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Formáli 

Þetta verkefni er 30 eininga lokaverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í Uppeldis- og 

menntunarfræðum með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið felur í sér eigindlega rannsókn á því hvers 

konar ráðgjöf og stuðning starfsfólk leikskóla á norðanverðum Vestfjörðum þarf til að 

stuðla að starfsþróun í leikskólunum. 

Leiðbeinandi minn var Auður Pálsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Kann ég henni mínar bestu þakkir fyrir hvatningu, leiðsögn, stuðning og kennslu á meðan 

á rannsókninni stóð. Sérfræðingur var Arna Hólmfríður Jónsdóttir og þakka ég henni góðar 

og þarfar ábendingar. Ég vil þakka sveitarfélögunum þremur Ísafjarðarbæ, 

Bolungarvíkurkaupstað og Súðavíkurhreppi sem og viðmælendum öllum sem gerðu mér 

kleift að vinna þessa rannsókn. 

Einnig þakka ég eiginmanni mínum Jóni Skúlasyni mikinn stuðning, þolinmæði og 

óþrjótandi hvatningu í gegnum mitt nám. Einnig þakka ég dætrum mínum og systrum sem 

staðið hafa við bakið á mér í öllu ferlinu. 
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Ágrip 

Í þessari rannsókn var leitað svara við spurningunni hvers konar ráðgjöf og stuðning 

starfsfólk þeirra sjö leikskóla sem eru á norðanverðum Vestfjörðum þarf til að stuðla að 

starfsþróun í leikskólunum.  

Gögn rannsóknarinnar byggjast annars vegar á stefnum um starfsþróun í hverjum 

leikskóla fyrir sig og opinberum gögnum um eða frá skólunum. Hins vegar er byggt á 

einstaklingsviðtölum við fjóra hópa starfsfólks í leikskólunum sem snerust um hvernig 

starfsfólk leikskólanna skilur hugtakið starfsþróun, hvernig starfsþróun og endurmenntun 

kennara og annars starfsfólks á leikskólunum hefur verið háttað og hvernig megi 

forgangsraða verkefnum er lúta að starfsþróun einstakra leikskóla og/eða 

starfsmannahópa sem í skólunum starfa. 

Niðurstöður benda til að starfinu sé víða þröngur stakkur búinn, bæði er varðar fjölda 

leikskólakennara sem hafa sérþekkingu á þessu starfssviði en einnig fjármagni, tíma og 

svigrúmi sem ætlað er til starfsþróunar þeirra sem í skólunum starfa. Leikskólarnir eru 

ýmist sjálfstæðir leikskólar eða hluti af sameinuðum leik-, grunn- og tónlistarskóla og 

kjarasamningar fjölbreytts starfshóps sem í skólunum starfar um margt ólíkir. Margt 

virðist vel gert og viðmælendur í þessari rannsókn eru ánægðir með. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingar sem hafa má í huga við frekari rannsóknir og endurskoðun skipulags á 

starfsþróun í leikskólum á norðanverðum Vestfjörðum. Áríðandi virðist að skoða hvort 

viðsemjendur starfsfólks í leikskólum þurfi ekki að taka betur höndum saman og ákveða 

hvar eigi að forgangsraða í starfsþróun starfsfólksins og gefa síðan þessum 

forgangsverkefnum bæði tíma og svigrúm, en ekki síst fjármagn svo stefnan verði að 

raunveruleika í starfi skólanna. 
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Abstract 

The purpose of this research was to examine what kind of advice and support the staff of 

the seven preschools located in the northwest part of Westfjords in Iceland need for their 

professional development. 

The data in this study is based on policies on professional development in each 

preschool and official data about or from the schools. Also, the data includes individual 

interviews with four groups of employees regarding how their understand the concept of 

professional development, how professional development and continuous education of 

teachers and other employees at preschools has been conducted, and what to prioritise 

in relation to the planning of professional developement within individual preschools 

and/or groups of employees. 

