. Í fundargerð fræðsluráðs frá 9. mars 2015 þar sem 

hvatt er til þess að hækka menntunarstig starfsmanna leikskóla kemur fram að 

fræðsluráð samþykkir að fara í þær aðgerðir. Í fundargerðinni segir:  
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Í Hafnarfirði er hlutfall leikskólakennara í dag um 31% og aðrir með 

uppeldismenntun um 17%. Alls er hlutfall fagfólks því um 48% í 

leikskólum Hafnarfjarðar. Þótt þetta sé í hærri kantinum ef miðað er við 

önnur sveitarfélög vantar talsvert upp á að ákvæði laganna sé náð. 

Markmiðið er að á næstu árum verði komnar aðstæður til að geta boðið 

yngri börnum leikskóladvöl og er þá grundvallaratriði að kennarar séu til 

staðar í leikskólunum. Með samþykkt þessarar tillögu er verið að taka 

mikilvægt skref til að hækka þetta hlutfall og fjölga kennurum. 

(Hafnarfjörður, 2015.) 

 

Með aðgerðum sem þessum er ætlunin að efla faglegt starf í leikskólum til 

framtíðar. 

  

2.2 Leikskóli og sveitarfélög 

Leikskólinn kemur við sögu hjá flestum  fjölskyldum á Íslandi og er því brýn 

þjónusta sem íbúar gera kröfu til að sé í boði. Næstum öll börn sækja leikskóla á 

Íslandi í dag og er leikskólinn skilgreindur sem hluti af grunnþjónustu 

sveitarfélaga. Hann er að mestu á ábyrgð sveitarfélaga hvað varðar rekstur og 

kostnað. Leikskólinn er menntastofnun um leið og hann er þjónustustofnun (lög 

um leikskóla 90/2008). Í lögum um leikskóla er sveitarfélögum veitt heimild til 

að endurskipuleggja skólastarf út frá faglegum og fjárhagslegum sjónarmiðum. 

Þau fá víðtækt umboð í gegnum lögin til að móta stefnu sína um skólamál. Þau 

bera því ábyrgð á starfsemi leikskólans t.d. þróun einstakra leikskóla og á 

framkvæmd leikskólastarfsins (lög um leikskóla 90/2008). Í leikskólalögum 

segir ennfremur: 

  
Við leikskóla skal vera leikskólastjóri sem stjórnar starfi hans í umboði 

rekstraraðila. Leikskólastjóri stjórnar daglegum rekstri og starfi leikskóla 

og gætir þess að leikskólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir, 

aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá og önnur gildandi fyrirmæli (lög um 

leikskóla nr. 90/2008). 

 

Í leikskólanum er lagður mikilvægur grunnur að þroska barna sem býr þau 

undir margskonar nám seinna meir. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 segir að hver 

leikskóli skuli móta sínar starfsaðferðir og setja fram skólanámskrá og 

starfsáætlun leikskóla. Í Aðalnámskrá er lögð áhersla á mikilvægi leiksins en 
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hann er ein virkasta námsleiðin fyrir börn á leikskólaaldri. Bent er á að 

mikilvægt sé að leikskólinn þrói starfshætti sína í samræmi við gildi og þekkingu 

þeirra sem þar starfa. (Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls. 29 & 37). Þar segir 

ennfremur: 
 

Við skipulagningu á faglegu starfi í leikskólanum skal ávallt taka mið af 

leiðarljósi leikskóla, grunnþáttum menntunar og námsviðum leikskóla. 

Námsvið leikskólans eru: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, 

sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 41).  

 

Kennarar þurfa ávallt að geta tengt námsvið leikskólans inn í leik 

barnanna og samskipti barnanna innbyrðis: 
 

Eitt af verkefnum þeirra er að skoða, ræða og ígrunda samband barnanna 

við umhverfið sitt í leit sinni að þekkingu. Þeir geta því fylgst með námi 

barnanna og einnig tekið þátt í því. Það er undirstaða lifandi 

lærdómssamfélags í leikskólum (Mennta–og Menningamálaráðuneytið, 

2013 bls. 7). 

2.2.1 Stærð leikskóla og fjöldi  

Sameining leikskóla felur eðli málsins samkvæmt í sér fækkun þeirra og um leið 

stækkun. Um langan tíma hafa leikskólar verið umtalsvert smærri 

rekstrareiningar en grunnskólar þó að undanfarin ár hafi verið byggðir stærri 

leikskólar með fleiri deildum en áður tíðkaðist. Þegar skoðuð er hlutfallsleg 

skipting leikskólabarna eftir stærð skóla árin 2007, 2009, 2011 og 2013 þá 

kemur í ljós að umtalsverðar breytingar hafa orðið á stærð skóla.  
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Mynd 1. Hlutfallsleg skipting leikskólabarna eftir stærð leikskóla 2007-2013 

(Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). 

 

 

Árið 2013 eru flest leikskólabörn í leikskóla með 121 eða fleiri börn eða 

tæplega þriðjungur þeirra (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014 bls.21). Þetta 

þýðir það að leikskólar eru að verða mun fjölmennari. Mynd 1 skýrir þetta vel 

þegar fjöldi leikskóla árið 2009 voru 281 en höfðu fækkað um 26 á árinu 2013. 

Svo virðist samkvæmt þessu að sveitarfélög, þar með talinn 

Hafnarfjörður, hafi ekki verið mikið að velta fyrir sér stærðarhagkvæmni 

leikskóla. Í Skólaskýrslu 2014 kemur fram að árið 2013 voru starfræktir 255 

leikskólar í 64 sveitarfélögum, þar af 216 reknir af sveitarfélögum (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2014, bls. 23). 

  Frá árinu 2005 fjölgar leikskólum töluvert eða allt til ársins 2009. Þá eru 

þeir orðnir 281 talsins. Frá 2005–2009 fjölgar leikskólum um 19 heilt yfir 

landið. Árið 2009 er hámarkinu náð en strax árið 2010 fer þeim að fækka 

umtalsvert. Árið 2013 eru leikskólar landsins orðnir 255 og hefur þeim þá 

fækkað síðan 2009 um 16 talsins. Athyglisvert er að frá árinu 2010–2011 fækkar 

leikskólum um 12 (sjá mynd 2).  
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Mynd 2. Fjöldi leikskóla 1998–2013. Heimild: Samband Íslenskra sveitarfélaga 

2014. 

 

Árið 2013 telur 121 skóli á landsvísu 31–90 börn en leikskólar með fleiri 

en 91 barn eru 95 talsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014 bls. 27). 

Fámennum leikskólum hefur því fækkað á tímabilinu og stærð þeirra orðin 

töluvert meiri.  

Ef tekið er mið af stærð skóla á höfuðborgarsvæðinu þá virðast leikskólar 

í Reykjavík hafa haft nokkra sérstöðu hvað varðar barnafjölda. Þar eru að 

meðaltali 76 börn en í stærstu nágrannabyggðunum er meðalfjöldinn á bilinu 90 

upp í 200 börn.  (Reykjavíkurborg, 2011 a bls. 29). Sem dæmi þá rúmar 

leikskólinn Stekkjarás í Hafnarfirði um 180 börn og leikskóli Seltjarnarnes um 

200 börn. Sá fyrri er byggður fyrir 180 börn en hinn síðari er sameining tveggja 

skóla. 

2.3 Skólamenning 

Skólar gegna mikilvægu hlutverki í hinu stóra samhengi. Án þess að tekið sé 

tillit til stærðar byggða er skólinn einn mikilvægasti hlekkur hvers samfélags. 

Félagstenging fólksins sem að skólanum kemur gegnir einnig afar mikilvægu 

hlutverki. Það mætti því segja að skólasamfélagið sé þverskurður samfélagsins. 

 Ingileif Ástvaldsdóttir (2009 bls. 13) segir að skólamenning sé flókið 

fyrirbæri að því leyti að hún hefur áhrif bæði innan og utan þeirrar starfsemi sem 

hún tilheyrir. Þar á hún meðal annars við að innan skóla eru flóknar 
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samskiptavenjur og menningin heldur sjálfri sér við í gegnum hefðir og venjur 

stofnunarinnar.  

Þegar skólastofnun stendur frammi fyrir því að móta nýja stefnu t.d í 

nýjum sameinuðum skóla getur verið vandi á ferðum ef menn eru ekki 

meðvitaðir um það sem getur farið úrskeiðis. Þeir Owens og Valesky (2007) tala 

um mannauð sem fjárfestingu (e. Human Resources as Assets) þar tala þeir um 

að það sé ekki nóg að álykta að sé starfsmaður óánægður með hina nýju 

stefnumótun. Ágreiningur eða ótrú á breytingar getur leitt til þess að sá óánægði 

segi upp og hætti. Hér er þýðingamikið hvernig haldið er á málum. Þeir félagar 

leggja áherslu á að mannauðurinn er mjög dýrmætur og líklega sá dýrmætasti 

auður sem gerir menntastofnun að góðri stofnun. Sé ekki vel haldið utan um 

þennan auð getur hann koðnað niður en með samráði og hvatningu í starfi má 

koma í veg fyrir þær hættur (Owens og Valensky, 2007 bls. 170-171).  

Schein (2004) segir í skilgreiningu sinni um menningu hópa að það sé 

formgerðin (e. structual stability) sem einkenni stöðugan og samhentan hóp. Það 

sem við köllum menningu hóps eða stofnunar er sú festa sem felst í samskiptum 

og er í senn sjálfsmynd hópsins. Viðbrögð og samskipti eru fyrirsjáanleg þótt 

einn eða fleiri yfirgefi hópinn. Það mætti yfirfæra þetta á stofnanamenningu þar 

sem gildi og sýn stofnunarinnar/skólans helst í gegnum árin. Schein nefnir 

einnig að menningin sé jafnframt ómeðvitaður hluti hóps og því lítt áþreifanleg 

eða sýnileg. Einkenni hópa sýni jafnframt fjölbreytni innan hópsins og það geti 

verið kostur hans. Þó menningin hafi ekki verið skilgreind er hún undirliggjandi 

sem rauður þráður í starfi hópa. Schein skilgreinir einnig hópmenningu sem 

hann segir vera mynstur lærðra grundvallarforsenda sem mótast af 

sameiginlegum lausnum og verða til þegar fólk vinnur saman í hópum, bæði 

vegna samskipta innbyrðis og samskipta við aðra. Skoðanaskipti og jafnvel 

deilur verður þó alltaf að taka með í reikninginn vegna þess að menn tilheyra 

fleiri hópum með aðra hópmenningu. Mótun hópmenningar einkennist af 

skilgreiningum og þeirri viðleitni að formgera ákvarðanir og viðbrögð (Schein, 

2004 bls. 17). 

Schein (2004) setur upp ákveðna þrepaskiptingu hópmenningar: 

Afurðir: Sýnileg og skipuleg uppbygging og ferlar sem erfitt er að hnika. 

Þær afurðir sem hópurinn skilar eru sýnilegar og um leið fyrirsjáanlegar. 

Ástæðan er sú að uppbyggingin og reynslan segir til um niðurstöðurnar. 

Jafnframt er erfitt að sveigja út frá þessu ferli og ákvörðunum. Hér reynir því á 

samstöðu og samhæfni hópsins. 
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Aðlögun, lífssýn og gildi: Aðferðir, nálgun og markmið. Sýnileg 

réttlæting. Aðlögun lífsýnar er jafnframt samruni (e. merging) byggð á reynslu. 

Hér skiptir aðlögunarhæfni einstaklinga máli auk sveigjanleika og 

samstarfshæfni. 

Undirliggjandi ályktanir og reynsla: Ómeðvituð ákvörðun sjálfsögð 

lífssýn, hugsanir og tilfinningar. Safn gilda og aðgerða. Undirliggjandi reynsla 

eru svo hinar óskrifuðu reglur og gildismat sem skapast og safnast saman með 

tímanum. Reynsluauður. 

Schein (2004) áréttar að þáttur leiðtogans í starfi hóps er mikilvægur. 

Leiðtoginn/stjórnandinn litar álit hópsins og skoðanir hans vega yfirleitt þungt. 

Hæfileikar stjórnandans segir til um hæfni hópsins til að takast á við innbyrðis 

áskoranir eða viðbrögð við utanaðkomandi áhrifum.  

  Börkur Hansen (2003) álítur að stofnanamenning feli í sér þau norm og 

reglur sem hver stofnun tileinkar sér. Menningin vaxi af félagslegum stofni. 

Stofnun eins og skóli er ekki eingöngu bygging heldur fólk og menning og því 

hluti af samskiptum fólks. Hægt er innan skólastofnunar að greina starfsfólk í 

þrjá hópa. Þá sem virðast vita margt hagnýtt um skólann og menningu hans en 

með tímanum kemst sá sem byrjar að starfa við skólann að hann öðlist jafnvel 

betri yfirsýn en þeir sem fyrir eru og þekkja sögu hans betur. Svo er það hinn 

þögli hópur sem Börkur nefnir en það er hópurinn sem hefur efasemdir um 

markmið og stefnur og telur sig vita betur. Síðan er hópur sem mætti kalla hóp 

hinna virku sem stundum geta farið fram úr sér við ýmiskonar stefnumótun. Ef 

betur er að gáð þá gætu menn í þessu samhengi séð skilgreiningu Barkar sem 

vandamál en þá mætti skoða leiðir sem draga úr þessum skiptingum innan 

stofnunar og þá gæti lausnin falist í teymisvinnu innan skólans.     

2.3.1  Mótun skólamenningar 

Sergiovanni (2001) hefur sett saman lista þar sem hann veltir því fyrir sér hvað 

einkenni góðan skóla og hvort hægt sé að vita hvort skólastarfið sé skilvirt. Hér 

nefnir hann nokkur atriði: 

 Kennarar eru sammála um markmið skólastarfsins. 

 Kannanir benda til þess að nemendur eru ánægðir með skólastarfið. 

 Foreldrar eru meðvitaðir um gæði skólastarfsins og velja það besta fyrir 

börnin sín. 

 Góður undirbúningur starfsfólksins. 

 Utanaðkomandi matsaðilar gefa skólanum góða einkunn. 
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 Starfsfólkið vinnur vel saman og deilir hugmyndum sín á milli. 

 Kennaravelta er lág. 

 Starfsandinn er góður (Sergiovanni, 2001 bls. 163-164). 

Þeir Owens og Valesky (2007) nefna einnig fimm ástæður fyrir 

skilvirkum og framsæknum skólum.  

1. Í fyrsta lagi er meginhlutverk hvers skóla að kenna og að skilvirkni og 

árangur eru mæld í árangri nemenda og námsferli þeirra auk þekkingu og 

viðhorfi. 

2. Í öðru lagi þarf skólinn að skapa námsvænt umhverfi fyrir nám og 

kennslu. 

3. Í þriðja lagi verður að líta á nám og skóla sem heild. Að brjóta upp 

samstöðuna og beita mismunandi stjórnunar- og kennsluháttum er leið 

mistaka. 

4. Í fjórða lagi eru viðhorf kennara og annarra starfsmanna mikilvægari en 

t.d. stærð bókasafnsins svo dæmi séu tekin. 

5. Í fimmta lagi segja þeir að einna mikilvægast sé að skólinn axli ábyrgð á 

árangri nemenda einkum ef illa gengur. Nemendum er gert að stunda 

nám sitt vel burt séð frá uppruna og menningarlegum bakgrunni (Owens 

og Valesky, 2007 bls. 170). 

Ef litið er yfir íslenska menntasviðið og þessir áherslupunktar hafðir í 

huga mætti velta fyrir sér hvort markmiðsetning í aðalnámskrá skólastiganna sé 

nægjanleg þ.e. leik- og grunnskóla. 

Til þess að viðhalda skólamenningu og svo ekki sé talað um að stofna til 

nýrrar þar sem sameining stofnana hefur átt sér stað þá er afar mikilvægt að 

skólastjórnendur geti fylgst með og hvatt starfsfólkið í skólanum, þeir tilheyri 

starfsmannahópnum og séu hluti af honum. Sergiovanni (2001) telur þetta 

mikilvægan þátt í skólamenningu. Fullan tekur undir þetta og segir jafnframt að 

skólastjórinn megi til með að vera með góða yfirsýn yfir skólastarfið og þeir 

stjórnendur sem ná að ráða jafnvel við erfiðar og síbreytilegar aðstæður ná oftar 

en ekki að innleiða og festa í sessi breytingar til frambúðar (Fullan, 2007 bls. 

160-169).  

Schein (2004) tekur undir þetta og áréttar að þáttur leiðtogans í starfi hóps 

sé afar mikilvægur. Leiðtoginn/stjórnandinn getur litað álit hópsins og hann setur 

mikilvægustu málin í hugmyndasjóðinn. Hæfileikar stjórnandans geta sagt til um 

hæfni hópsins til að takast á við innbyrðis áskoranir eða viðbrögð við 

utanaðkomandi áhrifum. Sergiovanni (2006) talar einnig um mikilvægi 

leiðtogans og segir hann þurfa að vera með alla þræði skólastarfsins í hendi sér 

bæði það sýnilega og ósýnilega. Segja má að lítil sem engin þróun geti átt sér 
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stað í skólastarfinu nema fyrir tilstuðlan og þátt stjórnandans.  Stjórnandinn þarf 

að geta dregið fram spurningar s.s. um tilgang skólastarfsins, hvort starfið leiði 

skólann og starfsfólkið að bestum leiðum og að markmiðin séu skýr. Hann lítur á 

skólastarf sem gangvirki þar sem hvert „tannhjól“ hefur tilgang. Einnig er 

nauðsynlegt að hver og einn starfsmaður sé meðvitaður um starf sitt og tilgang.  

Sergiovanni (2006) skilgreinir samfélög á þann hátt að það sé hópur af 

fólki sem hefur svipaðar hugmyndir og ætlanir um lífið. Ennfremur segir hann 

að samfélag eitt og sér geti verið það sem heldur utan um gott og öflugt 

skólastarf þannig að það viðheldur sér og nær settum markmiðum (Sergiovanni, 

2006 bls. 106 & 115). Til þess að öflugt skólastarf megi viðhaldast og dafna þá 

þurfa ákveðnir þættir að vera til staðar. Þeir Hargreaves og Fullan hafa sett fram 

athyglisverða nálgun sem þeir kalla fjárfestingu í skólastarfi þar sem samfélög 

fjárfesta í svokölluðum fagauð (e. professional capital). Samfélög sem fjárfesta í 

slíku eru um leið að huga að langtíma ávinningi og festa í sessi mannauðinn (e. 

human capital) frá barnæsku til fullorðinsára. Hugsi menn þannig fram í tímann 

uppskera þeir efnahagslegan ávinning  og samheldni til næstu kynslóða 

(Hargreaves & Fullan, 2012 bls. 2). „Hópar, vinnuteymi og samfélagslegar 

heildir eru mun öflugri saman heldur en einstaklingar einir og sér þegar það 

kemur að því að þróa fagauð“ (Hargreaves & Fullan, 2012 bls. 3). 