The results indicate that the practise of these preschools is strained in terms of the 

number of preschool teachers who have the expertise within the field, but also of the 

resources, time and space intended for professional development of those working in the 

schools. The preschools are either independent institutions or a part of a collective unit 

including pre-, compulsory and music school, which have different salary contracts for a 

diverse group of employees. At one hand, many signs of good work were revealed and 

the interviewees were content with the work within their schools. However, the results 

provide indications that can be of use in further research and revisions of the professional 

development policies in the preschools in the northwest part of the Westfjords. It seems 

urgent to examine whether those who make salary contracts for the staff in the 

preschools don‘t need to be better coordinated and decide where to prioritise in staff 

professional development and then give these priorities time, place and necessary 

resources for the policy to become realised in the work of the schools. 
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1 Inngangur  

Í leikskólum á Íslandi starfar fjölbreyttur hópur fólks. Í upplýsingum sem Hagstofa Íslands 

(e.d.) birtir á vef sínum er mikill meirihluti þeirra sem starfa í leikskólum í stöðum 

leikskólakennara og annarra starfsmanna sem sinna uppeldi og menntun barna, hvort 

sem litið er til fjölda einstaklinga sem á leikskólunum starfa eða fjölda stöðugilda (sjá töflu 

1). Næst fjölmennasti hópur starfsfólks leikskóla eru deildarstjórar.  

 

Tafla 1: Starfsfólk í leikskólum eftir kyni, starfssviðum og rekstraraðilum árið 2016 

Starfssvið í leikskólum 
Fjöldi einstaklinga Fjöldi stöðugilda 

Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur 

Leikskólastjórar (aðallega við stjórnun) 239 8 231 214 4 210 

Leikskólastjórar (aðallega við uppeldi og menntun barna) 21 2 19 18 0 18 

Aðstoðarleikskólastjórar 198 5 193 187 5 181 

Deildarstjórar 973 20 953 910 20 891 

Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn við uppeldi og 
menntun barna 

3557 227 3330 3099 201 2899 

Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn við stuðning 438 21 417 376 19 357 

Starfsmenn við matreiðslu 400 36 364 346 31 315 

Starfsmenn við ræstingar 66 15 51 33 6 27 

Annað og óskilgreint 15 4 11 8 2 7 

SAMTALS 5907 338 5569 5190 287 4904 

 

Eins og sjá má í töflu 1 er gerður greinarmunur á þeim sem starfa við uppeldi og 

menntun barna á leikskólum annars vegar (samtals 3099 stöðugildi árið 2016) og þeim 

sem starfa við stuðning (samtals 376 stöðugildi). Ekki er skýrt hver bakgrunnur þessara 

starfsmanna er með hliðsjón af menntun þeirra og/eða sérþekkingu. 

Hagstofa Íslands (e.d.) birtir margskonar upplýsingar um menntun ýmissa starfsstétta 

og er starfsfólk í leikskólum annars vegar flokkað í tólf flokka og hins vegar eru flokkarnir 

teknir saman í fjóra en þessir fjórir birtast gjarnan í öðrum gögnum Hagstofunnar þegar 

fjallað er um leikskóla. Fjölda starfsmanna eftir flokkunum um menntun má sjá í töflu 2. 

Þess ber að geta að starfsfólk í leyfi er ekki talið með og að frá árinu 2011 eru 

leikskólaliðar flokkaðir undir starfsfólk með aðra uppeldismenntun á framhaldsskólastigi. 
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Tafla 2: Fjöldi starfsfólks í leikskólum á Íslandi eftir menntun árið 2016 

 
Starfshópar á leikskólum 

Fjöldi 
einstakl-

inga 

Leikskóla- 
kennarar 

Önnur 
uppeldis- 
menntun 

Ófaglærðir Aðrir 

Leikskólakennarar með 
framhaldsskólamenntun 

44 44 
   

Leikskólakennarar með háskólamenntun 1685 1685 
   

Aðstoðarleikskólakennarar diplómanám 35 
 

35 
  

Starfsfólk með aðra uppeldismenntun á 
framhaldsskólastigi 

127 
 

127 
  

Starfsfólk með aðra uppeldismenntun á 
háskólastigi 

695 
 

695 
  

Ófaglærðir við uppeldi og menntun, 
grunnskólamenntun 

1469 
  

1469 
 

Ófaglærðir við uppeldi og menntun, 
framhaldsskólamenntun 

1083 
  

1083 
 

Ófaglærðir við uppeldi og menntun, 
háskólamenntun 

288 
 

157* 131* 
 

Önnur störf, grunnskólamenntun 316 
   

316 

Önnur störf, framhaldsskólamenntun 126 
   

126 

Önnur störf, háskólamenntun 39 
   

39 

Ótilgreint 0 
    

SAMTALS 5907 1729 1014 2683 481 

* Háskólapróf geta falið í sér mismikla uppeldismenntun [því skipti höfundur tölum um ófaglærða með 
háskólapróf til samræmis við heildartölur fjórflokkunar Hagstofunnar]. 