2.4 Kató og Smáralundur 

Eins og kemur fram í inngangi ritgerðarinnar þá hétu leikskólarnir sem um ræðir 

fyrir sameiningu, leikskólinn Kató og leikskólinn Smáralundur. Í niðurstöðum 

og umræðum verða þessi nöfn notuð. 

2.4.1  Leikskólinn Kató 

Leikskólinn Kató á sér langa sögu eða allt frá árinu 1964 en þá stofnuðu St. 

Jósefssystur leikskóla en áður höfðu systurnar stofnað barnaskóla sem þær höfðu 

rekið í nokkurn tíma. Eins og áður segir þá keypti ríkið spítalann af systrunum 

árið 1979 og fylgdi þá leikskólinn með í kaupunum. Árið 1984 flutti hann svo í 

það húsnæðið að Hlíðarbraut 10 þar sem hann hefur verið allar götur síðan 

(Sólvangur, e.d.). Í leikskólanum eru 2 deildar og rúma þær samtals 38 börn. 

Leikskólinn hefur ávallt verið með mikinn stöðugleika í starfsmannahaldi bæði 

hvað varðar leikskólakennara og leiðbeinendur. 
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Hvað varðar faglegt starf þá var megináhersla lögð á samkennslu, þe. börn 

frá aldrinum tveggja til sex ára voru saman á deild og er sú kennsluaðferð byggð 

á kenningum Vygotsky um nám sem félagslega hugsmíði (Kató, 2009). Í 

skipulögðum stundum var börnunum skipt niður eftir aldri en annars var 

áherslan á samkennslu. Í skólanámskrá (2009) segir ennfrmur að 

aldursblandaðar deildir gegni lykilhlutverki í námi leikskólabarna þar sem 

samvinna þeirra leiðir þau áfram í þekkingarleit og geri þeim kleift að komast að 

efri mörkum þess sem þau geta á hverjum tíma. Þessi mörk eru breytileg og eru 

stöðugt að færast til eftir því sem barnið öðlast færni og þekkingu „það sem 

barnið þarf hjálp við í dag getur það hjálparlaust á morgun“ (Kató, 2009, bls. 7). 

Reynt var að halda í gamlar hefðir sem skapast hafa með árunum og 

tengja skólann við uppruna sinn. Lögð voru til grundvallar kennslufræði sem 

m.a. er byggð á kenningum Vigotsky um nám sem félagslega hugsmíði og 

kenningar um hlutverk vitrænnar togstreitu í námi. Þær gera ráð fyrir samvinnu 

barna innbyrðis ekki síður en samvinnu barna og fullorðinna. Því má ætla að 

aldursblandaðir hópar gegni lykilhlutverki í námi leikskólabarna þar sem 

samvinna þeirrra leiði þau áfram í þekkingarleit sinni og geri þeim kleift að 

komast að efri mörkum þess sem þau geta á hverjum tíma. 

2.4.2  Smáralundur 

Leikskólinn tók til starfa þann 6. febrúar 1984. Í upphafi var skólinn tveggja 

deilda en í nóvember 1985 hóf þriðja deildin starfsemi sína. Á þessum árum 

heyrðu leikskólar undir félagsmálayfirvöld og skiptust deildir leikskólans í 

dagheimilisdeild, sem var fyrir þau börn sem dvöldu allan daginn og 

leikskóladeild, sem var fyrir þau börn sem dvöldu hálfan daginn. Frá þessum 

tíma hefur mikið vatn runnið til sjávar.  

Helstu faglegu áherslur Smáralundar voru að kenna börnum gagnrýna og 

skapandi hugsun í gegnum frjálsan leik og var þá vísað til framfarastefnu John 

Dewey. Í skólanámskránni sagði að lögð væri rík áhersla á lífsleikni þar sem 

börnin vinna að skipulögðum verkefnum sem spanna öll námssviðin og/eða 

leikjum í aldursskiptum hópum undir stjórn leikskólakennara (Smáralundur, 

2008, bls. 3). Einnig að unnið væri mikið með hreyfingu barnanna, bæði úti og í 

skipulögðum stundum. Þar að auki var tæknismiðja með það að markmiði að 

börn fengju að umgangast tölvur og þá tækni sem hún býður upp á 

(Smáralundur, 2008, bls. 6-8). 
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2.4.3  Leikskólinn Brekkuhvammur 

Eins og greint hefur verið frá áður var leikskólinn Brekkuhvammur formlega 

stofnaður þann 1. mars 2011 með sameiningu leikskólanna tveggja. Á heimasíðu 

skólans kemur fram að með sameiningunni hafi orðið til fimm deilda leikskóli 

með tveimur starfsstöðvum sem báðir státa af langri og farsælli sögu.  

Í skólanámskrá leikskólans segir að þegar leikskólinn hóf vinnu við 

námskrána árið 2012 þurfti að byrja á því að sameina stefnu leikskólans, en allt 

frá sameiningu skólanna þá hafði verið sitthvor stefnan. Allt starfsfólk skólans 

tók þátt í námsskrárvinnunni og út frá þeirri vinnu voru einkunnarorð skólans 

valin, hreyfing, hollusta og vellíðan og eru þau höfð að leiðarljósi í öllu 

skólastarfinu (Brekkuhvammur, 2013, bls. 3).  

 

2.5  Breytingastjórnun  

Þegar huga á að breytingum í skipulagsheildum þá er afar mikilvægt að 

stjórnendur þekki vel hlutverk og markmið stofnunarinnar og einnig er 

mikilvægt að þekkja alla þá verkferla sem tilheyra skipulagsheildinni og 

starfsemi innan hennar. Þörf fyrir breytingar geta oft á tíðum verið nauðsynlegar 

en stundum eru ekki þær forsendur til staðar til þess að breytingarnar nái að 

festast í sessi. Skipulagsbreytingar stofnana þurfa að hafa það að markmiði að 

hegðun og venjur fólks breytist í kjölfar breytinga og velgengni þeirra er undir 

stuðningi starfsmannanna komin (Herold & Fedor, 2008 bls. 4). Að ná 

varanlegum og jákvæðum undirtektum getur verið flókið mál, og þar þurfa 

stjórnendur virkilega að vera meðvitaðir um hvernig andinn er í starfsmanna-

hópnum  

Breytingar á menntastefnu eru einfaldar í útfærslu en félagslega geta þær 

verið flóknar (Fullan, 2007 bls. 84).  Grundvallaratriði í öllu breytingarferli er að 

kennarar hafi faglegar forsendur til þess að takast á við breytingarferli og leiða 

þær umbætur sem framundan eru. Ef þessar forsendur eru ekki til staðar þá 

skipta breytingar á skipan menntamála, umbætur í námsefni og aukin fjárútlát til 

skólamála litlu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010 bls. 7). 
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Breytingastjórnun er skipulagt ferli sem notað er til þess að knýja fram 

breytingar. Breytingar eru ekki fyrirsjáanlegar án þróunar og framfara en þeim er 

ætlað að leiða til enn meiri framfara og þróunar. Stofnun (skipulagsheild) sem 

ekki tekur breytingum er á leið hnignunar. Ytri breyting hefur áhrif á innra 

skipulagið og þar með einstaklingana. Breytingastjórnunin er því verkfæri 

breytinganna (Huczinsky og Buchanan 2001, bls. 2-3). Hún felur í sér að kröfur 

eru gerðar til skipulagsheildar/stofnunar eða hluta hennar sem leiða af sér 

umtalsverð frávik frá hefðbundnum starfsvenjum og starfshegðun fólks (Herold 

& Fedor, 2008 bls. Xiii). Hún felur í sér viðhorfsbreytingar meðal starfsmanna 

og breytingu á vinnustaðamenningu. 

Skapandi leiðtogi er lykilpersóna í breytingastjórnun. Traust er 

einkunnarorð til að kalla á liðsmenn breytinga. Leiðtoginn þarf að finna fyrir 

velvild og jákvæðni, en þannig verður til árangursrík breyting. Ekki er nóg að 

vera með góð og gild áform um breytingar og hafa bestu hugmyndirnar, heldur 

þurfa þær að vera raunhæfar þannig að það sé hægt að fara eftir þeim (Fullan, 

2001 bls. 130).  

Í raun eiga allar meiriháttar breytingar rætur sínar að rekja til 

einhverskonar árangurs. Það er að segja að gera réttu hlutina og gera þá vel, að 

uppgötva það í ferlinu að breytingarnar séu til góðs (Black og Gregersen, 2003 

bls. 13). Kotter (1996, bls. 9) tekur undir þetta og segir jafnframt að allar 

raunhæfar hugmyndir séu það sem dragi breytinga- og leiðtogastjórnun áfram. 

Það sýnir afdráttarlaust að sé ekki stjórnunarlegt hugarfar til staðar í 

breytingarferlinu og skýr sýn þá fellur það um sjálft sig. Jafnvel þó að hæft fólk 

eigi hlut að máli. 

  Samkvæmt þessu þá verður breytingarferlið að vera vel ígrundað. Það 

hefur hins vegar viljað loða við að þeim sem stýra fyrirtækjum eða skólum, 

sérstaklega þeim sem eru orðnir rótgrónir, gengur oft erfiðlega að koma á 

breytingum vegna skorts á forystuhæfileikum. Þannig getur það til dæmis átt sér 

stað að einhver „býr til skipulag“ og dreifir því á fólkið án nauðsynlegrar 

umræðu og gerir það ábyrgt fyrir því í leiðinni (Kotter, 1996, bls. 17). Að sögn 

Kotters (1996, bls. 20) þá er árangurinn lítill af því að innleiða breytingar á þann 

hátt. Hann leggur til að skipulagsheildir fái meiri fyrirvara og aðlögun. Kotter 

útskýrir einnig að hjá skipulagsheildum þurfi líka að vera til staðar ákveðin 

hollusta og sköpunargáfa sem nýtist í breytingarferlinu, því engar breytingar sé 

hægt að knýja fram með einhvers konar valdbeitingu.  
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Skipulagsbreytingar (e. organizational change) geta verið margskonar. 

Með skipulagsbreytingum er átt við kröfu eða jafnvel þrýsting sem beinist að 

skipulagsheildum, sem aftur kallar á mikla breytingu á venjum og hegðun 

starfsfólks. Það hversu vel tekst til að innleiða breytingarnar „veltur á stuðningi 

þeirra sem áhrifin hafa“ (Herold & Fedor, 2008, bls. Xiii).  

2.5.1  Staða stjórnanda sem faglegs leiðtoga og breytingastjóra 

Í 5.gr. laga um leikskóla frá 2008 segir meðal annars að leikskólastjóri stjórnar 

daglegum rekstri og starfi leikskóla og ber ábyrgð á því að leikskólastarf sé í 

samræmi við lög og reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá og annað 

sem lög gera ráð fyrir (lög um leikskóla nr. 90/2008). Trausti Þorsteinsson segir 

að skólastjóri sé hvort tveggja í senn framkvæmdastjóri og faglegur 

forystumaður stofnunar. Mikilvægt hlutverk hans er að tryggja það að 

starfshættir kennara beri þann árangur sem að er stefnt (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). 

Hoy og Miskel (2013) taka í sama streng og segja að einn af lykilþáttum 

skólastjórnenda sé að vera faglegur leiðtogi og vera í forystu um þróun 

metnaðarfulls skólastarfs. Gildi og viðhorf skólastjóra/leikskólastjóra hefur eðli 

málsins samkvæmt áhrif á allt skólasamfélagið sem hann er í forsvari fyrir. 

Hlutverk skólastjórnenda er margþætt og yfirgripsmikið, hann þarf að geta 

brugðið sér í allskonar hlutverk sem geta verið allt frá því að aðstoða í eldhúsi, 

taka óvinsælar ákvarðanir og yfir í það veita alhliða faglega forystu.   

Hlutverk stjórnenda í leikskóla er afar víðfeðmt og oftar en ekki mjög 

krefjandi. Í leikskólanum eru margir og mismunandi hópar sem leikskólastjóri 

þarf að sinna og taka tillit til. Þar er það fyrst og fremst börnin og foreldrarnir 

sem hafa fjölbreytilegan bakgrunn, síðan er það auðvitað starfsfólkið, 

rekstraraðilinn og síðast en ekki síst ýmsar aðrar stofnanir og svo samfélagið í 

heild sinni (Ebbeck & Waniganayake, 2003, bls. 6). 

Í skólastefnu Kennarasambands íslands segir að skólastjórnendur hafi 

faglega forystu um mótun og uppbyggingu skólastarfsins. Hlutverk þeirra er m.a. 

að samhæfa störf kennara og annarra starfsmanna og hafa það að markmiði að 

byggja upp skólabrag þar sem velferð allra er höfð að leiðarljósi (Skólastefna KÍ 

2014-2018, bls. 7). Til þess að skólastjórnendur geti stjórnað skólum og rekið 

öflugt skólastarf, þurfa þeir að hafa vel menntaða og reynslumikla kennara, hafa 
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aðgang að góðum námsgögnum og síðast en ekki síst þarf námsumhverfið að 

vera öruggt og hvetjandi fyrir nemendur. 

Eitt af mikilvægum hlutverkum stjórnenda er að hafa forystu um að 

skólastarfið sé í stöðugri þróun og er það á ábyrgð hans að starfsmannahópurinn 

stefni í átt að markmiðum sínum (Rodd, 2006, bls. 39). Sergiovanni segir ekkert 

einhlítt svar við því hvað sé árangursrík stjórnun. Hann álítur hana fela í sér 

marga samverkandi þætti. Þeir skapa sameiginlega sýn og setja skólanum 

markmið sem eru eftirsótt. Takist skólanum að uppfylla þau þá getur það leitt til 

bjartrar framtíðar og starfsáhuginn er tryggður (Sergiovanni, 2001, bls. 166-

167). 

Sergiovanni telur einnig mikilvægt að ef breytingar eigi að vera farsælar 

þá verður skólastjórinn að gegna þar lykilhlutverki. Hann þarf að geta lesið í 

þarfir kennara svo samstarfið verði sem árangursríkast. Þetta er afar mikilvægt 

því markmið og hagsmunir kennara og skólastjórnenda eru ekki þau sömu. Því 

verða að eiga sér stað samskipti og áætlanir þar sem báðir aðilar ná takmarki 

sínu. Sergiovanni nefnir svokallaða gagnvirka forystu í þessu samhengi  þar sem 

skólastjórinn og kennarar skiptast á skoðunum hvers og eins til þess að ná fram 

markmiðunum. Takist það eins og til er ætlast þá er takmarkinu náð. Slík 

samskipti styrkja samband beggja aðila og þá um leið eykst liðsandinn 

(Sergiovanni, 2001, bls. 134–137). 

Hins vegar ef verkstjórn ekki er skýr um það hvað til hvers ætlast er af 

starfsmanni þá má einnig ætla að verkaskipting innan stofnunar verði ekki heldur 

skýr. Arna H. Jónsdóttir, Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2013) 

skoðuðu verkaskiptingu í leikskólum. Niðurstöður þeirra leiða í ljós að óljós 

verkaskipting virðist vera milli leikskólakennara og leiðbeinenda í íslenskum 

leikskólum hvað varðar dagleg störf. Báðir hópar segjast sinna jafnt daglegri 

umönnun barnanna og taka þátt í leik þeirra og hreyfingu. Báðir hópar segjast 

leggja mikla áherslu á virka þátttöku, tjáningu, félagsfærni, leik og uppeldi 

barnanna. Hins vegar sögðust fleiri leikskólakennarar en leiðbeinendur leggja 

áherslu á nám og afmarkaða þætti tengda námssviðum leikskólans. Það sem 

einkum greindi hópana að voru samskipti við foreldra og umönnun og menntun 

barna með sérþarfir sem leikskólakennararnir báru ábyrgð í ríkara mæli. 

Niðurstöður voru ræddar í ljósi fagmennsku leikskólakennara og menntastefnu 

sem sett er fram í Aðalnámskrá leikskóla (Arna H. Jónsdóttir, Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013 bls. 1–23). 
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Philip Hallinger (2010) fjallar um tvær megingerðir forystu, annarsvegar 

leiðbeinandi forystu (e. instructional leadership) og hins vegar breytingaforystu 

(e. transformational). Um leiðbeinandi forystu segir hann að hún nýtist betur í 

minni skólum þar sem skólastjórinn getur einbeitt sér meira að námi og kennslu 

og nánari samvinnu með samstarfsfólki sínu. Í stærri skólum er þessi tegund 

forystu mun erfiðaði viðfangs þar sem fleiri þyrftu að koma að 

forystuhlutverkinu. Hallinger bendir einnig á að miklar kröfur geti verið settar á 

skólastjórann jafnvel svo miklar að erfitt getur verið að standa undir þeim.  Í 

þessu samhengi væri hægt að segja að þessi tegund forystu byggði jafnvel á 

forræðishyggju.  Í þeim tilvikum þar sem starfsmenn eru lítið virkir eða 

áhugasamir um breytingar getur það gerst að stjórnandinn gerist virkari í 

breytingum jafnvel ofríkur eða einráður um breytingar. Hallinger segir 

breytingaforystu ganga út á samvinnu og valddreifingu þar sem lögð er áhersla á 

að skólastjórinn hafi skýra sýn og sé meðvitaður um að hvetja starfsfólkið til 

dáða á uppbyggilegan hátt. Markmiðið er meðal annars að byggja upp 

skólamenningu þar sem kennararnir taka sjálfir, að eigin frumkvæði þátt í 

starfsþróun og deila þekkingu sinni með öðru samstarfsfólki. Breytingaforysta er 

langtímaverkefni og krefst mikillar þolinmæði og jafnvel umburðarlyndis af 

hálfu skólastjórans. Á sama hátt eins og leiðbeinandi forystu mætti kalla 

forræðishyggju þá er hægt að tala um vitundarhyggju í tengslum við 

breytingaforystu.  

Mikilvægur hlekkur í stjórnun leikskóla er hlutverk deildarstjóra og er 

hans starf mikið og margþætt þegar kemur að bættum kennslu- og námsháttum. 