Eins og sjá má á töflu 2 falla í fyrsta flokkinn þeir sem eru leikskólakennarar og hafa 

leyfisbréf til að kenna á því skólastigi. Slíkt leyfisbréf hafa þeir fengið sem hafa lokið námi 

frá Fósturskóla Íslands (fyrir árið 1998), B.Ed.-próf í leikskólakennarafræðum frá háskóla 

síðan 1998, og með breytingum á lögum um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 90/2008 hefur þurft 

meistarapróf í leikskólakennarafræðum frá háskóla til að fá slíkt leyfisbréf. Annar 

flokkurinn úr gögnum Hagstofunnar kynnir tölur um þá sem hafa aðra uppeldismenntun á 

sérskóla- eða háskólastigum en þá sem veitir leyfisbréf til kennslu í leikskóla hverju sinni. 

Þetta geta til dæmis verið aðstoðarleikskólakennarar, grunnskólakennarar, myndmennta-, 

tónmennta-, og íþróttakennarar, fólk með háskólapróf í þroskaþjálfafræði, sálfræði, 

uppeldis- og menntunarfræði, tómstunda- og félagsmálafræði og öðrum greinum sem 

innihalda a.m.k. 30 ECTS einingar í uppeldisfræðum, eða hafa lokið námi fyrir leikskólaliða 

á framhaldsskólastigi. Þriðji flokkurinn kynnir þá sem teljast ófaglærðir til starfa í 

leikskólum, en í töflu 2 má sjá hvernig þeir skiptast eftir hæstu prófgráðu. Þannig flokkast 

þeir sem hafa háskólamenntun sem ekki inniheldur a.m.k. 30 ECTS einingar í hóp 

ófaglærðra starfsmanna leikskóla. Fjórði flokkurinn í gögnum Hagstofu Íslands (e.d.) 

kynnir síðan þá sem ekki vinna með beinum hætti með börnunum og sinna störfum á 

borð við skrifstofustörf, matreiðslu og þrif. Þessar upplýsingar segja meðal annars að árið 
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2016 unnu 5426 manns í leikskólum landsins með börnunum. Þetta er að frádregnum 

þeim 481 sem sinna öðrum störfum. Hlutfall leikskólakennara í þessum tölum er um 32%, 

og hlutfall þeirra sem hafa aðra uppeldismenntun (á framhalds- eða háskólastigi) er um 

19%. Þetta þýðir að rétt um helmingur þeirra sem vinna með börnunum í íslenskum 

leikskólum hafa einhverja menntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða. 

Ef rýnt er í fjórskiptingu starfsfólks í leikskólum landsins eftir landshlutum (sjá töflu 3), 

og Reykjavík aðskilin frá höfuðborgarsvæðinu, er eftirtektarvert hvernig hlutfall 

leikskólakennara og þeirra sem eru með aðra uppeldismenntun er breytilegt eftir 

landshlutum. Í töflu 3 má sjá að hlutfall menntaðra leikskólakennara á norðanverðum 

Vestfjörðum er lægra en annarstaðar á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.). Starfsfólk í leyfi er 

ekki talið með í gögnunum Hagstofunnar en leikskólaliðar eru taldir með starfsfólki með 

aðra uppeldismenntun frá árinu 2011. 

 

Tafla 3: Starfsfólk í leikskólum á Íslandi eftir menntun og landsvæðum árið 2016 

Landsvæði 

Leikskóla- 
kennarar 

Önnur uppeldis- 
menntun 

Ófaglærðir Aðrir SAMTALS 

Fjöldi  % Fjöldi % Fjöldi  % Fjöldi  % Fjöldi 

Reykjavík 498 25 463 23 871 44 143 7 1.975 

Höfuðborgarsvæði 
utan Reykjavíkur 

538 31 252 15 817 47 127 7 1.734 

Suðurnes 110 28 49 12 210 53 31 8 400 

Vesturland 103 33 35 11 136 44 37 12 311 

Vestfirðir 32 23 21 15 71 51 16 11 140 

Norðurland vestra 46 37 15 12 52 41 13 10 126 

Norðurland eystra 216 44 72 15 144 30 56 11 488 

Austurland 63 24 38 14 139 53 23 9 263 

Suðurland 123 26 69 15 243 52 35 7 470 

SAMTALS Á ÍSLANDI 1.729 29 1.014 17 2.683 45 481 8 5.907 

 

Í töflu 3 má sjá að af starfsfólki í leikskólum á Íslandi er hlutfall leikskólakennara lægst 

á Vestfjörðum en hæst á Norðurlandi eystra. Hlutfall þeirra sem hafa aðra 

uppeldismenntun er svipað og á landsvísu ef frá er talið hlutfall þeirra í Reykjavík. Þá er 

hlutfall þeirra sem flokkast sem ófaglærðir lægst á Norðurlandi eystra. 

Tækifæri til starfsþróunar á norðanverðum Vestfjörðum eru fábreyttari en á 

höfuðborgarsvæðinu eða stærri þéttbýlissvæðum eins og í kringum Akureyri. Þar eru 

háskólarnir með mest úrval kennaramenntunar, sí- og endurmenntunartilboðin flest og 
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því ljóst að fjarlægð og kostnaður við fjarveru hefur áhrif á stöðu þeirra sem kennara utan 

þessara stærstu þéttbýlissvæða.  

Höfundur hefur reynslu af leikskólastarfi til 22 ára og var leikskólastjóri í Ísafjarðarbæ 

um margra ára bil. Í slíku starfi ber skólastjórinn að hluta til ábyrgð á starfsþróun sinna 

samstarfsmanna. Stöðugt leituðu á spurningar eins og hvort sá tími sem ætlaður er til 

starfsþróunar nýtist starfsfólki leikskólanna sem skyldi og hvort sú sí- og endurmenntun 

sem boðið er upp á hverju sinni innan sveitarfélagsins henti aðstæðum í hverjum skóla. Þá 

er starfsfólk leikskólanna stór og fjölbreyttur hópur með mjög ólíkan bakgrunn, bæði á 

sviði formlegrar menntunar og óformlegrar. Því þykir forvitnilegt að skoða hvernig það 

sem starfsfólki leikskóla á norðanverðum Vestfjörðum býðst. Nýtist það þeim í starfi að 

þeirra mati og hvers konar ráðgjöf og stuðning hefur það þörf fyrir og/eða vildi það helst 

njóta? 

Flestir starfsmenn leikskólanna á norðanverðum Vestfjörðum teljast ófaglærðir.  

 

 

 

Mynd 1: Hlutfall starfsfólk í leikskólum á norðanverðum Vestfjörðum eftir menntun árið 
2016 

Eins og á öðrum sviðum atvinnulífsins er fjármagn til starfsþróunar ekki óþrjótandi og 

mikilvægt er að vanda val á því hvað kennurum og öðru starfsfólki leikskóla er boðið upp 

á. Því er nauðsynlegt að þekkja hverjar þarfir starfsmanna eru og áhugasvið svo að sem 

best megi nýta það fjármagn sem gefst til slíkra viðfangsefna.  

 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að því hvers konar ráðgjöf og stuðning starfsfólk 

leikskóla á norðanverðum Vestfjörðum þarf til að stuðla að starfsþróun í leikskólunum.  

Á eftir inngangi er fræðilegur kafli þar sem rýnt er í hlutverk og tilgang starfsþróunar í 

skólum. Fjallað er um hugtakið starfsþróun og gerð er grein fyrir rannsóknum á 

Leikskóla-
kennarar 

 23% 

Önnur 
háskóla-
menntun 

15% 

Annað 
starfsfólk  

51% 

Aðrir  
11% 
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starfsþróun kennara.  Næst er kynnt opinber stefna um starfsþróun eins og hún birtist í 

lögum, reglugerðum og aðalnámskrá. Þá er sjónum beint að áherslu um starfsþróun í 

kjarasamningum ólíkra starfshópa og stefnu sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum. 