Að sögn Sergiovanni (2001, bls. 145-149) eru millistjórnendur afar mikilvægir 

hlekkir þegar kemur að því að bæta og efla nám og kennslu, vegna þess að þeir 

eru þeir aðilar sem eru í snertingu við nemendur, kennara og skólastarfið í heild. 

Hann segir einnig að skólastjórnendur og kennarar verði að sameinast í 

leiðtogahlutverkinu og vinna að þessum ofangreindu þáttum svo þeir megi vera 

sem árangursríkastir. 

Deildarstjóra eru ætluð mörg mismunandi verkefni. Hann þarf að geta 

brugðið sér í mörg mismunandi hlutverk. Í kjarasamningi Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara sem 

gildir frá 1. júní 2011 – 30. júní 2014 segir meðal annars að meginverkefni 

deildarstjóra sé að bera ábyrgð á stjórnun, skipulagningu og framkvæmd deildar. 

Hann beri ábyrgð á því að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans. 
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Deildarstjóri þarf að tryggja að öll foreldrasamvinna sé með sem bestum hætti 

s.s foreldrafundir, foreldrasamtöl og miðlun upplýsinga um stöðu barna þeirra 

(Kjarasamningur FL, 2011 bls. 68). 

2.5.2  Að innleiða breytingar 

Að innleiða breytingar getur verið vandasamt verk. Það er mikilvægt að hafa í 

huga í öllu breytingarferli að það sé vel undirbúið, þannig að innleiðingin verði 

sem árangursríkust. Það verður að gæta þess að nálgun breytinganna sé skýr og 

vel ígrunduð, því að þá nást betur hin settu markmið.                                          

Eins og áður segir þá hafa þeir Kotter (1996) og Fullan (2007) sett fram 

mikilvæga þætti varðandi árangursríka breytingastjórnun 

 

 

Mynd 3. Innleiðingaferli Fullan (2007, bls. 66). 

 

Fyrsta þrepið nefnir Fullan (2007) kveikju (e. Ignition) sem felur í sér 

innleiðingu breytinganna og skipulagningu. Hún getur orðið til fyrir tilstuðlan 

hóps sem ákveður í sameiningu að stuðla að breytingum. Auk þess þarf að taka 

tillit til ytri áhrifa svo sem reglugerða framkvæmd laga frá framkvæmda- og 

löggjafarvaldi og hagkvæmniskröfu sveitarfélagsins sem er í þessu tilfelli 

fjárhagsáætlun auk þjónustukrafna frá foreldrum. Samspil þessara ytri áhrifa 

hefur áhrif á þróun og uppbyggingu innra starfsins, sem er í raun hvati 

breytinganna.  Hópurinn gæti verið í þessu tilfelli kennarar og skólastjórnendur. 

Hugmyndin að breytingum er kynnt og þær síðan væntanlega samþykktar. 



45 

Annað þrep breytinganna er framkvæmd (e. implementation). 

Framkvæmdin er sá þáttur í ferlinu sem getur tekið hvað lengstan tíma. 

Samkvæmt Fullan tekur hún að minnsta kosti 2 ár eða meira, en þá er hægt að 

sjá hvort framkvæmd breytinganna sé árangursrík. 

Síðasta þrepið lýtur síðan að því að festa breytinguna í sessi, þ.e. 

stofnanavæðing (institutionalisation) breytinganna, að tryggja að breytingin 

verði hluti af menningu stofnunarinnar.  

 

Mynd 4: Innleiðingarferli Kotters (1996, bls. 21). 

 

Kotter (1996) setur fram svokallað átta skrefa ferli sem hann byggir á reynslu 

sinni á fjölda greininga á skipulagsheildum. Að hans mati er nauðsynlegt að 

fylgja þessum átta skrefum svo skipulagsheildin geti náð sem bestum árangri í 

öllu breytingarferlinu. 

 

   Innleiðingarferli Kotters er fólgið í átta skrefum: 

1) Skapa skilning á nauðsyn breytinga (e. urgency). Nauðsynlegt er að 

starfsfólk geri sér grein fyrir þörf á breytingu og skynji hana. Ef slík 

skynjun er ekki fyrir hendi má búast við mikilli mótstöðu starfsmanna. 
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Þannig er oft nauðsynlegt að lækka stig sjálfsánægju til að knýja fram 

breytingar.  

2) Í upphafi er áríðandi að mynda vel samsettan og hæfileikaríkan stýrihóp 

er stjórni breytingum og skipuleggi aðgerðir. 

3) Þróun stefnumótunar og framtíðarsýnar. Þegar framtíðarsýn hefur verið 

mótuð er hún gott veganesti og leiðarvísir í breytingarferlinu. Hún er 

leiðbeinandi fyrir stjórnendur og starfsmenn í átt að settu marki og sýnir 

hvaða hegðun er viðeigandi eftir aðstæðum. Kotter (1996) telur kost að 

hafa framtíðarsýnina einfalda og auðskiljanlega. Hún þarf að vera 

lýsandi, raunhæf, sveigjanleg og áhugaverð. Framtíðarsýnin þarf að hafa 

skýran, rökréttan tilgang og taka mið af markaðsaðstæðum 

skipulagsheildar. 

4) Miðlun framtíðarsýnar. Miðlun upplýsinga þarf að vera skýr og einföld 

og ná til sem flestra hagsmunaaðila. 

5) Valddreifing. Nauðsynlegt er að virkja sem flesta til framkvæmda í 

samræmi við sameiginlega sýn. Valddreifing er mikilvægur þáttur í 

skipulagsbreytingum. Samkvæmt Kotter er þessu stigi ætlað að efla 

grunn starfsmanna, til dæmis með þjálfun og fræðslu. Finnist starfsfólki 

það ekki hafa ákvarðanavald getur það orðið ergilegt og hægt á 

breytingarferlinu. 

6) Búa til áfangasigra. Áfangasigrar sýna að breytingin er erfiðisins virði.  

7) Draga fram ávinninga af breytingunum til að hvetja til enn frekari 

þróunar. Draga þarf saman upplýsingar um árangur svo að niðurrifsöfl 

vakni ekki til lífsins. Of mikil sjálfumgleði getur leitt til 

einbeitingarskorts sem aftur dregur úr ágóðanum. Samkvæmt Kotter 

nægir ekki að gera breytingar breytinganna vegna heldur þurfa þær að 

veita starfsfólki umbun og starfsánægju og í þeim þarf að felast 

hagræðing. Undir þetta taka Black og Gregersen (2003). 

8) Vera meðvituð um að breytingastjórnun er erfitt verkefni. Arfleið 

starfsmenningar innan fyrirtækis getur gert það að verkum að 

nauðsynlegt verður að færa til eða að skipta um starfsfólk. Hópvenjur eru 

þrautseigar og erfitt getur verið að uppræta þær. 

Það þarf að gefa fólki tíma til þess að samþykkja breytingarnar og hafa það með 

í undirbúningnum. Leiðtogar þurfa að gæta þess að hrósa fólki fyrir vel unnin 

störf og hvetja það áfram, nota stöðuga endurgjöf. Stjórnendur mega ekki sofna 

á verðinum gagnvart starfsfólkinu því að ef upp kemur andstaða í 

starfsmannahópnum getur breytingarferlið mistekist (Kotter 1996). 

Fullan lýsir breytingarferlinu sem þremur skrefum, Kotter skiptir því niður 

í átta en þeir eru samt sem áður að lýsa sama ferlinu. Fullan talar um 

framkvæmd en Kotter um þróun stefnumótunar til áfangasigra. Báðir slá botninn 
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í kenningar sínar með umræðu um festingu breytinganna og leggja mikla áherslu 

á þann þátt. 

Að mati Herold og Fedors (2008, bls. 89–90) er innleiðingu breytinga ætlað 

að leiða þegar í stað til bættrar frammistöðu en þær valda hins vegar gjarnan því 

að hún versnar tímabundið. Um síðir eykst árangurinn en þó oft ekki eins mikið 

og væntingar stóðu til í upphafi. Jafnvel getur sú staða komið upp að 

innleiðingin mistakist og hætta verði við allt saman. Þeirra skoðun er að 

væntingastjórnun sé nauðsynleg, þ.e.a.s. að ýtt sé undir væntingar á rökréttan 

hátt. Með því sprettur breytingin neðan frá grasrótinni frekar en að ofan, frá 

boðvaldinu. 

Það er nauðsynlegt að gera ráð fyrir því í öllum undirbúningi að fólk þarf 

tíma til þess að taka þátt og samþykkja breytingar. Jafnframt þarf að hrósa og 

þakka og gæta þess að allir hafi sömu skýru sýnina gagnvart breytingunum. 

Stjórnendur þurfa að passa sig að sofna ekki á verðinum gagnvart starfsfólkinu 

því að ef upp kemur andstaða í starfsmannahópnum gagnvart breytingunum þá 

getur verið að breytingarferlið mistakist (Kotter,1996 bls. 100). 

Þegar innleiða á breytingar þá er nauðsynlegt að spyrja meðal annars hver 

eigi að sjá um framkvæmdina, hvernig starfshópurinn er undirbúinn og hvort 

breytingarnar séu sveigjanlegar? Þetta eru nauðsynlegar spurningar sem brýnt er 

að spyrja og leita svara við áður en ákvarða skal innleiðingu breytinga (Herold & 

Fedor, 2008 bls. 4). 

Fullan (2007 bls. 88-91) skiptir breytingarferli niður á nokkra þætti: 

Þörfina fyrir breytingar, gegnsæi, flækjustig og gæði og hagnýti breytinganna. 

Með þörfinni (e. need) fyrir breytingar er átt við að starfsfólk stofnunarinnar 

finni fyrir þörfinni að breyta. Það þarf einnig að skilja þörfina fyrir breytingar og 

hafa a.m.k viðleitni til þess að mæta þeim. Í gegnsæi (e. clarity) felst að 

markmið og áreiðanleiki breytinganna verður að vera alveg skýr og öllum ljós. 

Flóknari breytingar kalla á erfiði. Mistök sem þá kunna að verða taka sinn toll. 

Því er þetta kallað flækjustig (e. complexity). Síðasti þátturinn í 

breytingarferlinu er svo gæði og hagnýti breytinganna. Það tekur tíma að festa 

nýtt fyrirkomulag í sessi og það gerist í raun ekki nema fólk ígrundi 

breytingarnar vandlega.  

Sergiovanni (2006) telur einnig að til þess að breytingar geti fest sig varanlega í 

sessi þurfa ákveðnir þættir að vera til staðar og þeir að vinna saman. Það sem 

hann nefnir í þessu samhengi er skólinn sjálfur og það flæði sem nauðsynlegt er 

að skapist milli skólans og kennslunnar. Einnig þurfa tengslin að vera virk á 
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milli stjórnmálanna og stjórnsýslunnar. Með því að þessum þáttum sé veitt 

athygli bæði einum og sér og sameiginlega er breytingarþættinum fundinn 

varanlegur farvegur (Sergiovanni, 2006, bls. 351).  

2.5.3  Andstaða við breytingar 

Hargreaves og Fink (2006, bls. 22–23) segja yfirleitt auðvelt að leggja til 

breytingar í skólastarfi en þröskuldarnir leynist í framkvæmd og viðhaldi þeirra. 

Þótt ungir eldhugar séu áhugasamir þá getur reynst erfitt að sannfæra eldri og 

reyndari skólamenn um að breytinga sé þörf. Fullan (2007, bls. 84) tekur undir 

þetta og segir að erfiðleikar við að framkvæma breytingar séu oft vegna 

íhaldssemi eða tortryggni manna í flókinni samsetningu breytingarferlisins. 

Sergiovanni bendir einnig á að það sem oft dregur úr trúverðugleika 

breytingarferlis sé þröng sýn fólks á hvað ferlið felur í sér (Sergiovanni, 2009 

bls. 351). 

Sjá má fyrir að margir reyni að beita hinum ýmsu brögðum til þess að 

halda í óbreytt ástand. Mörgum finnst þægindahringurinn góður og auðvitað eru 

lítil átök innan hans. Ýmsar aðferðir geta verið notaðar í skipulagsheildinni til 

þess að réttlæta óbreytt ástand. Ein leið er að starfsmannahópurinn setji sér 

auðveld og lítil markmið. Þeir sem hafa áhyggjur af hinu óbreytta ástandi og 

vilja huga að framtíð heildarinnar eru róaðir niður með alls kyns fullyrðingum 

um að þrátt fyrir að ástandið virðist óbreytt þá hafi ýmislegt áunnist. Að vitna í 

fyrri sigra er mjög góð leið til þess að minnka efasemdir og hugsanlegar 

áhyggjur (Kotter, 1996 bls. 94). 

Black og Gregersen (2003 bls, 11) benda á tregðu fólks til breytinga. Þeir 

lýsa því á mjög myndrænan hátt hvernig beina má verkferlum sem fara úrskeiðis 

inn á rétta braut aftur. Þeir ganga út frá því að við séum þrælar vanans og viljum 

ekki stíga út fyrir þá verkramma sem viðurkenndir eru. 

Til að fólk vilji stíga út fyrir ramma vanans segja þeir að markmiðssetningin 

þurfi að vera skýr, nauðsynlegt sé að vita hvert breytingin leiði og þátttakendur 

þurfa að trúa því að þeir komist á leiðarenda. En hvorki er nóg að vita hvar 

áfangastaðurinn sé né heldur þekkja leiðina, heldur þarf líka að vera vitneskjan 

um umbun að loknu verki. Hún þarf ekki endilega að vera fjárhagslegur ábati 

heldur getur líka verið faglegur og í formi aukinnar starfsánægju (Black og 

Gregersen, 2003, bls. 11). 
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Þeir Herold og Fedor (2008, bls. 87) segja að þrátt fyrir innleiðingu 

breytinga sem hafi það að markmiði að bæta og breyta skipulagi skipulags-

heildanna geti áhrif þeirra á starfsfólkið verið letjandi og dregið úr afköstum, 

allavega til skemmri tíma. Allt umrótið getur nefnilega dregið úr afköstum og 

starfsfólk eyðir tíma sínum frekar í ýmiss konar vangaveltur. Þeir félagar Herold 

og Fedor fullyrða að sjaldnast náist sá árangur sem stefnt sé að og jafnvel komi 

afturkippur (e. decline) í breytingarferlið. 

Margir hafa velt því fyrir sér hvers vegna fólk geti verið mótfallið 

breytingum. Venjulegt fólk á það til að sýna ýmsa óvænta hegðun í 

breytingaferlinu, til að mynda miklar tilfinningadýfur, sem geta verið meðal 

annars kvíði og hræðsla við hið óþekkta. Áhrifamiklir og góðir leiðtogar að sögn 

Fullan hafa yfirleitt gott auga fyrir uppákomum sem þessum. „Þeir vita að 

breytingar eru ferli en ekki eitt einstakt atvik og fyllast ekki skelfingu þó að allt 

gangi ekki samkvæmt áætlun, til dæmis fyrsta árið í breytingarferlinu“ (Fullan, 

2001 bls. 40). 

Andy Hargreaves (2005, bls. 25-26) segir að það geti verið margar 

ástæður fyrir því að breytingar á menntastefnu geti verið jafn flóknar og erfiðar 

sem raun ber vitni og andstaðan jafn mikil. Mögulegar ástæður geti verið að 

breytingarferlið sé illa ígrundað og útfært. Það er heldur ekki alltaf útskýrt 

nægilega vel hverjum það verði til góða. Breytingarnar eru einnig oft of hraðar 

eða of hægar þannig að starfsfólk verður óþolinmótt og leitt. Það missir áhugann 

og finnst það ekki geta ráðið við þær.  

Miðað við ofangreind fræði sem hér hafa komið fram þá er hægt að draga 

saman eftirfarandi þætti eins og þekkingu og innihald, markmiðssetningu, 

starfsánægju, mælingu á afköstum og svo það sem er afar mikilvægt, jákvæðni 

til breytinga. Til þess að breytingar geti átt sér stað þurfa viðhorfin til þeirra að 

vera jákvæðni og vilji til að breyta.  
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2.6  Faglegur ávinningur af sameiningu leikskóla 

Til þess að sem bestur árangur náist í skólastarfi þá er ekki gott að kennarar 

vinni sem einyrkjar og leiti ekki aðstoðar hjá samkennurum sínum. Það þykir 

heldur ekki gott þegar skólar starfa einir og sér, sama hversu vel þeir starfa 

innbyrðis. Miklu frekar eiga skólar að vinna saman og læra af hver öðum og ná 

þannig fram gagnkvæmum stuðningi á jafningjagrundvelli (Hargreaves og 

Fullan, 2012, bls. 141). Þeir félagar Hargreaves og Fullan telja að 

stærðarhagkvæmni skóla skipti miklu þar sem er fullt af frambærilegum 

einstaklingum sem koma með ólíka sýn inn í skólastarfið og vinna að 

sameinginlegri áætlun um skólastarfið í heild sinni. Þeir félagar segja að 

samvinna skóla sem er sjálfsprottin og kemur innan frá hafi mikla möguleika til 

þess að skuldbinda starfsmenn og þeir eflist faglega til frambúðar (Hargreaves 

og Fullan, 2012, bls. 141–143). 

Undir þetta taka þau Howley, Johnson og Petric (2011) sem segja að 

þegar skipun kemur að ofan og einkum og sér í lagi pólitísk skipun um að 

sameina skuli skóla eða aðrar stofnanir, þá leiði hún hvorki af sér meiri afköst né 

betri kennslu. Ennfremur vara þau við sameiningu ef óljóst er hvort fari saman 

fagleg og rekstrarleg hagkvæmni. Þegar kreppir að þá grípa menn til 

hagræðingar án þess að gæta að faglega hlutanum. Við hagræðingu og 

sameiningu tapast oft faglegur fjársjóður. 

Rekstrarleg hagkvæmni byggir á öðrum mælikvörðum en fagleg 

hagkvæmni. Það áréttar það að rekstrarleg hagkvæmni kemur meira að ytra starfi 

skólans s.s. almennur rekstur og  fjöldi kennara á barn. Fagleg hagkvæmni snýr 

meira að innra starfi skólans þar sem samruni skóla getur um leið aukið sérhæfni 

og skilvirkni. Mat á slíku fæst með ánægjuvogum og námsárangri. Þau telja því 

að stundum þurfi að sannfæra stjórnmálamennina um fleiri svið hagkvæmni en 

hægt er að mæla t.d. með excelskjali. 