Kaflanum lýkur svo á samantekt. Í aðferðakafla eru kynntar rannsóknarspurningar, gerð 

grein fyrir aðferðafræðilegri nálgunrannsóknarinnar, þátttakendum, gagnöflun og 

gagnagreiningu sem fram fór, hlutverki rannsakanda og siðferðilegum álitamálum í 

rannsóknum sem þessari. Í niðurstöðukafla er fjallað um skilning viðmælenda á hugtakinu 

starfsþróun, reynslu þeirra af starfsþróun og væntingar þar um og í lokin er samantekt á 

niðurstöðum. Í kjölfarið eru umræður og ályktanir sem lýkur með umfjöllun um hvað er til 

ráða með hliðsjón af niðurstöðum og fræðum sem kynnt hafa verið. Á eftir lokaorðum eru 

kynntar þær heimildir sem vísað er til og síðast eru viðaukar. 
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2 Hlutverk og tilgangur starfsþróunar 

Hugtakið starfsþróun er ekki gamalt í skrifum um þróun skólastarfs hér á landi. Þeir sem 

eldri eru kannast vel við hugtök eins og námskeið, símenntun og endurmenntun. Í dag er 

hugtakið notað í talsvert víðara samhengi og þá oftast í tengslum við starf þeirra sem í 

skólum starfa og vísar þá til þróunar starfs þeirra á ársgrundvelli þar sem tilgangurinn er 

að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla til að auka gæði í skólastarfinu. 

2.1 Hvað er starfsþróun? 

Hugtakið starfsþróun er skilgreint í opinberum skjölum eins og lögum um leikskóla, 

kjarasamningum og stefnu sveitarfélaga. Þessar skilgreiningar byggja að mestu á því sem 

fram kemur í fræðum um skólaþróun og skólastjórnun og lúta yfirleitt bæði að því að auka 

hæfni einstaklinga sem og starfshópsins í heild á hverjum stað. 

Engin stefna breytir skólum ef starfsmennirnir í þeim eru ekki vopnaðir þeirri 

þekkingu og færni sem þarf til. Starfsþróun er og á að vera mikilvægur þáttur í 

faglegu starfi kennara og skólastjóra (Trausti Þorsteinsson, 2013). 

Litið er svo á að starfsþróun sé ferli til að efla hæfni og þekkingu einstaklinga til að 

þróast faglega og auka árangur og ánægju í starfi. Starfsþróun felur í sér að setja sér 

einstaklingsmarkmið og meta sjálfan sig í starfi og þar með möguleika til þjálfunar í starfi, 

menntunar og viðurkenningu á sérhæfingu hvers og eins (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga 

Bragadóttir, 2007). Í þessari skilgreiningu felst að starfsþróun verður að byggjast á mati, 

hvort sem það er sjálfsmat eða mat annarra en starfsmanna sjálfra. 

Samkvæmt skilgreiningu Day (1999) er starfsþróun og starfsþroski það að læra af 

reynslu, læra af fyrirfram ákveðnum og skipulögðum viðfangsefnum sem ætlað er að 

styrkja starfsmenn, kennara, starfshópa eða skóla í heild og hafa beint eða óbeint áhrif á 

gæði kennslu eða starfið í skólastofunni. Starfsþróun er þá ferli þar sem starfsfólk eða 

kennarar meta, endurnýja og byggja sig upp annaðhvort sem einstaklingar eða í hópi 

annarra. Þannig eflist sú skuldbinding og siðferðilegur tilgangur sem þeir hafa til starfs 

síns. Þá er starfsþróun og starfsþroski kjarni fagmannlegra starfshátta, viðhorfa og 

samskipta við aðra innan stofnunarinnar og umhverfis þess (Day, 1999). 

Desimone (2011) skilgreinir starfsþróun á svipuðum nótum og Day (1999), en leggur 

meiri áherslu á að starfsþróun byggist á félagslegu ferli sem felur í sér þátttöku í lifandi 
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samfélagi. Þannig er starfsþróun fjölþætt og fer fram í lifandi aðstæðum og snýst um að 

nýtast í starfi, frekar en hvernig hún er byggð upp. Áhrifasríkasta leiðin til starfsþróunar er 

sjálfskoðun og jákvæð gagnrýni á það sem maður er sjálfur að gera.  

Rósa Eggertsdóttir (2013) bendir á að hvatinn til sjálfsþróunar sé vilji til að ná árangri í 

skólastarfi og starfsþróun sé ein leið að ákveðnu marki. Þannig vísar starfsþróunin til 

starfstengds náms kennara og beinist að viðhorfum þeirra, þekkingu og færni til að geta 

og komið af stað breytingum. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið setti á stofn fagráð um starfsþróun kennara 

haustið 2012 í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambands Íslands, 

Háskólans á Akureyri, Listaháskóla Íslands og Menntavísindasviðs Háskóla Íslands (Fagráð 

um starfsþróun kennara, 2016). Stofnun þess kom til í kjölfar vinnu samstarfsnefndar um 

símenntun kennara sem hóf störf sumarið 2011. Markmið fagráðsins er að vinna að 

verkefnum á sviði símenntunar og starfsþróunar kennara á leik-, grunn- og 

framhaldsskólastigi. Á vef fagráðsins er kynnt skilgreining á hugtakinu starfsþróun. Þar er 

útskýrt að skilgreiningin er í senn grundvöllur fyrir sameiginlegum skilningi á merkingunni 

um starfsþróun og stefnuyfirlýsing um starf og áherslur ráðsins (Fagráð um starfsþróun 

kennara, 2016). 

Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og 

jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með nemendum 

og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún hefur skýran 

tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla 

og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og 

samofin hluti daglegs starfs fagfólks skóla og ber einkenni af menningu 

samfélags í þróun. Hún felur m.a. í sér formlegt nám, innleiðingu í starf á 

fyrsta starfsári, námskeið, rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í 

þróunarverkefnum, ráðgjöf, ráðstefnur, fræðilestur, skólaheimsóknir svo 

eitthvað sé nefnt (Fagráð um starfsþróun kennara, 2016). 

Þegar horft er til slíkrar skilgreiningar má spyrja hvernig megi stuðla að því að þesslags 

starfsþróun verði hluti af reglulegu starfi kennara og/eða þeirra sem starfa í leikskólum og 

hvers konar þættir séu þar mikilvægastir. 

Að mati Guskey (2014) er skipulagning á starfsþróun eins og að skipuleggja ferðalag. 

Áður en ákveðið er hvað leið hentar best þarf að setja sér markmið um það sem upplifa á. 

Til þess að bæta sig sem kennari sem/og kennsluhætti sína er mikilvægt að geta metið 

þau gildi og virði þess sem á við hverju sinni, í faglegri starfsþróun. Einnig telur Guskey að 
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skipulag, óháð efni, uppbyggingu eða formi fari helst eftir því hversu vel það er skipulagt í 

upphafi. 

Jónína Ágústdóttir og Auður Pálsdóttir (2011) draga saman skilgreiningar Bredeson á 

starfsþróun (sjá töflu 4). Þessar skilgreiningar byggjast á því hvort um er að ræða 

starfsþróun sem á sér stað innan daglegs vinnutíma eða utan hans, og þegar um er að 

ræða starfsþróun innan daglegs vinnutíma flokkar Bredeson hana í þrennt: 

 Starfsþróun sem vinna (e. as work), það er hluti af daglegu starfi og fer fram í námi 

barnanna. 

 Starfsþróun við vinnu (e. in work), þá er verið að benda á hin fjölbreyttu 

námstækifæri sem verða við hið daglega starf kennarans. Þá er kennarinn að leggja 

áherslu á það verksvið sem fylgir starfi hans. Teymisvinna og starfendarannsóknir 

falla undir þennan lið. 

 Starfsþróun í vinnu, (e. at work), það er að segja sú starfsþróun sem á sér þegar 

kennarinn er ekki í beinni kennslu eða í undirbúningi fyrir námið, heldur sá tími sem 

er umfram innan daglegs vinnutíma. Þetta getur verið til dæmis verið þegar fylgst 

er með kennslu hjá öðrum kennurum, veitt og þegin gagnrýni frá samstarfsaðilum 

og vinna við þróunarverkefni. 

Þær Jónína og Auður (2011) draga einnig saman skilgreiningar Bredeson á starfsþróun 

utan daglegs vinnutíma, sem geti verið innan starfstíma skóla eða þá utan hans (sjá töflu 

4). 

Tafla 4: Skilgreiningar Bredeson á starfsþróun kennara eftir því hvenær hún á sér stað 

Skilgreiningar Bredeson á starfsþróun kennara eftir því hvenær hún á sér stað 
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Starfsþróun sem vinna (e. as work) 
Er hluti af starfinu og fer fram í kennslu með börnum. 