Þrátt fyrir að greinin sé byggð á Bandarískum rannsóknum  þá má sjá 

svipaðar aðstæður hér á landi. Þau benda á að sumar sameiningar hafa haft 

aukinn kostnað í för með sér. Þetta á við þegar stjórnvöld telja sér trú um að þau 

geti sparað  með því að fækka yfirmönnum en að sama skapi getur þurft að 

fjölga millistjórnendum (Howley, Johnson og Petrie, 2011 bls. 1–10).  

  Óskar J. Sandholt (2006) skoðar tilgang og árangur sameininga 

grunnskóla frá 1996–2004 og kemst að því  að með sameiningu grunnskólanna 

hafi áherslan verið á fjárhagslega hagræðingu en einnig að efla faglegt starf 
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skólanna. Hann getur sér þess einnig til að óopinber markmið sameiningar hafi 

verið að losna við stjórnendur en síðast og ekki síst bendir hann á að það geti 

ráðið úrslitum um framtíð sameinaðs skóla hvernig tekst til með ráðningu 

skólastjóra, hvort fagleg markmið náist. 

  Við sameiningu skóla getur náðst ákveðinn árangur en hann er jafnvel 

ekki alltaf sá árangur sem menn bjuggust við og ekki í samræmi við það sem lagt 

var upp með.  Sameining skólastofnana er ákveðið ferli og verða menn að vanda 

sig þegar kemur að undirbúningi og ekki síst framkvæmdinni (Howley, Johnson 

og Petrie, 2011 bls. 1-10). 

Þegar Reykjavíkurborg réðst í umdeildar sameiningar á grunnskólum, 

leikskólum og frístundaheimilum árið 2011 til þess að bregðast við áhrifum 

efnahagskreppunnar vöknuðu spurningar bæði hjá foreldrum og skólafólki um 

áhrif sameininganna á skólastarf. Anna Kristín Sigurðardóttir, Arna H. 

Jónsdóttir, Börkur Hansen, Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga 

Lárusdóttir (2015) tókust á við þær spurningar í rannsóknarverkefni en þar 

leituðust þau eftir sjónarmiðum stjórnenda í skólum borgarinnar. Niðurstöður 

benda til þess að tekist hafi að vernda kjarnann í skólastarfinu fyrir niðurskurði 

en þó í meira mæli í grunnskólum en leikskólum. Niðurskurðurinn olli því ekki 

skólakreppu í þeim skilningi að grungildum skólanna væri ógnað. Einnig benda 

niðurstöður til þess að bæði leik- og grunnskólar hafi glímt við erfið verkefni 

fyrstu árin og þeir upplifað álag og skort á stuðningi þrátt fyrir aðgerðir 

sveitarfélagsins sem áttu að auðvelda innleiðingu. Skólastjórarnir nefna í því 

samhengi framkvæmdir sem krefjast fjármagns og þætti í menningu hvers skóla 

sem gátu valdið togstreitu. Margir af skólastjórnendum töldu þó að sameining 

byði upp á ýmsa möguleika til framþróunar. „Sparnaður af sameiningu með 

þessum hætti getur aftur á mót ekki talist vera mikill, m.a. vegna óhagræðis sem 

skapast af því að reka starfsemi hins nýsameinaða skóla í tveimur eða fleiri 

húsum“ ( Anna Kristín Sigurðardóttir, Arna H. Jónsdóttir, Börkur Hansen, 

Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2015, bls. 1-28). 
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2.7 Samantekt 

 

Með lögunum nr. 29/1973 er m.a. hafist handa við að byggja þá framtíðarstefnu 

að öll börn eigi rétt á að njóta dvalar á dagvistunarheimili eins og það hét þá. 

Með lögunum frá 1976 er grunnurinn lagður að tengslum skólastiganna leik- og 

grunnskóla þar sem lögð er áhersla á að eðlilegt framhald skapist við það að fara 

úr leikskóla yfir í grunnskóla.  

Lögin frá 1991 og 1994 er megináherslan lögð á umönnun barna og 

öryggi. Öryggi uppeldisskilyrðis 1991 og öryggi leikskilyrðis 1994. Nokkurra 

áherslubreytinga gætir svo í lögunum frá 2008 þar sem þjóðfélagið hafði breyst 

töluvert á 20 árum. Þar er allt leikskólastarf vel skilgreint með það m.a. að 

markmiði að gera öll samskipti og upplýsingagjöf skilvirkari.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er gerð skýr krafa um faglegt starf í 

leikskóla og að börn skulu njóta fjölbreyttra uppeldiskosta undir leiðsögn 

leikskólakennara. Leikurinn er eitt aðalnámstæki leikskólans og það sem barnið 

lærir í leikskóla, lærir það í gegnum leik. Það er svo á ábyrgð leikskólakennarans 

hvernig hann beitir sinni fagmennsku í þágu barnanna.  

Þegar svo stórri hugmynd er hrint í framkvæmd eins og að sameina 

leikskóla þá er mikilvægt að það sé vel ígrundað og undirbúið eins og hægt er. 

Lykilatriði í svo stóru ferli eins og breytingastjórnun, er að starfsfólk sé vel 

undirbúið, fá fólkið með sér og það náist samstaða í starfsmannahópinn. Að það 

sé tilbúið að leita lausna og allir séu að vinna að sama markmiði. Það getur þó 

skapast sú staða að ekki reynist auðvelt að fá alla til þess að taka þátt í 

breytingarferli því í ferlinu sjálfu getur skapast óöryggi meðal starfsfólks því í 

þægindarammanum felst ákveðið öryggi. Þá er mikilvægt að staða stjórnenda sé 

sterk og að þeir séu lykilmenn í þeirri þróun sem er að eiga sér stað. 

Til þess að breytingar verði farsælar og þær nái að festast í sessi er 

mikilvægt að skólanum sé stýrt af öryggi af góðum skólastjórnendum og 

kennurum. 
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3 Rannsóknaraðferð 

Þegar rannsaka á sérstakt viðfangsefni þarf að hafa í huga eðli þess, hvort hægt 

sé að rannsaka það með megindlegum eða eigindlegum hætti, eða samþættingu 

aðferðanna ( e.triangulation measure). Huga þarf að því hver áreiðanleiki gagna 

(e.value/relibility) sé og heppilegasta aðferðin við söfnun þeirra. 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar sem lögð 

er til grundvallar. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð (e. 

Qualitative research method) sem er velþekkt aðferðafræði innan félagsvísinda. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á að einstaklingurinn sé virkur í 

að túlka veruleikann og miða að því að afla gagna út frá því. Creswell (2012 bls. 

16) bendir á kosti eigindlegrar aðferðar sem m.a. eru þessir: 

 Viðfangsefnið er rannsakað og útfært svo að það sé hægt að komast að 

kjarna þess. 

 Útbúnar eru spurningar til þess að finna breiða nálgun á 

viðfangsefninu.Viðhorf þátttakenda eru fengin með því að safna gögnum 

frá nokkrum einstaklingum. 

 Spurt er spurninga og þær síðan skilgreindar og metnar. 

 Skýrsla er síðan skrifuð út frá matsramma sem inniheldur sveigjanleika 

rannsakandans og skoðanir. 

Með því að rannsaka breytingastjórnun er í senn verið að rannsaka 

mannlegt eðli og mannleg viðbrögð. Ekki verður með fjöldaspurningum komist 

að kjarna viðfangsefnisins enda getur eitt svar kallað á annað (e.follow up). 

Eigindleg aðferð gefur slíkan kost þó rannsóknarspurningarnar séu afmarkaðar. 

Þannig verða niðurstöðurnar markverðari og mun meira sannfærandi.  

Þessari rannsókn var ekki ætlað að marka almennt viðhorf stjórnenda og 

þeirra sem fyrir breytingunum urðu, heldur gefa gott yfirlit á viðhorfum 

svarenda. Helsti kostur eigindlegrar rannsóknar er hversu opin hún er og 
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sveigjanleg. Svör spyrjenda og viðhorf kalla því á nánari dýpkun sem ekki næst 

með megindlegri rannsókn. 

Beitt var svo nefndri tilviksrannsókn (e.case study) en hún felur það í sér 

að tiltekið tilvik, einstaklingur eða lítill hópur er skoðaður í afmörkuðu samhengi 

eða hluti af skipulagsheild  (McLeod,  2008). Helstu markmið tilviksrannsóknar 

er áherslan á fyrirbærið sjálft eða tilvikið og þá út frá þröngu sjónarhorni. Í þessu 

tilfelli er tilvikið sameining leikskólanna tveggja, Kató og Smáralundar í einn 

leikskóla, Leikskólann Brekkuhvamm. Niðurstöðurnar eða gögnin sem aflað var 

voru greind þannig að draga mætti af þeim almennar ályktanir.  

Tilviksrannsóknir höfða til hins almenna lesanda og eru til þess m.a. að 

auðvelda fólki að skilja flókin samskipti manna á meðal. Kostir tilviksrannsókna 

eru m.a:  

 Þær eru tilvísun í raunveruleikann 

 Þær gefa góða innsýn í aðstæður fólks 

 Þær veita almennt gott aðgengi að sundurgreinanlegum upplýsingum  

 Þær dýpka og skýra betur einstaka þætti rannsóknar 

 Það er frekar hægt að framlengja spurningum í undirspurningar sem ekki 

verður gert í megindlegri rannsókn (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009; 

Ragin og Amoroso, 2011). 

3.2 Rannsóknarspurning 

Til grundvallar rannsókninni voru settar fram tvær meginspurningar: 

Hvernig tókst til við innleiðingu breytinga við sameiningu tveggja leikskóla í 

Hafnarfirði, Kató og Smáralundar. Varð faglegur ávinningur af breytingunni? 

 

Rannsóknarspurningunni er fylgt eftir með þremur undirspurningum: 

1) Hvernig upplifðu stjórnendur, kennarar og foreldrar breytingarferlið? 

2) Hvaða faglegu markmið voru lögð til grundvallar breytingarstarfinu? 

3) Hefur starfið í sameinuðum leikskóla orðið faglegra að mati skólastjóra 

og starfsmanna? 
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3.3 Gagnaöflun og þátttakendur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að komast að því hvernig tókst til við sameiningu 

leikskólanna tveggja, Kató og Smáralundar í einn leikskóla með tvær starfs-

stöðvar, leikskólann Brekkuhvamm. Megingagnaöflun fór fram með þeim hætti 

að tekin voru einstaklingsviðtöl við núverandi og fyrrverandi leikskólastjóra og 

núverandi aðstoðarleikskólastjóra. Rýnihópaviðtöl (sjá töflu 3) voru þrjú talsins.  

Tafla 3 

Rýnihópur 1 Rýnihópur 2 Rýnihópur 3 

Foreldrar beggja skóla Deildarstjórar og      

fyrrverandi og núverandi 

sérkennslustjórar 

Leikskólakennarar og 

leiðbeinendur 

 

Þeir foreldrar sem völdust í rannsóknina hafa búið lengi í þeim tveim hverfum 

sem Kató og Smáralundur standa við og hafa átt börn bæði þegar sameiningin 

átti sér stað og svo aftur nú. Leitast var við að fá viðhorf þátttakendanna 

gagnvart sameiningu leikskólanna tveggja og skoðað það litla sem til er af 

heimildum um sameininguna. Aflað var upplýsinga um hvaða breytingar hafa 

orðið á faglegum þáttum með sameiningunni. Í framhaldinu vöknuðu ýmsar 

spurningar, til dæmis um hvernig hagsmunaaðilum, þ.e. leikskólastjóra, 

aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjórnum gekk að vinna saman í hinum nýja 

skóla. Hvernig gekk að sameina skóla sem áttu sér ólíka og mislanga sögu? 

Hvernig gekk foreldrum að aðlagast hinum breyttu aðstæðum? Hvernig gekk 

eftir sameiningu að byggja upp nýja sameinaða þekkingu og faglega sýn í nýjum 

skóla og er samstaða og samhugur í nýju námssamfélagi? 

3.4 Viðtalsrammi 

Þegar skoða á persónulega reynslu fólks, væntingar, gildismat og fleira þykja 

viðtöl eiga vel við. Viðtöl fela í sér að rannsóknargagna er aflað með beinum 

orðaskiptum rannsakenda og viðmælenda (Helga Jónsdóttir, 2003 bls. 63). Í 

viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem sendur var þátttakendum í 

rannsókninni svo þeir gætu verið búnir að kynna sér spurningarnar áður en til 

viðtalanna kom (fylgiskjöl 1, 2 og 3). Markmið viðtalanna var að heyra frá 

viðmælendum reynslu þeirra af breytingastjórnun og því breytingarferli sem 

skólinn gekk í gegnum út frá þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru til 
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grundvallar. Viðmælendur fengu frjálsar hendur varðandi framvindu viðtalsins 

en þó var þess gætt að það væri innan rammans. 

Í einstaklingsviðtölum við fyrrverandi og núverandi stjórnendur var leitast 

við að heyra frá viðmælendum reynslu þeirra og upplifunum, hvernig m.a. 

fyrirhugaðar breytingar voru kynntar, hver var kveikjan, hvernig framkvæmdin 

gekk fyrir sig og svo hvernig reynst hefur að festa breytingarnar í sessi, hvernig 

skólastarfinu er háttað í dag. Í rýnihópaviðtölum og í viðtölum við fyrrverandi 

og núverandi foreldra var lagt upp með sömu spurningalista fyrir alla 

þátttakendur en þeir voru þó aðlagaðir að viðmælendum.  

Viðtölin voru hálfstöðluð að því leyti að stuðst var við spurningaramma, 

en frásagnir viðmælenda voru þó að hluta til látnar ráða ferðinni, þær voru látnar 

flæða eins og hægt var en viðmælendur voru þó leiddir áfram á rökréttan hátt. 

Einnig var lögð áhersla á nákvæmni svo að niðurstöður væru sem réttmætastar. 

3.5 Val á viðmælendum 

Eins og áður segir þá voru tekin viðtöl við núverandi leikskólastjóra 

Brekkuhvamms sem áður var jafnframt leikskólastjóri Smáralundar og 

fyrrverandi leikskólastjóra Kató sem sagt var upp í sameiningunni. Einnig var 

rætt við núverandi aðstoðarleikskólastjóra sem á langan starfsaldur sem 

leiðbeinandi, leikskólakennari og svo aðstoðarleikskólastjóri í sameinuðum 

starfsstöðvum. Þessir viðmælendur voru valdir með það í huga að fá sem mest 

frá þeim sem besta höfðu reynsluna og voru þátttakendur frá upphafi og allt til 

loka breytingarferilsins.  

3.6  Rýnihópar 

Rýnihópar (e. focus groups) er aðferð sem byggist á umræðum tiltekins fjölda 

einstaklinga um ákveðið málefni (Sóley S. Bender, 2003 bls. 85). Tilgangurinn 

er m.a. sá að skoða mismunandi viðhorf og reynslu þátttakenda. 

Ætlunin er að fá mismunandi viðhorf þátttakenda gagnvart viðfangsefninu 

og sjá hvernig afstaða hópsins endurspeglar umræðuna (Burnham, Lutz, Grant 

og Henry, 2008 bls. 130–134). Eins og áður segir voru þrír rýnihópar. Þeir voru 

valdir eftir samtal við leikskólastjóra um hvernig val á rýnihópum væri 

árangursríkast til þess að skoða og fá fram sem mesta breidd í  niðurstöðu. 
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 Einn hópurinn samanstóð af deildarstjórum og fyrrverandi og núverandi 

sérkennslustjórum leikskólanna tveggja. Í öðrum hópnum voru kennarar og 

leiðbeinendur og í þeim þriðja foreldrar. Hóparnir voru misjafnir að stærð allt frá 

4 – 6 þátttakendum. Erfiðlegast gekk að fá foreldra til að hittast en það tókst að 

lokum. Þeir foreldrar sem talað var við áttu börn í leikskólunum tveimur þegar 

sameiningin átti sér stað og svo einu til tveimur árum eftir. Eitt foreldrið kom til 

baka fyrir ári og svo annað sem hafði verið með barn sitt í leikskólanum samfellt 

ári fyrir sameiningu og þar til nú með börnin sín. 

Við framkvæmd rýnihópa var sá háttur hafður á að haft var samband við 

þátttakendur og í framhaldinu var sendur tölvupóstur með spurningalistum ásamt 

greinargerð um innihald rannsóknarinnar. Stjórnandi upplýsti þátttakendur um 

að umræðurnar yrðu teknar upp á stafrænt form fyrir rannsakandann til þess að 

greina upplýsingar og gögn. Markmið rýnihópa var ekki að hópurinn kæmist að 

sameiginlegri niðurstöðu, heldur að fá fram ólíkar skoðanir varðandi 

umfjöllunarefnið.  

  Kostir rýnihópa er m.a. sá að auðvelt getur verið að safna upplýsingum og 

gögnum á frekar fljótlegan máta. Þetta getur verið mjög sveigjanleg aðferð og 

hægt er að skoða mörg viðfangsefni með henni, mynda margar gerðir af hópum. 

Einnig getur verið auðvelt að að hitta hópana hvar sem er (Sóley S. Bender, 

2003 bls. 88–96). 

Ókostir rýnihópa geta verið þær að samræður þátttakenda geta verið 

ruglingslegar og einsleitar. Einnig getur það verið ókostur ef einn úr hópnum fer 

að verða ráðandi í umræðum. Reynt var af fremsta megni að passa upp á að 

samræður í hópnum færu ekki út um víðan völl og hinn rauði þráður héldist. 

3.7 Úrvinnsla og greining gagna 

Úrvinnsla gagna fór fram með þeim hætti að viðtöl voru tekin upp við 

þátttakendur á stafrænt form og þau afrituð eins fljótt og unnt var og orðrétt eftir 

viðmælendum og á meðan þau voru í fersku minni. Unnið er úr gögnunum 

samkvæmt líkani Fullan (2007) um þrjá meginþætti breytingastjórnunar, 

kveikju, framkvæmdar og festu, þ.e.a.s.: Hver var kveikjan að sameiningunni? 

Hvernig var framkvæmdinni háttað? Hvernig tókst að festa sameininguna í 

sessi?  
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3.8 Leyfi 

Sótt var um almennt leyfi til Persónuverndar vegna rannsóknarinnar og kom 

fram að ekki væri um greinandi gögn að ræða og því var leyfið veitt. Einnig var 

sótt um leyfi til fræðslustjóra Hafnarfjarðar og var það auðsótt mál. Einnig var 

sótt um leyfi til stjórnenda skólans sem gaf sitt leyfi fyrir rannsókninni.  