Starfsþróun við vinnu (e. in work) 
Námstækifærin eru mörg og fjölbreytt og falla undir daglegt starf 
kennarans, t.a.m. teymisvinna og starfendarannsóknir. 

Starfsþróun í vinnu (e. at work) 
Er utan þess tíma sem kennari sinnir kennslu eða undirbúningi fyrir 
kennslu en innan daglegs vinnutíma, t.d. þegar fylgst er með kennslu hjá 
öðrum og viðkomandi gefur og þiggur uppbyggilega gagnrýni og svo má 
nefna þróunarstarf. 
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Starfsþróun utan vinnutíma (e. outside of work) 
Þegar kennari sækir fundi, ráðstefnur, vettvangsheimsóknir, námssmiðjur 
eða fjarnám til dæmis. 

Starfsþróun fyrir utan starfið (e. beyond work) 
Ýmiskonar reynsla og upplifanir sem kennari hefur öðlast og í sínu lífi og 
hefur áhrif á störf hans. 

 (Jónína Ágústsdóttir og Auður Pálsdóttir, 2011, bls. 4). 

 

Í samantekt Jónínu og Auðar kemur einnig fram að starfsþróun geti farið fram utan 

vinnutíma kennarans (e. outside of work) og eigi Bredeson þar við nám sem fer fram utan 
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daglegs vinnutíma og er ekki hluti af störfum kennarans. Undir þennan lið falla til dæmis 

ráðstefnur, fundir, námssmiðjur, vettvangsheimsóknir, fjarnám og ýmislegt fleira. Þá getur 

starfsþróun einnig átt sér stað utan starfssviðs kennarans (e. beyond work) og er þá átt 

við upplifanir og reynslu í daglegu lífi sem hefur áhrif á persónuleika hans og birtist í 

starfinu. 

2.2   Rannsóknir á starfsþróun 

Gerðar hafa verið fjölmargar rannsóknir á starfsþróun bæði í leik- og grunnskólum 

hérlendis og erlendis. 

Fram kemur í meistararannsókn Eddu Óskar Einarsdóttur (2013) að starfsþróun 

leikskólakennara sé að miklu leyti tengd við lagabreytingar þegar heitið leikskóli var sett í 

lög og einnig að viðurkennt var með lögum að leikskólinn sé fyrsta skólastigið hér á landi 

(lög nr. 48/1991). Með þessu hafi verið lögð áhersla á menntagildi leikskólans og heiti 

starfstéttarinnar breyst úr fóstra í leikskólakennari. 

Í umfangsmikilli samantekt á rannsóknum um starfsþróun kennara í grunnskólum 

drógu Walter og Briggs (2012) saman niðurstöður úr fjölbreyttum gagnsöfnum víða að. 

Flestar rannsóknirnar komu frá Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu og Evrópu en einnig frá 

Kanada, Ísrael, Suður-Afríku og Malasíu. Í þessari samantekt kemur fram hvers konar 

þróun í starfi skipti mestu máli fyrir kennara og greindir voru sjö mikilvægir þættir. 

 Í fyrsta lagi þykir kennurum mikilvægt að þróunin sé hagnýt, feli í sér áþreifanleg 

viðfangsefni og beinist að því sem gerist í kennslustofunni. Þegar þróun á sér stað í 

skólastofunni þá byggir hún á verklegri færni sem er í sífelldri þróun.  

 Í öðru lagi þykir kennurum mikilvægt að fá utanaðkomandi sérfræðiþekkingu. Þessir 

utanaðkomandi aðilar gætu t.d. verið kennarar á sama sviði en úr öðrum skólum 

sem kæmu inn í starfið og leiðbeindu viðkomandi.  

 Í þriðja lagi þykir kennurum mikilvægt að hafa val um það sem þeir auka þekkingu 

sínu á og síðan að fá tækifæri til að sinna því. Því meira sem kennarar bæta við sig í 

þekkingu, með reynslu og áhugasviði, því meiri áhuga fá þeir á starfinu og öðlast 

aukna hæfni til að kenna. Með aukinni reynslu eykst líka hæfnin í vinnu með 

nemendum.  