Í leyfisumsókninni kemur fram að tilgangur rannsóknarinnar sé að kanna 

faglegar forsendur fyrir sameiningu leikskólanna tveggja, Kató og Smáralundar. 

Greint er frá í hverju gagnaöflun er fólgin. Ekki væri á neinn hátt óskað eftir 

aðgengi að viðkvæmum persónuupplýsingum. 

Upplýsinga var aflað um þátttakendur beint frá þeim sjálfum, á grundvelli 

upplýsts samþykkis.  

3.9 Réttmæti og áreiðanleiki rannsókna 

Til þess að tryggja að áreiðanleiki rannsóknarinnar yrði sem réttmætastur þá 

þekkti undirrituð ekki mikið til sögu þeirra skóla sem valdir voru í upphafi. 

Þannig mátti draga úr líkindum á að skoðanir og álit rannsakandans trufluðu 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

Réttmæti vísar til þess að hversu nákvæmlega rannsókn endurspeglar eða 

metur það sem rannsakandinn leitast við að skoða. Áreiðanleiki vísar til þess 

hvort endurteknar rannsóknir á sama viðfangsefni skili sömu niðurstöðum. 

„Eigindlegar nálganir gera hins vegar ekki ráð fyrir því að hægt sé að endurtaka 

raunveruleikann á sama hátt í annað sinn og því sé ekki raunhæft að tala um 

traustleika rannsóknanna út frá sama skilningi og áreiðanleika, eða 

endurtekningargildi mælinganna“ (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003 bls. 233.) 

     Það er von mín að þessi aðferðafræði sem hér verður notuð muni varpa 

ljósi á gildi sameiningar leikskóla og stækkunar þeirra sem sjálfstæðra eininga í 

rekstri sveitarfélaga.  
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4 Niðurstöður 

Hér er gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum, bæði einstaklings- og 

rýnihópaviðtölum. Farið er í megindráttum yfir það sem kom fram og hvert 

þema útskýrt. Einnig er gerð grein fyrir því sem skiptir máli og kom fram í 

umræðunni sem snýr að rannsóknarspurningunni og hjálpar til við að fá svör við 

henni. Við greiningu gagna kom fram að svör viðmælenda ríma í megindráttum 

við eftirfarandi: 

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við það sem Fullan 

(2007) segir um lykilþætti breytingastjórnunar, kveikju, framkvæmd og festingu, 

kemur í ljós að betur hefði mátt vanda til verka. Hvað varðar lykilþáttinn kveikju 

voru allir viðmælendur sammála um að enginn undirbúningur hafi verið í 

upphafi sameiningarinnar. 

Við greiningu á svörum um þáttinn framkvæmd er samhljómur í því að 

það hafi verið illa staðið að henni og ekki lagt upp með fagleg markmið, 

stjórnsýslan hafi staðið sig illa hvað varðar stuðning við framkvæmdina. 

Viðmælendur eru hins vegar sammála um að festing sé komin í nokkuð 

góðan farveg nú fimm árum eftir að sameiningin átti sér stað. Starfsfólk hefur 

reynt af fremsta megni að finna leiðir til þess að reyna að láta skólastarfið ganga 

sem best. 

Almennt má segja að viðhorf allra hópanna hafi verið neikvæð og 

gagnrýnin, og helsta gagnrýnin var þessi: 

1. Enginn eða lítill undirbúningur við sameiningu stofnananna. 

2. Annar hópurinn (starfsfólk Kató) upplifði samrunann sem yfirtöku. 

3. Sammerkt var með öllum hópunum að ekkert upplýsingaflæði eða 

samráð var viðhaft. 

Hér á eftir verður rýnt frekar í niðurstöðurnar. 
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4.1 Aðdragandi og undirbúningur 

Þegar gögnin úr viðtölunum eru skoðuð kemur í ljós að starfsmenn Kató höfðu 

fleiri og sterkari meiningar um sameininguna. Í raun upplifðu starfsmenn Kató 

þetta sem yfirtöku frekar en samruna. Ef bókun fræðsluráðs er skoðuð 

(Hafnarfjörður, 2011) kemur í ljós að helsta framkvæmd samrunans var í formi 

þess að yfirmannsstöður í Kató, þ.e. staða leikskólastjóra og 

aðstoðarleikskólastjóra, voru lagðar niður eða færðar yfir í Smáralund, annan 

tveggja hinna sameinuðu skóla. Starfsemin var að öðru leyti eins eða svipuð því 

deildir og skipan starfsmanna var óbreytt. Með þetta í huga kom í ljós að 

sjónarmið starfsmanna Smáralundar voru hlutlausari og ekki eins gagnrýnin. 

Starfsfólk Kató sem rætt var við hafði talið að besti kosturinn í stöðunni 

væri að sameinast leikskólanum Smáralundi. Einnig hafði það komið fram á 

fámennum fundi með foreldrum að þeirra ósk var einnig að sameinast honum.  

Að sögn eins viðmælenda þá gerðist þetta allt mjög hratt og starfsfólk 

Kató fékk engan „umþóttunartíma“ eins og það var orðað. Aðdragandinn var sá 

að 20. desember 2010 hafi fulltrúi skólaskrifstofunnar komið í skólann og hélt 

starfsfólkið að viðkomandi væri bara að koma til þess að óska þeim gleðilegra 

jóla en svo þegar fulltrúinn kveður þá tilkynnir hann að mögulega verði 

einhverjar breytingar á starfsemi skólans, hugsanlega sameining við annan skóla 

og yfirstjórn skólans látin víkja en þetta komi allt saman betur í ljós á nýju ári.  

Í fyrstu viku janúar voru leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri Kató 

boðaðar á fund á skólaskrifstofunni, þar sem þeim var sagt að þessir umræddu 

skólar yrðu sameinaðir. Það væri einnig vilji foreldra og þá var þeim einnig 

tilkynnt að þeim yrði sagt upp störfum. Á þessum tímapunkti var hins vegar ekki 

ljóst hvenær þetta tæki gildi nákvæmlega því leikskólastjóranum á Smáralundi 

yrði að vera gefinn einhver tími til þess að hugsa og melta þessi nýju tíðindi. Í 

kjölfarið var svo haldinn foreldrafundur í Kató og þá var þetta tilkynnt með 

formlegum hætti af yfirvöldum. Einn viðmælenda tók svo til orða: 
Þetta gerðist bara allt á svona hálfum mánuði þannig að við fengum aldrei 

neinn umhugsunartíma. Í þessu tilfelli er hálft ár búið af skólaárinu t.d. 

hefði mér þótt eðlilegra að það hefði verið kannski spurt eða okkur hefði 

verið sagt að þetta stæði til kannski frá og með næsta skólaári þannig að 

við hefðum haft örlítinn tíma til þess að klára okkur og finna okkur 

svolítið taktinn og í raun og veru bara átta okkur á þessu 
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Leikskólastjóri Smáralundar sem tók svo við stjórn leikskólans Kató sagði 

að hún hafi ekki setið þennan umrædda fund, það hafi verið búið að ræða þetta 

áður en hún kom að málinu. Samkvæmt einum viðmælenda úr rýnihópi var hún 

reyndar spurð þarna í upphafi en hafi einhvern veginn ekki haft neitt val og hafi 

bara orðið að samþykkja þetta og reyna að gera það besta úr því. Viðmælandinn 

bætti því við að auðvitað hafi fólk vitað að eitthvað myndi gerast hér í 

Hafnarfirði úr því að umræðan úr Reykjavík var búin að vera nokkuð lengi um 

sameiningar þar þá hlytu menn að skoða það einnig hér með þessar litlu einingar 

sem þessir tveir skólar voru. 

Þegar viðmælendur eru spurðir að því hvort og hvernig breytingin hafi 

verið skipulögð og ígrunduð og hvaðan hún hafi komið, þá komu mjög afgerandi 

svör um að skipun breytinganna hafi komið að ofan, frá yfirvöldum og að hún 

hafi verið mjög illa skipulögð.                                                                      
Það var einn fundur upp á Kató með okkur fyrir starfsfólkið. Það kom 

einhver frá bænum, bæjarstjórinn og einhverjir fleiri komu og töluðu yfir 

okkur svo liðu tíu mínútur þá fóru þau og ræddu við foreldrana því þeir 

urðu alveg ævareiðir. Ég man ekki alveg nákvæmlega allt saman við 

fórum nefnilega nokkrar líka á þann fund og þeir sögðu sitthvorn hlutinn 

þ.e. við okkur og við foreldrana þannig að þau fá þvílíka falleinkunn í öllu 

þessu ferli. 

Niðurstaðan virðist vera sú að of hratt og of lítið upplýsingaflæði hafi verið á 

milli þeirra sem áttu hugmyndina að sameiningunni og starfsfólks leikskólanna. 

Ef tímaásinn er skoðaður þá tekur allt ferlið alls fjóra mánuði eða frá miðjum 

desember til byrjun mars næsta árs. 

4.2 Fagleg markmið 

Í fundargerð fræðsluráðs frá 17. janúar 2011 þegar umrædd ákvörðun var tekin 

um sameiningu leikskólanna Kató og Smáralundar segir: „Bæjarstjórn 

samþykkir frá og með 1. mars 2011 verði rekstur skólans Kató færður undir 

leikskólann Smáralund en starfsemi verður að öðru leyti í óbreyttri mynd.“ 

Jafnframt segir „stöður leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra Kató verða 

lagðar niður frá sama tíma.“ (Hafnarfjörður, 2011)  

Þessi tillaga var samþykkt með fimm samhljóða atkvæðum og var því ekki um 

pólitískan ágreining að ræða. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks létu bóka eftirfarandi:  
Við sameiningu reksturs leikskólans Kató við leikskólann Smáralund 

verður brýnt að hafa náið og gott samráð við foreldra og starfsfólk, með 

það að markmiði að tryggja áfram fjölbreytt og farsælt leikskólastarf á 
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báðum stöðum. Þá verður mikilvægt að fylgja því eftir að þessi breyting 

skili þeirri hagræðingu sem stefnt hefur verið að (Hafnarfjörður, 2011). 

Þegar viðmælendur voru spurðir um það hvort sameiningin hafi tekist vel 

út frá faglegum sjónarmiðum þá eru svörin nokkuð misjöfn. Áður en 

sameiningin átti sér stað þá voru skólarnir mjög ólíkir út frá faglegum áherslum. 

Í Smáralundi  hafði lengi vel verið lögð megináhersla á heilsueflingu þar sem 

dagleg hreyfing og markvisst hreyfiuppeldi var í fyrirrúmi. Einnig var 

tæknismiðja mjög öflug í starfi leikskólans. Í Kató hafði verið starfrækt 

forystuskólaverkefni í samkennslu þar sem áhersla var lögð á að vera með 

tveggja til sex ára börn saman á deildum. Einnig hafði verið mikil 

tónlistarkennsla þar um langt árabil. Hvað varðar siði og venjur þá hafa börnin í 

Kató ávallt heimsótt nunnurnar í Karmelklaustrinu en börnin í Smáralundi gera 

það ekki. Einnig hefur haldist í Kató svokallað útikaffi fyrir jólin en þá er 

jólastundin með foreldrum haldin útivið og þá er boðið upp á kakó og 

piparkökur. Í Smáralundi er jólastundin haldin innivið og með hefðbundnara 

sniði. Þannig að þetta tvennt hefur t.d. ekki náð að vera eins og sameiginlegur 

þáttur í skólastarfinu. 

Bæði leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri voru nokkuð jákvæðar og 

samhljómur var í frásögn þeirra þegar þær eru inntar eftir því hvaða áhrif 

sameiningin hafði á faglega þætti skólastarfsins. Aðstoðarleikskólastjórinn sagði 

frá því að nokkru eftir sameininguna þá hafi þau farið í að setja sér þau markmið 

að gera sameiginlega skólanámskrá.  
Kannski tók það svolítinn tíma en mér fannst alveg vel hafa tekist til að ná 

því eða það voru þú veist samt bara við stjórnendur sem vorum að ákveða 

þetta og ákveða hitt og vinna og reyna að vinna faglega að þessari 

sameiningu. En ég tek það fram enn og aftur að við fengum enga aðstoð 

utanfrá. Þannig að þetta er algjörlega þú veist allt það sem við höfum gert 

bara þú veist vangaveltur fram og til baka og fullt sem við höfum rekið 

okkur á og gert mistök og þá höfum við bara bakkað til baka nei þetta 

gengur ekki og við verðum að gera þetta öðruvísi þannig að það er alveg 

margt sem að við gerðum rangt í þessu en það var heldur enginn til þess að 

leiðbeina okkur þannig að við þurftum að reka okkur á og síðan endurmeta 

í kjölfarið 

Hún nefnir að þótt allir séu að vinna eftir sömu skólanámskránni þá sé unnið 

eftir henni á mismunandi vegu á milli starfsstöðva.  

Það sem hefur reynst erfitt að hennar sögn er innleiðing á SMT skólafærni 

sem hefur það að markmiði að stuðla að góðu námsumhverfi, æskilegri hegðun, 

að veita jákvæðri hegðun athygli og styrkja hana um leið. En þó finnst henni 
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þetta eiginlega vera fyrsti veturinn þar sem starfsfólkið er virkilega farið að 

vinna í takt og að sameiginlegum markmiðum.  

Þegar annar rýnihópurinn, sem í voru leikskólakennarar og leiðbeinendur, 

er spurður að þessu sama segir einn leikskólakennarinn að henni hafi fundist 

faglegar breytingar ekki hafa fest nægjanlega mikið í sessi því því allir hafa 

fengið að vera í sitthvoru horninu. Annar viðmælandi tekur undir og finnst þetta 

vera gjörólíkt starf á milli starfsstöðvanna. Einnig kemur fram hjá öðrum 

leikskólakennara að henni hafi fundist faglegu starfi hafa farið mikið aftur eftir 

sameiningu miðað við hvernig hún var fyrir sameiningu. Nefnir hún þá 

sérstaklega að samkennslan sem einkennist af því að börn á aldrinum tveggja til 

sex ára eru saman á deild, sé ekki svipur hjá sjón miðað við það sem áður var. 

Enn annar segir að henni hefði fundist eðlilegt að úr því að það var ákveðið að 

sameina þá hefði  átt að taka það besta úr faglega starfinu hjá báðum og blanda 

því saman í eitt og stjórnendur hefðu komið með skýr markmið og eftirfylgni. Í 

stað þess hefur þetta fengið að vera svolítið í lausu lofti og hún bætir við að 

„þessi sameining er ekki neitt að neinu leyti nema bara að nafninu til.“ 

Einum viðmælenda finnst hafa orðið töluverður faglegur ávinningur og 

mannauðurinn vera vel nýttur eftir að íþróttakennsla og tæknismiðja fóru að 

koma í Kató og tónlistarkennslan fór að eiga sér stað á Smáralundi. 

Leikskólastjórinn bætir við að ef til þessarar sameiningar hefði ekki komið þá 

hefðu börnin í Kató ekki tekið þátt í syngjandi jólum því að skólinn var ekki 

þátttakandi í því áður fyrr en nú fara starfsstöðvarnar saman sem einn kór og 

hafa gert í tvö ár. Einnig nefnir hún að nú fari öll elstu börnin á sundnámskeið 

sem ekki þekktist áður í Kató. 

Allir voru sammála um að þrátt fyrir að reynt hafi verið að samnýta 

starfsfólk og færa það á milli starfsstöðva þá sé starfið ólíkt. Starfsfólk nefnir 

dagskipulagið sem dæmi, t.d er útivera tvisvar á dag í Kató en einu sinni á dag í 

Smáralundi. Aldursdreifing sé til staðar á annarri stöðinni og aldursblöndun á 

hinni. Þegar spurt er hvort börnin séu að blandast mikið þá er svo ekki en þegar 

það er gert þá finnst þeim gaman að fara á „hinn“ Brekkuhvamm eins og þau 

segja sjálf. 

Einn viðmælendanna greinir frá því að þegar hún var að byrja að fara í 

Kató þá fannst henni erfitt að fara þangað með sitt ákveðna verkefni sem hún var 

að stýra vegna mótstöðu þar í upphafi. Þegar hún á hinn bóginn lítur til baka þá 

segir hún það hafa verið mikill skóli fyrir sig þar sem hún var fyrst leiðbeinandi 

og síðar leikskólakennari í Smáralundi.  
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Leikskólastjórinn tekur undir þetta og segir að það hafi verið virkilega 

erfitt að fara „uppeftir“ eins og hún orðar það og fara að stjórna þar í allra óþökk. 

Einn leikskólakennarinn úr öðrum rýnihópnum tekur undir og segir að þær í 

Kató hafi verið mjög reiðar og fullar af sorg á meðan þau í Smáralundi hafi ekki 

verið það. 

Þegar spurt er um hvernig faglegt samstarf gangi á milli hagsmunaaðila 

starfsstöðvanna þ.e. leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra, 

þá segir leikskólastjórinn að það ætti ekki að vera neitt flókið, deildarstjórafundir 

séu haldnir og þá hittist þær allar saman. Hún segir það ganga alveg ágætlega. 

Þó sé ýmislegt sem fólk er ekki sammála um „en það væri ekki heldur þótt að 

við værum undir sama þaki“. Aðstoðarleikskólastjórinn segir slíkt hið sama og 

finnst faglegt samstarf ganga ágætlega. Hún ítrekar þó að það sé ákveðinn 

„pirringur“, eins og hún orðar það, á milli starfsfólks sem snýr aðallega að því að 

þær séu ekki alltaf til staðar en þó hafi það lagast eftir því sem lengra líður frá 

sameiningunni.  
 

 

4.3 Stuðningur yfirvalda við breytingarnar 

Þegar spurt var um stuðninginn frá yfirvöldum varðandi breytingarnar komu 

mjög afgerandi svör bæði í einstaklingsviðtölum og frá rýnihópum um það að 

stuðningurinn hafi ekki verið neinn. Rétt áður en sameiningarferlið hófst 

formlega þann 1. mars 2011 ákvað leikskólastjórinn með leyfi fræðsluyfirvalda 

að starfsmannahópurinn fengi hálfs dags fyrirlestur á starfsdegi sem haldinn yrði 

í lok febrúar.  

Fyrirlesturinn átti að fjalla um breytingarferli og jákvæð samskipti. 

Markmiðið var að hrista hópinn saman og kynna m.a. með fræðilegum hætti 

hvað væri verið að gera til að geta undirbúið jarðveginn betur. Eftir að þetta var 

ákveðið, búið var að panta utanaðkomandi aðila og hann tilbúinn að koma þá var 

hins vegar hringt frá skólaskrifstofunni og leikskólastjóra tjáð að ekki væri til 

fjármagn til þess að bjóða upp á þessa tilteknu fræðslu. Umræddur fyrirlesari 

reyndist þá svo elskulegur að hann bauðst til þess að koma frítt að sögn eins 

viðmælandans:  
...hún vildi ekki hætta við og vildi koma og rukkaði okkur ekki. Þetta var 

alveg frábært námskeið og hefði verið frábært fyrir bæinn að státa af því 

að hafa boðið upp á þetta í sameiningunni, en nei það var ekki hægt.  
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Kennarar í öðrum rýnihópnum tóku það sérstaklega fram að fyrirlesturinn 

hafi hjálpað mikið, sérstaklega hjá þeim í Smáralundi, en þar var líka frá upphafi 

meiri jákvæðni fyrir sameiningunni. 

Leikskólastjórinn sagði ennfremur að í upphafi þá hafi þróunarfulltrúi 

leikskóla sem starfaði þá á skólaskrifstofunni stutt hana eins og hægt var í 

þessum breytingum. Þær fóru saman að skoða sameinaða skóla í nágranna-

sveitarfélögum og ræddu við fólk sem hafði komið að svona sameiningarferli.  
Mér fannst mjög gott að fara í þessar heimsóknir sérstaklega að heyra að  

þessir leikskólastjórar voru að ganga í gegnum sömu hluti og ég og þrátt 

fyrir að þær hafi farið á námskeið og til útlanda til þess að skoða 

sameinaða skóla í Danmörku þá var það ekki að skila neinu sérstöku hjá 

þeim. Mér fannst gott að heyra það því þá fann ég að maður var kannski 

ekki að klúðra þessu og þá hugsaði ég þetta er bara staðan svolítið hjá 

hinum líka og ég er ekki alveg Palli var einn í heiminum.  

Leikskólastjórinn og annar rýnihópurinn greindu frá því að 

foreldrar hefðu lítil afskipti viljað hafa af breytingunum. Þeir vildu meira 

bara fá að „halda í sitt“ eins og einn kennarinn orðaði það. Þá var 

kennarinn að vísa í að litlu hefur mátt breyta varðandi það sem 

foreldrafélögin gerðu fyrir sameiningu. Til að mynda vildi starfsfólkið 

reyna að hafa jólaballið sameiginlegt en lítill áhugi var á því af hálfu 

foreldra. Þó var örlítið meiri vilji frá foreldrum Smáralundar um að styðja 

við hugmyndir starfsfólksins en foreldrar í Kató vildu það síður. 

Leikskólastjórinn segir að allt frá sameiningu hafi verið starfandi tvö 

foreldrafélög, eitt í Kató og annað í Smáralundi.  

 

4.4 Vilji til sameiningar og breytinga 

Það kemur fram í öllum viðtölunum bæði einstaklingsviðtölunum og rýnihópum 

að í upphafi var lítill samstarfsvilji af hálfu starfsfólks þegar sameiningin hafði 

formlega átt sér stað. Einkum átti þetta þó við á leikskólanum Kató. Í frásögn 

leikskólastjóra í hinum sameinaða skóla, Brekkuhvammi, komu fram töluverðir 

erfiðleikar strax í upphafi við að reyna að fá fólk til þess að starfa saman sem 

eina liðsheild en starfsfólkinu og foreldrum í Kató hafði verið kynnt það í 

upphafi af yfirvöldum að ekkert mundi breytast við sameininguna heldur að allt 

starf héldist óbreytt. Leikskólastjóranum varð þannig að orði: „Þannig að mér 

var eiginlega stillt upp þannig að ég mátti engu breyta, það voru svolítið 

skilaboðin“. Þetta kom einnig fram í viðtölum við foreldra í Kató en fulltrúi 
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meirihlutans í bæjarstjórn átti barn þar á þessum tíma og fékk hún töluverða 

gagnrýni á sig á meðan sameiningarnar áttu sér stað. Bæjarfulltrúinn fullyrti það 

við foreldra að engu starfi yrði raskað og allt yrði eins og áður nema að 

yfirstjórninni yrði sagt upp. Um þetta sagði leikskólastjórinn: 
Eftir á að hyggja þá gerði ég brjáluð mistök í þessu öllu og það er kannski 

bara reynsluleysi mitt að hérna einhvern veginn er okkur sagt þetta og 

okkur er svolítið stillt upp við vegg og að búið væri að segja starfsfólki og 

foreldrum á Kató að við séum að fara að halda áfram öllu starfi sem var.  

Leikskólastjórinn segir einnig að í dag hefði hún betur tekið slaginn þarna í 

upphafi og reynt með starfsfólkinu að búa til sameinaðan skóla. Ef einhver hefði 

ekki viljað það þá hefði fólk getað valið að hætta. Í staðinn var það þannig að 

hún varð svona „jáari“ eins og hún orðar það og leyfði starfsfólkinu að „valta“ 

yfir sig og þau fengu í staðinn að hafa þetta eins og þau vildu. Í upphafi varð 

mjög mikil reiði og leikskólastjórinn fékk árásirnar á sig frá starfsfólkinu. Að 

sögn fyrrum leikskólastjóra Kató litu málin þannig út að erfiðleikarnir væru 

henni að kenna. Aftur á móti var ferlið auðveldara í Smáralundi og starfsfólkið 

þar mun samstarfsfúsara. 

Þegar leikskólastjórinn var spurð hvert viðhorf hennar hafi verið til 

breytinganna þá svarar hún því að hún hafi haft efasemdir og verið stressuð yfir 

þeim. Í Kató var mikið af fagfólki sem hafði verið búið að vinna saman lengi og 

allir á móti breytingunum og enginn virtist vera tilbúinn til að vinna með henni 

eða hinu starfsfólkinu í Smáralundi.  

Þegar tveir rýnihópanna voru spurðir um viðhorfin til breytinganna þá var 

samróma svar um að allir höfðu haft efasemdir. Þó segir einn viðmælandinn að 

hún hafi ekki verið neikvæð því að henni fannst eitthvað þurfa að breytast í 

leikskólanum sökum smæðar hans. Leikskólakennari sem starfar í Kató sagði 

hins vegar orðrétt „þetta var bara sorgarferli sem við gengum í gegnum“. 

Leikskólakennari í Smáralundi tók hins vegar þannig til orða: „það var alls ekki 

þannig hjá okkur.“ Annar leikskólakennari Katós tekur undir þetta og útskýrir að 

þau í Smáralundi hafi haldið sínum leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra og 

því hafi þetta verið miklu meiri breyting fyrir Kató. Upplifði hún að starfsfólkið 

þar hafi verið líkt og „höfuðlaus her“. Hún bætir því við að þau hafi verið búin 

að vinna mjög markvisst í samkennslu sem faglega starfið þeirra gekk að mestu 

út á en svo þegar sameiningin átti sér stað þá varð allt í lausu lofti því 

leikskólastjóri Smáralundar sem tók yfir Kató, vissi ekki nægjanlega mikið um 

samkennslu. Hún segir einnig að eftir á að hyggja þá upplifði hún þetta meira 

eins og yfirtöku þar sem litli skólinn var tekinn yfir og settur undir þann stærri.  
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Ein úr hópnum bætir við að hefði verið betur að þessu staðið af hálfu 

skólaskrifstofunnar, þ.e.a.s. að einhver utanaðkomandi hefði komið og leitt þetta 

með þeim, „einhver kunnáttumaður í breytingastjórnun“, hefði örugglega tekist 

betur til. 

  

4.5 Viðhorf foreldra 

Þegar viðtal við foreldra er skoðað og ígrundað þá kemur í ljós mikill 

samhljómur við starfsfólk beggja leikskólanna hvað varðar upplýsingaflæði 

yfirvalda um sjálfa sameininguna. Eins og þau sögðu sjálf þá fengu þau að vita 

þetta með mjög stuttum fyrirvara og síðar lásu þau í blöðum að ákvörðun hefði 

verið tekin og sameiningin lægi fyrir.  
Það koma aldrei útskýring á því hver grundvöllurinn væri fyrir 

sameiningunni og hvaða ávinningur væri fólginn í henni það kom aldrei 

fram þannig að þá kom þessi titringur og ótti í foreldrasamfélaginu um að 

það myndi eitthvað breytast. Ég man að það var meiri ótti Kató megin 

svona meiri andstaða en var hjá okkur  

Þá kemur fram hjá einu foreldrinu í framhaldi af þessu að yfirvöld hefðu 

aldrei upplýst um að sameiningin ætti að hafa í för með sér einhver 

samlegðaráhrif. Fyrst að ekki var farið í það í upphafi eins og t.d. að setja elstu 

börnin bara Kató megin eða eitthvað í þá áttina þá varð engin samnýting á 

sameinaða leikskólanum í starfsmannahaldi eða öðru. Þau nefna einnig að það 

hafi verið óþægilegt að fá ekki almennilega kynningu á sameiningunni í upphafi 

varðandi það hvaða stefnumótun ætti að velja og ekkert samráð og eins og eitt 

foreldrið orðar það: „...leikskólastjórinn fékk þetta verkefni bara upp í hendurnar 

og mín upplifun var sú að hvað átti hún svo að gera við verkefnið án 

undirbúnings“.  

Samhljómur er í hópnum um að augljóst var að ef vel hefði verið staðið að 

undirbúningsferlinu af hálfu yfirvalda þá hefði vel verið hægt að fá fólk til „að 

kaupa það“ eins og einn viðmælandi komst að orði. Hins vegar vantaði 

undirbúninginn og kynninguna svo þetta var dæmt til að mistakast. 

Það kemur mjög skýrt fram í niðurstöðum hjá þeim foreldrum sem voru 

Smáralundar megin að erfitt reyndist að ná samtali við foreldrana í Kató 

varðandi sameiginlegar ákvarðanir um viðburði sem foreldrafélagið ætlaði að 

standa fyrir. 

Eitt foreldri kemst svo að orði:  
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Starfsstöðvarnar gátu ekki unnið saman a.m.k. Kató megin það kom alltaf 

hjá þeim að að þau hafi alltaf gert þetta svona og þær gera þetta svona 

(starfsfólkið)  og við viljum ekki breyta okkar og þær vilja ekki breyta 

sínu. Þetta var  alveg svona „aðskipt“ eins og ég segi þetta samtal tókst 

ekki og það var held ég líka út af tregðu í starfsmannahópnum. Ég tek það 

fram að þetta var fyrsta ár sameiningarinnar sem ég verð svona vitni að því 

að þetta var held ég erfitt fyrir fólk. 

Eitt foreldrið í hópnum kom með ákveðnar skýringar í framhaldi af 

þessari umræðu en hún vildi meina að andstaðan hafi verið meiri Kató megin 

vegna þess að þeirra leikskólastjóra var sagt upp en ekki leikskólastjóra 

Smáralundar, sá leikskólastjóri tók bara Kató yfir. Líklega hefði ferlið verið 

auðveldara ef nýr leikskólastjóri hefði verið settur inn við upphaf 

sameiningarinnar og byrjað með hreint borð. Í staðinn voru „meiri sárindi út af 

því meðal annars í foreldrahópnum.“  

Undir þetta sjónarmið tóku foreldrar Smáralundar og voru sammála um að 

þau hafi einmitt haldið „sínum leikskólastjóra“ þannig að breytingin hafi ekki 

verið nein fyrir þau á meðan Kató-foreldrum fannst þeir ekki hafa eins náinn 

aðgang að leikskólastjóranum því hann væri ekki alltaf til staðar eins og áður.  
Það er kannski ekki fyrr en seinna sem að maður fer að sjá að það eru pínu 

áhrif að það er ekki stjórnandi á staðnum þá finnst manni stundum eins og 

það hafi verið kannski aðeins meira laust í reipunum kannski meira undir 

hópstjóranum komið hvernig kannski sum mál þróuðust í staðinn fyrir ef 

held ég ef leikskólastjórinn hefði verið allaf á staðnum þá hefði hún 

kannski tekið svolítið af skarið eða þú veist leitt mál í gegn. 

Þegar foreldrar eru spurðir að því hvernig þeir haldi að til hafi tekist varðandi 

breytingarferlið út frá faglegum sjónarmiðum þá svara þau því til að ef það er 

ekki búið að upplýsa starfsmenn og þeir eru ekki hafðir með í ráðum og stefnan 

og sýnin ekki skýr þá er ekki faglega að verki staðið því „þetta eru svona 

stoðirnar í breytingastjórnun, þú metur stöðuna og hefur skýrt markmið um það 

hvert þú ert að fara og þannig getur hún heppnast mjög vel“. Ef litið er á málin 

út frá faglegu sjónarhorni er það sem þau halda að hafi tekist bærilega til og er 

gert á báðum starfsstöðvum viðfangsefnin syngjandi jól, tónlist og tæknismiðja 

og svo leikfimi sem var bætt við Kató megin. Öll eru þau sammála um að það sé 

afar gott fyrir skólastarfið þó þetta sé auðvitað á þeim tíma þegar foreldrarnir eru 

hvergi nærri. Eitt foreldrið nefndi að ef ekki hefði komið til sameiningar þá 

hefðu t.d. börnin í Kató ekki fengið að taka þátt í syngjandi jólum en það hefur 

verið löng hefð fyrir þátttöku elstu barnanna á Smáralundi að taka þátt í því 

starfi í Hafnarborg fyrir jólin. Þau bæta við að þótt svona langur tími sé liðinn 

síðan sameining átti sér stað og ekkert barn sé í leikskólanum í dag sem var þar í 
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sjálfri sameiningunni þá segjast þau vera á leikskólanum Kató, því bæði 

foreldrar og starfsfólk segir Kató í stað þess að nota „leikskólann 

Brekkuhvamm“, heiti hins sameinaða leikskóla, eða „starfsstöðina við 

Hlíðarbraut“. Því má bæta við að eitt foreldri sagði frá því að þegar hún hafi 

heyrt sögu Kató þá hafi hún skilið hina mikla kröfu bæjarbúa um að skólinn 

fengi að halda nafninu, því það væri svo sterkt í hjörtum Hafnfirðinga. 

 Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað þeim fyndist um það að hafa tvö 

starfandi foreldrafélög þá sögðu þeir að í upphafi hafi foreldrar viljað hafa þetta 

svona og rökin fyrir því voru þau að „við þekkjum ekki þessi börn“ eins og einn 

viðmælandi komst að orði. Öðrum viðmælanda fannst þetta koma ágætlega út, 

því að Kató megin hefur ákveðin menning verið lengi við líði. Þar vill 

foreldrafélagið ákveða sjálft hvaða leiksýningu er boðið upp á og einnig vill það 

hafa sér sveitaferð og sér hagræðingu í því að þurfa einungis að panta eina rútu í 

staðinn fyrir tvær. Einnig er nefnt að börnin átti sig ekkert á þessu því að þau eru 

aldrei saman. Annar viðmælandi segir að þetta fyrirkomulag sé mjög skrýtið og 

spyr út í hópinn „úr því að það var búið að sameina af hverju var þá ekki 

foreldrafélagið sameinað líka?“ Eitt foreldrið bætir við og segir að hennar 

tilfinning sé sú að foreldrar upplifi þetta ekki sem einn skóla. Það eina sem hefur 

verið sameiginlegt eru jólaböllin en þau hafa verið haldin í grunnskólanum sem 

er rétt hjá. Þó varð breyting á því núna og voru þau í sitt hvoru lagi síðastliðin 

jól. Eitt foreldraráð er starfandi í skólanum og segja viðmælendur að það hafi 

aldrei verið neitt vandamál enda taki það ákvarðanir um allt aðra hluti en 

foreldrafélagið.  

Þegar viðmælendur eru spurðir að því hvernig samstarfið gangi á milli 

starfsstöðvanna þá eru menn almennt sammála því að í daglegu starfi sé það 

frekar flókið sökum fjarlægðar á milli stöðvanna en eins og áður hefur komið 

fram þá er um 15 mínútna gangur á milli þeirra. Einn leikskólakennarinn sem 

starfar við Smáralund segir að fjarlægðin komi í veg fyrir að það sé daglegur 

samgangur á milli  starfsstöðvanna og segir hún það vera slæmt því að ef það 

væri styttra á milli þeirra þá gæti starfsfólk hlaupið í skarðið þegar á þyrfti að 

halda, til dæmis til að klæða í föt. Annar leikskólakennari sem rætt var við tekur 

undir þetta og segir að starfsfólkið hittist á tveggja mánaða fresti á 

starfsmannafundum og á starfsdögum sem eru fimm á ári en þar fyrir utan sé 

nánast enginn samgangur. Hún bætir því við að það sé hennar upplifun að þegar 

fjarlægðin sé svona mikil þá verði aldrei þessi nánd sem hún annars upplifir í 

starfsstöðinni sem hún starfar. 
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4.6 Staðan í dag 

Þrátt fyrir að nú séu liðin fimm ár frá sameiningu leikskólanna er Kató enn í dag 

mjög sér og leikskólastjórinn segir að samstarfsviljinn frá þeim þar hafi frá 

upphafi nánast aldrei verið neinn og þannig sé staðan enn í dag. 

Leikskólastjórinn segir að þegar hún lítur til baka þá hafi þetta verið mjög erfitt. 

Í sama streng tekur aðstoðarleikskólastjórinn, henni finnst hafa verið nokkuð 

mikil neikvæðni í starfsfólki Kató og í heildina lítill samstarfsvilji um 

sameiginlegar ákvarðanir fyrir skólastarfið. Þó finnst henni eitthvað hafa þokast í 

rétta átt og svona heilt yfir þá sé starfsánægjan nokkuð góð. Ekki þurfi þó nema 

kannski örfáa starfsmenn til þess að draga úr og eyðileggja fyrir hinum sem eru 

virkilega að reyna að vera jákvæðir. Starfsfólkið Smáralundar megin er öllu 

jákvæðara og er samstarfsfúsara. 

Viðmælendur segja þó að það sé mun betra að koma með tillögur í dag en 

fyrir fimm árum því að starfsfólk þekkist orðið betur. Einnig er vert að geta þess 

sem kom skýrt fram í einum rýnihópnum að ef hægt væri í dag að byrja upp á 

nýtt þá hefði verið mun einfaldara að leikskólastjórinn hefði verið leikskólastjóri 

á tveimur leikskólum ekki einum sameinuðum. Að um samrekstur hefði verið að 

ræða en ekki sameiningu. Viðmælendur fullvissa sig um að þá hefði ekki komið 

til þessa ágreinings eins og því miður er staðreynd. 

Í viðtölunum var spurt um starfsánægjuna í skólanum almennt. Um hana 

svarar leikskólastjóri því til að leikskólinn hafi komið vel út í síðustu könnun 

Skólapúlsins og heilt yfir finnst henni starfsánægja vera mikil. Sömu afstöðu 

hafði aðstoðarleikskólastjórinn. Hvað rýnihópana varðar þá er mjög misvísandi 

svörun hjá þeim. Starfsfólk í starfsstöðinni Smáralundar megin er mun 

jákvæðara hvað varðar starfsánægju og starfsfólkið sem fer á milli starfsstöðva 

er sammála því og segir að starfsánægja sé mun minni Hlíðarbrautar megin því 

að heyrst hafi að það eigi jafnvel að loka starfsstöðinni og því upplifir fólkið þar 

mun meira óöryggi.   
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4.7 Samantekt 

Viðmælendur eru ekki á eitt sáttir um hvort vel hafi verið staðið að undirbúningi 

sameiningarinnar bæði hvað varðar kynningu og stuðning yfirvalda. Af því 

hversu breytingin var illa ígrunduð og kynnt í upphafi þá hefur gengið illa að ná 

að þróa það skólastarf sem annars hefði verið hægt ef undirbúningur hefði verið 

sem skyldi. 

Starfsfólk, sérstaklega á Kató hefur verið neikvætt og haft lítinn vilja til 

þess að sameinast á meðan starfsfólk Smáralundar hefur verið mun jákvæðara. 

Alla jafna hefur starfsfólkið reynt að gera gott úr þessu og reynt að starfa saman 

sem einn skóli en það hefur reynst á köflum flókið þótt ekki sé nema vegna 

vegalengdarinnar sem er á milli starfsstöðvanna. Reynt hefur verið að finna 

faglegu starfi skólans sameiginlegan farveg þrátt fyrir ólíkar áherslur skólanna 

fyrir sameiningu. 

Mönnum fannst í ljósi nálægðar að eðlilegast væri að sameina Kató og 

þann skóla sem væri í næsta nærumhverfi. Rökin voru staðsetning skólanna en á 

milli þeirra er einungis 500 metra fjarlægð. Lítill áhugi var hins vegar fyrir því af 

hálfu starfsfólks Kató sökum þess að sá skóli starfar undir merkjum 

Hjallastefnunnar og þess vegna var það Smáralundur sem ákveðið var að 

sameinast. 

Að sögn eins viðmælenda þá gerðist þetta allt mjög hratt og starfsfólk 

Kató fékk engan „umþóttunartíma“ eins og það var orðað. Bæði leikskólastjóri 

og aðstoðarleikskólastjóri voru nokkuð jákvæðar og samhljómur var í þeirra 

frásögn þegar þær eru inntar eftir því hvernig sameiningin gekk út frá hinu 

faglega. Þegar annar rýnihópurinn, sem í voru leikskólakennarar og 

leiðbeinendur, er spurður að þessu sama segir einn leikskólakennarinn að henni 

finnist faglegar breytingar ekki hafa fest nægjanlega mikið í sessi því að allir 

hafa fengið að vera í sitt hverju horninu í friði með sitt. Annar viðmælandi tekur 

undir og finnst þetta vera gjörólíkt starf hjá starfsstöðvunum. Hjá öðrum 

leikskólakennara kemur fram að henni hafi fundist faglega starfinu hafa farið 

mikið aftur ef hún miðar það við frá því fyrir sameiningu. 

Í viðtölunum var spurt um hvað fólki fyndist um starfsánægjuna í skólanum 

almennt. Því svarar leikskólastjóri þannig til að samkvæmt síðustu könnun 

Skólapúlsins voru þau að koma vel út og svona heilt yfir finnst henni 

starfsánægja vera góð. Sömu svör er að finna hjá aðstoðarleikskólastjóranum. 

Hvað rýnihópana varðar þá er mjög misvísandi svörun hjá þeim.
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og þær settar í fræðilegt 

samhengi til þess að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig tókst til við 

innleiðingu breytinganna við sameiningu leikskólanna tveggja, Kató og 

Smáralundar, og varð faglegur ávinningur af breytingunni?  

 

5.1 Aðdragandi og undirbúningur: 

Eins og áður hefur verið bent á þá segja Hargreaves og Fink (2006) að yfirleitt sé 

auðvelt að leggja til breytingar í skólastarfi en það geta verið þröskuldar sem 

standa í vegi fyrir framkvæmd og viðhaldi breytinganna. Þótt áhugamenn um 

skólastarf séu áhugasamir þá getur reynst erfitt að sannfæra eldri og reyndari 

skólamenn um að breytinga sé þörf. Fullan (2007, bls. 84) tekur undir þetta og 

segir að erfiðleikar við að framkvæma breytingar séu oft vegna íhaldssemi eða 

tortryggni manna í flókinni samsetningu breytingarferlisins. 

Herold og Fedor (2008) leggja áherslu á það að mikilvægt sé að spyrja 

hver eigi að innleiða breytingarnar, hvernig starfsmannahópurinn sé undir þær 

búinn og hvort breytingarnar séu þannig úr garði gerðar að þær geti verið 

sveigjanlegar? Þetta eru spurningar sem eru nauðsynlegar og afar brýnt að spyrja 

og einnig leita svara við áður en ákvarða skal innleiðingu breytinga. Eins og 

kemur fram í viðtölunum þá hafði leikskólastjórinn aldrei neitt að segja um 

sameiningu leikskólanna Kató og Smáralundar, því að starfsfólk Kató var 

einungis spurt af yfirvöldum hvort það vildi sameinast Smáralundi. 

Leikskólastjóranum var í rauninni stillt upp við vegg og mátti svo ráða fram úr 

framhaldinu.  

Þegar innleiða á breytingar í skólastarfi og ekki síst þegar um er að ræða 

svo viðamiklar breytingar eins og að sameina skóla þá er undirbúningur afar 

mikilvægur. Eins og kemur fram í niðurstöðum þá kom fulltrúi 

skólaskrifstofunnar í heimsókn þann 20. desember 2010 og sagði starfsfólkinu 

þá að mögulega muni verða einhverjar breytingar á starfsemi skólans, 
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hugsanlega sameining við annan skóla. Þarna virðist ákvörðun yfirvalda þegar 

hafa verið tekin því að formleg sameining skólanna var svo ákveðin þann 1. 

mars 2011.  

Þeir Kotter (1996) og Fullan (2007) tala báðir um að vanda þurfi til verka 

varðandi breytingar í upphafi ferils. Báðir tala þeir um að allir þátttakendur í 

breytingarferli þurfi að finna þörfina á breytingunni. Ef þeir finna ekki þörfina 

getur skapast mikil andstaða í starfsmannahópnum eins og niðurstöðurnar gefa 

til kynna að hafi gerst. Við sameiningu þessara leikskóla er ljóst samkvæmt 

niðurstöðum að hvorki var starfsfólk nægjanlega upplýst eða sannfært um að 

breytingarnar yrðu til batnaðar. 

 

5.2 Stuðningur við breytingarnar 

Eins og áður hefur komið fram þá tók hinn sameinaði skóli formlega til starfa 

þann 1. mars 2011. Leikskólastjórinn ákvað með leyfi fræðsluyfirvalda að 

starfsmannahópurinn skyldi fá hálfs dags fyrirlestur á starfsdegi sem haldinn var 

í lok febrúar. Fyrirlesturinn átti að fjalla um breytingarferli og jákvæð samskipti 

og markmiðið var að hrista hópinn saman og kynna með fræðilegum hætti hvað 

væri verið að fara út í og þá um leið væri jarðvegurinn betur undirbúinn. Þegar 

til kom þá fékkst ekki fjármagn frá fræðsluyfirvöldum til þess að bjóða upp á 

þessa fræðslu. En umræddur fyrirlesari bauðst til þess að koma frítt og kynna 

þeim í stuttu máli ferli breytingastjórnunar.  

Ekki gat orðið af þeim litla stuðningi sem fræðsluyfirvöld ætluðu að veita 

gat ekki orðið og má ætla að ástæðan hafi verið að ekki fannst fjármagn í verkið. 

Þeir Herold og Fedor (2008) segja að skipulagsbreytingar geti verið margs 

konar. Með skipulagsbreytingum er átt við kröfu eða jafnvel þrýsting sem beinist 

að skipulagsheildum sem aftur kallar á mikla breytingu á venjum og hegðun 

starfsfólks. Það hversu vel tekst til að innleiða breytingarnar veltur á stuðningi 

þeirra sem áhrifin hafa. Fyrirskipanir eða sameining að ofan er dæmd til að 

mistakast. Skoða verður getu stofnana til breytinga og sveigjanleika. Stofnanir 

með ólíka menningu er erfitt að fella saman án ítarlegs ferlis. Það má lesa það út 

úr bókunum og ákvörðunum að yfirvöld voru undir tímapressu við að 

framkvæma þessar breytingar (Herold og Fedor, 2008 bls. 9-10). 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar í heild sinni þá mætti segja að jafnvel hafi 

verið beitt þvingunum til þess að koma þessum breytingum á laggirnar. Kotter 
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(1996) segir að ekki sé hægt að koma á breytingum og reyna að knýja þær fram 

með einhverskonar valdbeitingu.  

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hver stuðningurinn hafði verið frá 

yfirvöldum þá var mjög afgerandi svar um að stuðningurinn hafi enginn verið. 

Ákvörðunin var tekin en svo máttu skólastjórnendur og kennarar ráða fram úr 

framhaldinu.  

 

5.3 Vilji til sameingar og breytinga 

Ljóst má þykja samkvæmt niðurstöðunum að vilji starfsfólksins til sameininga 

og breytinga í skólastarfinu eftir formlega sameiningu var lítill sem enginn, 

sérstaklega í Kató. Neikvæðni einkenndi viðhorf og skoðanir starfsfólksins. Það  

vildi fá að halda í sitt „gamla“ skólastarf enda gerði fræðsluráð Hafnarfjarðar 

það að tillögu sinni sem var svo samþykkt samhljóða af öllum kjörnum 

fulltrúum að rekstur leikskólans Kató yrði færður undir leikskólann Smáralund 

en starfsemi yrði að öðru leyti í óbreyttri mynd.  

Blak og Gregersen (2003) benda á tregðu fólks til breytinga. Þeir lýsa því  

hvernig breyta má verkferlum sem fara úrskeiðis inn á rétta braut aftur. Þeir 

ganga út frá því að við séum þrælar vanans og viljum ekki stíga út fyrir þá 

verkramma sem viðurkenndir eru. Til þess að stíga út fyrir ramma vanans segja 

þeir að markmiðssetningin þurfi að vera skýr og þeir sem að breytingarferlinu 

komi þurfi að vita hvert breytingarnar séu að leiða fólkið og ásamt því að það 

þarf að fá þá trú að það komist á leiðarenda.  

Varðandi þau skilaboð að starfsemin héldi áfram í óbreyttri mynd kom 

fram hjá leikskólastjóranum á þeim tíma þá var andrúmsloftið þannig í 

starfsmannahópnum Kató megin að hún sá fram á það að hún gæti ekki breytt 

neinu, allt yrði að vera eins og það var. Eins og hún sagði sjálf þá gerði hún 

mikil mistök í upphafi með því að taka ekki slaginn strax og reyna þá að búa til 

sameinaðan skóla. Hún kennir þar reynsluleysi sínu um. Það er vel þekkt að fólk 

sýni allskonar tilfinningaviðbrögð sem geta meðal annars verið kvíði og hræðsla 

við hið óþekkta. Áhrifamiklir og góðir leiðtogar hafa yfirleitt gott auga fyrir 

uppákomum sem þessum. Slíkir leiðtogar hafa þetta í hendi sér og vita að 

breytingar eru ferli en ekki eitt einstak atvik. Þeir fyllast ekki skelfingu þó að allt 

gangi ekki samkvæmt áætlun, til dæmis fyrsta árið í breytingarferlinu (Fullan, 

2001).  
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 Schein (2004) segir að hæfileikar stjórnandans geti sagt til um hæfni hóps 

til þess að takast á við innbyrðis áskoranir eða viðbrögð við utanaðkomandi 

áhrifum. Hér mætti segja að þess hafi ekki verið gætt við sameininguna. Ef 

bæjaryfirvöld hefðu gefið leikskólastjóranum og starfsfólki tíma til þess að 

ígrunda og undirbúa það sem framundan var þá hefðu hlutirnir líklega farið 

öðruvísi. 

Það er ljóst að mikil andstaða var strax í upphafi. Mikil reiði var í 

starfsmannahóp Kató og að sögn leikskólastjórans þá fékk hún árásir á sig eins 

og þetta væri allt saman henni að kenna. Jafnframt sagði hún að að það hafi 

verið virkilega erfitt að fara „uppeftir“ og reyna að stjórna í allra óþökk. 

Erfiðleikar við að framkvæma breytingar eru oft vegna íhaldssemi eða tortryggni 

manna í flókinni samsetningu breytingaferilsins. Ef árangur á að nást þá þarf 

leiðtoginn að finna fyrir velvild og jákvæðni þannig að árangursrík breyting 

komist á (Fullan, 2007). Það sem dregur úr trúverðugleika breytingarferlis er 

þröng sýn fólks á hvað það felur í sér (Sergiovanni, 2006). 

5.4 Viðhorf foreldra 

Þegar skoðuð eru viðhorf foreldra þá kemur svipað í ljós en mikil andstaða 

skapaðist í hópi foreldra Kató megin líkt og í starfsmannahópnum þar. Eins og 

kom fram í svörum foreldra í rýnihópnum þá voru þeir neikvæðir. Sama má lesa 

úr eftirfarandi frétt í Fjarðarpóstinum í upphafi árs 2011:  
Við foreldrar á leikskólanum Kató erum mjög ósátt við þá jólagjöf sem þið 

laumuðust til að gefa okkur, börnunum okkar og starfsfólki síðastliðna 

aðventu. Gjafir eru góðar þegar þær eru skemmtilegar en það er þessi því 

miður ekki. Ef maður leitar í fjárhagsáætlun bæjarins má lesa þar að 

ætlunin sé að sameina Kató við nærliggjandi leikskóla. Ef við hefðum ekki 

lesið fjárhagsáætlunina þá hefðum við og starfsfólkið ekki fengið að vita 

neitt um þessa fyrirhuguðu sameiningu fyrr en hún skylli á. Gerir 

bæjarstjórinn sér grein fyrir þeirri vanlíðan og óvissu sem þetta veldur 

okkur öllum. Átti ekkert að tala við okkur? Skiptir þetta okkur engu máli? 

Hver verður raunverulegur sparnaður og á kostnað hvers? Hver er þessi 

nærliggjandi leikskóli? Við erum mjög sár og þykir þetta vera léleg 

stjórnsýsla hjá bæjarstjórn sem leggur mikla áherslu á íbúalýðræði. 

Foreldrar leikskólans Kató (Fjarðarpósturinn, 2011, bls. 10)  

Hér er kvartað yfir samráðsleysi þannig að foreldrar virðast hafa upplifað 

breytinguna svipað og hinir almennu starfsmenn skólans. Samráðsþáttinn sem er 

svo mikilvægur virðist vanta.  
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Þremur vikum síðar má lesa þetta í Fjarðarpóstinum: „Samkvæmt einróma 

samþykkt fræðsluráðs verður leikskólinn Kató færður undir leikskólann 

Smáralund frá og með 1. mars. Stöður leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra 

verða lagðar niður frá sama tíma.“ (Fjarðarpósturinn, 2011) Samkvæmt þessu 

virðist vera almenn samstaða hjá sveitarstjórnarmönnum um þessa sameiningu 

þrátt fyrir það hve foreldrar og starfsmenn eru óánægðir og virðast óupplýstir. 

Eins og rætt er í niðurstöðum þá héldu bæjaryfirvöld einn stuttan fund 

með foreldrum sem urðu ævareiðir í kjölfarið. Í Fjarðarpóstinum er þetta að 

finna um þennan umrædda fund: 

 
Ég vil byrja á því að þakka þeim foreldrum leikskólabarna sem gáfu sér 

tíma til að mæta á fund foreldraráðs barna í leikskólum fyrir kröftugan 

fund og margar gagnlegar athugasemdir og ábendingar. Þó svo að lítið 

svigrúm sé til þess að hliðra til í framkvæmd fjárhagsáætlunar fyrir árið 

2011 þá verða allar ábendingar ígrundaðar vandlega. (Guðrún Ágústa 

Guðmundsdóttir, 2011). 

 

Tíminn var afar stuttur og starfsfólkið fékk lítinn „umþóttunartíma“ eins og 

einn viðmælenda komst að orði. Hann bætir við að eðlilegra hefði verið að hefja 

sameiningarferli í upphafi nýs skólaárs ekki þann 1. mars 2011 þegar skólaárið 

var hálfnað. Af þessu má álykta að bæjaryfirvöld hafa væntanlega gert ráð fyrir 

þessum sparnaði í þeirri fjárhagsáætlun sem samþykkt var í lok árs 2010 fyrir 

árið 2011.    

Foreldrar voru samt sem áður allir sammála um að faglega starfið hafi 

verið með ágætum og nefna þar syngjandi jól, tónlist og tæknismiðja og svo 

leikfimi sem bætt var við Kató megin og hafði ekki áður verið markviss þáttur í 

starfinu. 

5.5 Fagleg markmið og faglegur ávinningur skóla 

Það má velta því fyrir sér þegar efnahagsþrengingar steðja að, eins og gerðist hér 

á landi árið 2008, hvort sú sameining sem átti sér stað á tveim leikskólum í 

Hafnarfirði hafi getað verið fagleg hvatning og einnig mætti spyrja hvort þessar 

sameiningar hafi haft það faglega bolmagn sem þarf til? 

Grétar Þór Eyþórsson (2014) kemur með athyglisverða nálgun varðandi 

það sem hann kallar faglegt bolmagn, hagkvæmni og skilvirkni þegar hann talar 

um sameiningu sveitarfélaga. Rök hans geta alveg eins átt við um sameiningu 
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leikskóla. Hann segir að til staðar þurfi að vera faglegt svigrúm áður en ráðist er 

í svo mikla breytingu sem sameining stofnana er, ljóst þurfi að vera að hún kalli 

fram meiri skilvirkni og síðast en ekki síst þurfi að vera öruggt að sá mannauður 

sem fyrir er glatist ekki með sameiningunni. Grétar er sammála dönsku 

stjórnmálafræðingunum Ulrik Kjær og Poul Erik Mouritzen að við sameiningu 

þarf að vera búið að hlúa að aðlögunar- og breytingargetu stofnunarinnar. 

Það kann að vera álitamál í ljósi faglegra sjónarmiða hvort gengið sé til 

góðs með sameiningu skóla og þegar lagt er upp með breytingar af þessu tagi er 

mikilvægt að skoða og velta upp mögulegum afleiðingum sem kunna að hafa 

áhrif. Hvað varðar þessa tilteknu sameiningu sem hér um ræðir þá þykir ljóst að 

ekki var mikið um að faglegar röksemdir né markmið hafi verið höfð að 

leiðarljósi, né heldur að greindur væri sá faglegi ávinningur sem gæti hlotist af 

þessari sameiningu. Eins og áður hefur verið sagt þá byggir fagmennska kennara 

á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. 

Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Við 

samruna Kató og Smáralundar var ekki gætt að þessum þáttum og má þá segja 

um leið lítið tillit tekið til velferðar nemenda. 

 Þegar rýnt er í stöðu skólanna við sameiningu þá höfðu þeir eins og aðrir 

leikskólar leikinn sem aðal kennslutækið. Þó er sá munur að Kató byggði á 

Vygotsky um nám sem félagslega hugsmíði (Kató, 2009). Smáralundur byggði á 

framfarastefnu John Dewey um gagnrýna hugsun í gegnum frjálsan leik 

(Smáralundur, 2008). Í skólanámskrá Brekkuhvamms, hins sameinaða skóla, 

segir að starfsmenn hafi sammælst um að hafa heilsueflingu að leiðarljósi í starfi 

leikskólans og fléttast hún inn í alla starfs- og kennsluhætti hans. Mikið er lagt 

upp úr daglegri hreyfingu og markvissu hreyfiuppeldi (Brekkuhvammur, 2013, 

bls. 7). Ekki verður séð af gögnum að samræming og samhæfing hugmyndafræði 

leikskólanna hafi verið gerð og samtöl við starfsmenn renna stoðum undir það. 

Í niðurstöðum voru bæði leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri nokkuð 

jákvæðar þegar þær voru inntar eftir því hvernig sameiningin gekk út frá hinu 

faglega. Allir vinna eftir sameiginlegri skólanámskrá en þó á mismunandi vegu á 

milli starfsstöðvanna. Einnig eru allir að vinna með læsi og stærðfræði. Einn 

leikskólakennarinn í öðrum rýnihópnum er þó ekki á sama máli og 

skólastjórnendur og finnst að faglegar breytingar hafi ekki fengið að festa sig 

nægjanlega í sessi því fólk hafi fengið of mikið ráðrúm til þess að að vera í 

sitthvoru horninu. Annar viðmælandi tekur undir þetta og segir faglega starfið 

verða gjörólíkt á milli starfsstöðvanna. Að þessu sögðu þá mætti velta því fyrir 
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sér því sem Sergiovanni (2001) segir um það hvað einkenni góða skóla og nefnir 

í því samhengi að: 

 Kennarar eru sammála um gæði skólastarfsins. 

 Góður undirbúningur starfsfólksins. 

 Starfsfólkið vinnur vel saman og deilir hugmyndum sín á milli. 

 Starfsandinn er góður. 

Í ljós kom að starfsmenn voru ekki mjög sannfærðir um hagkvæmni 

sameiningarinnar og lítið samstarf varð á milli starfsstöðva hins sameinaða 

skóla. Ef meta á starfsandann er ekki hægt að segja að hann hafi eflst eftir 

sameininguna. Það skal svo áréttað að miðað við frásagnir starfsmanna Kató þá 

upplifðu þeir sameininguna sem yfirtöku en ekki sameiningu. 

Þeir Hargreaves og Fullan (2012) tala um að til þess að árangur náist í 

skólastarfi þá er æskilegt að kennarar vinni saman og leiti aðstoðar hjá hver 

öðrum frekar en að kennarar vinni sem einyrkjar og leiti ekki aðstoðar hjá 

samkennurum. Miklu frekar eiga skólar að vinna saman, læra hver af öðrum og 

ná þannig fram gagnkvæmum stuðningi á jafningagrundvelli. Með þessu mætti 

draga þá ályktun að hinn faglegi ávinningur hefði getað skapast við það að 

stækka skólann og draga úr faglegri einangrun kennara og skapa þannig 

möguleika í faghópnum að eiga faglegt samstarf við samkennara.   

5.6 Samstarf/samvinna/skólamenning 

Owens og Valesky (2007) tala um mannauð sem fjárfestingu. Þannig er 

starfsánægja líklegast dýrmætasti auðurinn. Kató og Smáralundur byggðu á 

ólíkri skólamenningu og því hefði þurft lengri tíma og ítrarlegra samráð við 

starfsmenn. Þetta áréttar Schein (2004) sem segir í skilgreiningu sinni um 

menningu hópa að það sé formgerðin (e. structual stability) sem einkenni 

stöðugan og samhentan hóp. Þetta getur rímað við svör starfsmanna sem 

upplifðu ekki samhentan starfsmannahóp. Owens og Valesky (2007) leggja 

áherslu á að mannauðurinn sé mjög dýrmætur, líklega dýrmætasti auður sem 

gerir menntastofnun að góðri stofnun. Sé ekki vel haldið utan um þennan auð 

getur hann koðnað niður en með samráði og hvatningu í starfi má koma í veg 

fyrir þær hættur. Þetta hangir saman við það þegar spurt er um samvinnu og 

samstarf á milli starfsstöðvanna.  
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 Viðmælendur svara því til að það sé frekar flókið því um 15. mínútna 

gangur er á milli starfsstöðvanna og einn leikskólakennarinn segir að daglegur 

samgangur á milli komi í veg fyrir að það sé dagleg samvinna og samstarf. 

Annar leikskólakennari tekur undir þetta og segir að starfsfólkið allt hittist 

einungis á tveggja mánaða fresti á starfsmannafundum og á starfsdögum sem eru 

bara fimm á ári. Þar fyrir utan sé nánast enginn samgangur. Hann bætir því við 

að þegar fjarlægðin er svona mikil þá geti aldrei myndast þessi nánd sem hann 

annars upplifir í starfsstöðinni sem hann er starfandi í. Schein (2004) skilgreinir 

hópamenningu sem hann segir vera mynstur lærðra grundvallarforsenda sem 

mótast af sameiginlegum lausnum og verða til þegar fólk vinnur saman í hópum, 

bæði vegna samskipta innbyrðis og samskipta við aðra. 

Skólamenning er flókið fyrirbæri að því leyti að hún hefur áhrif bæði innan og 

utan þeirrar starfsemi sem hún tilheyrir. Innan skóla geta verið flóknar 

samskiptavenjur en menningin heldur sjálfri sér við í gegnum hefðir og venjur 

stofnunarinnar (Ingileif Ástvaldsdóttur, 2009). Þetta getur vel átt við í því 

samhengi sem hér um ræðir.  

Ef draga á frásagnir viðmælenda hér saman þá má telja að ekki hafi 

gengið sem skildi að búa til heilstæða skólamenningu í hinum sameinaða skóla. 

Þarna er einnig þáttur foreldra töluverður því eins og kemur fram í þeirra frásögn 

þá virtust þeir ekki frekar en starfsfólkið Kató megin vilja búa til heilstæða 

menningu hvað hefðir varðar sem dæmi því „ákveðin menning hafi verið við 

líði“ eins og haft er eftir viðmælandanum.   
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6 Lokaorð 

Í upphafi lagði ég fram rannsóknarspurninguna: Hvernig tókst til við innleiðingu 

breytinga við sameiningu tveggja leikskóla í Hafnarfirði, Kató og Smáralundar. 

Varð faglegur ávinningur af breytingunni? Þegar á heildina er litið má fullyrða 

að sameiningin var erfið, hvað varðar starfsfólk og hæpið að faglegur ávinningur 

hafi orðið af sameiningunni. Hagkvæmnisávinnig má eflaust mæla þar sem 

yfirstjórn annars skólans var færð undir hinn skólann, Smáralund. Rauði 

þráðurinn í rannsókn minni og sá sem litar allt ferlið er að sá neisti sem þurfti að 

kveikja til að fá starfsfólkið með í breytingarnar var aldrei kveiktur. Af þeim 

sökum varð sameiningin erfið. Svar mitt byggir á eftirfarandi þáttum: 

 Ekkert eða lítið samráð var haft við starfsmenn skólanna. 

 Allur breytingarferillinn var of brattur og ekki var séð fyrir þær 

hindranir sem urðu á leiðinni. 

 Neikvæður andi skapaðist innan starfsmannahópsins þannig að 

efasemdir vöknuðu. 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar og þegar ákvörðun sem þessi er tekin af 

pólítískt kjörnum fulltrúum og ekkert samráð haft við skólastjórnendur fyrr en 

endanleg ákvörðun er tekin þá geta hlutirnir orðið snúnir eins og niðurstöðurnar 

sýna. Það hefði því þurft að líta til og beita þeim verkfærum sem fræði 

breytingarstjórnunar hafa. 

Reynslan af þessari sameiningu sýnir að það þarf að beita faglegri 

þekkingu á kerfisbundinn hátt við sameiningu stofnanna. Í framhaldi af þessari 

ritgerð mætti skoða aðrar sameiningar og hagræðingar á vegum sveitarfélaga og 

skoða þær með tilliti til þess hvort sérstakt fagfók hafi verið fengið til aðstoðar 

og ráðgjafar. 

     Hér hefur verið leitast  við að varpa ljósi á þær tilraunir til sameiningar á 

leikskólunum Kató og Smáralundar árið 2011 þegar til var leikskólinn 

Brekkuhvammur. Af henni má draga þá ályktun að ef skólastjórnendur og 

kennarar hefðu verðið hafðir með í ráðum allt frá upphafi ákvörðunarinnar þá 

held ég að það megi fullyrða að útkoman hefði verið betri. 
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Þegar ákveðið er að sameina stofnanir þarf að hafa fagmennsku að 

leiðarljósi. Kenningar í breytingastjórnun eru þau verkfæri sem nota á í slíku 

ferli. Þeir kennismiðir sem ég hef vísað til benda allir á þrjá meginþætti: 

Hugmynd sem verður að veruleika þarf að hafa rökfastar stoðir. Samráð við 

starfsfólk þarf að vera upplýsandi og þannig úr garði gert að góð sátt skapist um 

sameininguna. Að lokum skal litið yfir farinn veg og skoðað hvað tókst vel og 

hvað hefði mátt gera betur. Allir þessir þættir voru ófullnægjandi í þessu ferli. 

Að framansögðu þá held ég að það sé við hæfi að enda þessa umfjöllun 

hér á því að vitna til eins viðmælenda sem sagði að ef betur hefði verið staðið að 

undirbúningi þessara breytinga þá hefði sameiningin örugglega tekist betur, 

þ.e.a.s. að einhver utanaðkomandi „kunnáttumaður í breytingastjórnun“ hefði 

komið og leitt ferlið með þeim.  
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Fylgiskjal 1 kynnisbréf um rannsóknina 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 
Kæri þátttakandi 

 

Ég undirrituð, Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir, er nemi við framhaldsbraut 

kennaradeildar hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég er að 

vinna að lokaverkefni til meistaragráðu í menntunarfræðum með áherslu á 

stjórnun skólastofnana. Lokaverkefnið er eigindleg rannsókn á sameiningu 

leikskólanna Kató og Smáralundar hjá Hafnarfjarðarbæ sem áttu sér stað árið 

2011. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hversu vel tókst til með 

sameiningarnar með tilliti til faglegra markmiða og hvort faglegur ávinningur 

hafi orðið af henni. 

Leiðsagnakennari er Trausti Þorsteinsson dósent við Háskólann á 

Akureyri. 

Mig langar að biðja þig um að deila með mér reynslu þinni og upplifun, 

en þar með ert þú aðili að rannsókninni. Þátttaka þín er mér því mikilvæg því 

hún er grundvöllur þess að ég geti unnið rannsóknina. Væntanlega verður 

sóst eftir því að kynna rannsóknina á þeim vettvangi þar sem hún á heima. 

Til að tryggja hagsmuni okkar beggja vil ég biðja þig um að nefna engin 

nöfn hvorki á persónum né stöðum. Þú getur treyst því að nafn þitt né öll 

önnur nöfn sem þú nefnir munu hvergi koma fram í gögnunum. Fyllsta 

trúnaðar verður gætt í öllu því sem kemur fram í samtalinu. 

Reiknað er með að viðtalið taki innan við klukkustund. Ég tek það upp á 

hljóðupptökutæki og skrái það síðan frá orðið til orðs 

Rannsóknarspurning mín er: 

Hvernig tókst til við innleiðingu breytinga við sameiningu leikskólanna 

tveggja, Kató og Smáralundar og varð faglegur ávinningur af breytingunni? 

1. Hvaða faglegu markmið voru lögð til grundvallar breytingarstarfinu? 

2. Hvernig upplifðu stjórnendur, kennarar og foreldrar breytingarferlið? 

3. Hvernig hefur tekist til faglega með sameininguna að mati stjórnenda 

og starfsmanna? 

 

_________________________ 

Jenný Dagbjört Gunnarsdóttir 

jenny@hafnarfjordur.is 

Sími: 690-2859 

  

mailto:jenny@hafnarfjordur.is
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Fylgiskjal 2 spurningar fyrir viðtöl 

Rannsóknarspurningin 

 
Hvernig tókst til við innleiðingu breytinga við sameiningu leikskólanna 

tveggja, Kató og Smáralundar og varð faglegur ávinningur af breytingunni 

 

1. Hvernig voru breytingarnar kynntar (kveikja) 

2. Hvernig var framkvæmdin (framkvæmd) 

3. Horft til framtíðar (festing) 

 

 
Til þess að svara rannsóknarspurnigunni eru settar fram þrjár 

undirspurnigar: 

4. Hvaða faglegu markmið voru lögð til grundvallar breytingarstarfinu? 

5. Hvernig upplifðu stjórnendur, kennarar og foreldrar breytingarferlið? 

6. Hvernig hefur tekist til faglega með sameininguna að mati stjórnenda 

og starfsmanna? 

 

 Meginspurningar viðtalsins 

 

Kveikja: 

Mig langar að biðja ykkur um að segja mér frá reynslu ykkar af því 

breytingastarfi sem átti sér stað með sameiningu leikskólanna tveggja 

 

a) Hvernær vissuð þið af fyrirhuguðum breytingum? (lýstu fyrir mig 

atburðarásinni). 

a. Hvernig var tilfinning ykkar fyrir fyrirhuguðum 

breytingum varðandi það hvaðan hún kæmi. Frá 

valdboðum eða úr grasrótinni? 

b. Hvernig fannst ykkur innleiðingin að breytingarferlinu var 

hún vel skipulögð og vel ígrunduð? 

c. Viðhorf til breytinganna. Voruð þið hlynnt þessum 

breytingum eða höfðuð þið efasemdir? 

d. Fengu kennarar/þið eitthvað að vera með í ráðum þegar 

innleiðingin hófst? 

e. Funduð þið velvild og jákvæðni í starfsmannahópnum 

vegna fyrirhugaðra breytinga? 

f. Er eitthvað nánar sem þið viljið segja um upphafið? 
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g. Getið þið sagt mér eitthvað um aðkomu foreldra að 

ákvörðun um breytingarstarfið? 

 

Framkvæmd breytingastarfins 

 

1. Hvaða faglegu markmið voru það sem höfð voru að 

leiðarljósi í breytingarferlinu 

a) Á hvern hátt teljið þið að breytingarferlið hafi tekist út frá 

faglegum sjónarmiðum? 

b) Hvernig stóð stórnsýslan faglega við framkvæmd 

breytingaferilsins? 

c) Hvernig finnst ykkur hafa tekist til að sameina þessaa 3 skóla 

(starfsstöðvar) ef horft er út frá hinu félagslega. Er samstaða 

og samvinna (liðsheild) á milli starfsstöðvanna. 

d) Fannst ykkur starfsmannahópurinn vel undirbúinn fyrir 

breytingarnar? 

e) Finnst ykkur þegar þið lítið til baka að það hafi tekist vel til 

með framkvæmd breytinganna? 

f) Kom upp þegar þið lítið til baka alvarlegur ágreiningur sem 

erfitt reyndist að leysa varðandi breytingarnar? 

 

Festing 

 

a)  Hversu vel að ykkar mati hefur sameiningin tekist með tilliti 

til þeirra markmiða sem sett voru í upphafi 0-10? 

b) Hvernig hefur ykkur fundist til takast að festa faglegar 

breytingar í sessi? 

c) Hvað getið þið sagt mér um starfsánægjuna í skólastarfinu í 

dag? 

d) Finnst ykkur þegar þið lítið til baka að í sjálfu 

breytingarferlinu hafi barnið verið haft að leiðarljósi? 

e) Þegar þið lítið til baka finnst ykkkur nýtingin á starfshóp 

skólans vera í takti við það sem lagt var upp með, þ.e. einn 

leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri yfir 

þremur starfsstöðvum? 

f) Að hve miklu leyti finnst ykkur breytingin leitt til frekari 

faglegrar þróunar og nýbreytni í skólastarfinu? 

g) Hvernig finnst ykkur ganga að byggja upp sameinaða 

þekkingu og faglega sýn skólanum? 

h) Er samstaða og samhugur í hinu sameinaða námssamfélagi? 

i) Finnst ykkur þegar þið lítið til baka að sameiningarnar hafi 

verið fagleg hvatning fyrir skólastarfið? 
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j) Á heimasíðu skólans kemur fram að það er eitt foreldrafélag í 

hverri starfsstöð, hvernig er það að koma út, betra/verra? 

k) Má bjóða ykkur að segja eitthvað að lokum? 
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Fylgiskjal 3 leyfi frá persónuvernd 
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Fylgiskjal 4 upplýst samþykki 

 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð/-aður veiti samþykki mitt fyrir því að taka þátt í þessari 

rannsókn í þeirri von að hún sé til þess fallin að hún sé verðug og 

réttlætanleg rannsókn. Ég hef lesið kynningarbréfið á verkefninu og 

staðfesti hér með að taka þátt í rannsókninni og jafnframt að farið verði 

með öll gögn sem trúnaðarmál. 

 

     _________________________ 

                                                               Staður og dagsetning 

 

 

 
 

 

 

 