 Í fjórða lagi þykir kennurum mikilvægt að fá tækifæri til að miðla til jafningja og 

vinna með þeim. Hér er vísað til þess að fá svigrúm til að hitta aðra kennara, kynna 

sitt starf og fá kynningu á því sem aðrir gera.  

 Í fimmta lagi er svo handleiðsla og þjálfun nýliða og kennaranema. Þar er vísað til 

efnislegrar þekkingar með áherslu á markmið skólastarfs og fjölbreytt 

vinnubrögð/kennsluhætti.  
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 Í sjötta lagi þykir kennurum mikilvægt að starfsþróun taki mið af því að hún tekur 

tíma og eigi fyrst og fremst að beinast að vinnu með börnunum.  

 Í sjöunda lagi þykir kennurum mikilvægt að starfsþróun sé studd af virkri forystu 

skólastjórnenda sem einkennist af gagnkvæmri virðingu stjórnenda og starfsmanna 

(Walter og Briggs, 2012). 

Í rannsókn Desimone, Smith og Ueno (2006) var kannað hvort kennarar bættu við 

fagþekkingu í starfsþróun á almennum grundvelli og benda niðurstöður þeirra til að þeir 

kennarar sem hafa mikla og góða fagþekkingu séu líklegri en aðrir til að sækja sér 

sérhæfðari viðfangsefni sem tengist sinni starfsþróun. Á vinnustöðum eins og leikskólum 

þýðir það að þeir sem minni fagþekkingu hafa geta orðið eftir og bilið aukist á milli þeirra 

sem hafa litla fagþekkingu og þeirra sem hafa meiri menntun. Desimone, Smith og Ueno 

(2006) telja einnig að ef kennarar velja námskeið sem ekki tengist heildarsýn skólans hvað 

varðar uppeldislegt starf og ekki séu gerðar nægilega kröfur og eftirfylgni um gæði 

námsskeiða geti það haft neikvæð áhrif á starfsþróunina. Ef hins vegar starfsþróun er sett 

í samhengi við heildarsýn á uppeldisstarf skólans nýtist hún betur og er hvetjandi fyrir 

starfsfólk með minni fagþekkingu til að auka við fagþekkingu sína (Desimone, Smith, Ueno 

2006). 

Lieberman (2002) hefur fjallað um aðferðir sem styðja þróun kennara í starfi. Hún 

segir að eldri hugmyndir um endurmenntun og starfsmannaþjálfun hafi áhrif á skoðanir 

bæði þeirra sem mennta kennara og skoðanir almennings á kennurum. Hún bendir á að 

hefðbundin endurmenntun hafi snúist um námskeið og ráðstefnur frekar en raunveruleg 

tækifæri til að læra af og með samkennurum. Endurskoða þurfi hugmyndina um að 

starfsmannaþróun sé eins konar þekkingarpakki sem hægt sé að deila út til kennaranna í 

smáskömmtum því slíkt byggist ekki á rannsóknum um hvernig kennarar læra, heldur 

fyrirframgefnum ákveðnum hugmyndum um kennslu og breytingaferli sem margar séu 

úreltar (Lieberman, 2002).  

Lieberman (2002) bendir á að þegar starfsþróun er skipulögð þurfi hver og einn 

starfsmaður að endurskilgreina starf sitt svo eigin hagsmunir rými við heildarsýn og stefnu 

um skólastarfið. Þetta getur falið í sér að endurskilgreina þurfi ferli náms (og 

starfsþróunar) þannig að börn og kennarar vinni saman að því að setja markmið og afla 

sér þekkingar (Lieberman, 2002). 

Desimone (2011) tekur undir þessa áherslu á starfsþróun og að hún verði að vera í takt 

við stefnu skólans. Hún segir að þegar starfsþróun sé skipulögð þurfi að hafa fimm 

lykilþætti í huga. Í fyrsta lagi er það efnisvalið, þ.e. hvaða efni er valið að læra um en 

einnig hvernig vinna eigi úr því. Í öðru lagi er að nýta leiðir virkar þátttöku. Til dæmis að 

starfsmenn kynni sér tiltekið efni, rannsaki, fá jákvæða gagnrýni, þeir rýni í verkefni 
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barnanna, birti niðurstöður og sæki ráðstefnur. Í þriðja lagi er svo samhengi 

starfsþróunarinnar, þ.e. að starfsþróunin feli í sér eðlilega viðbót við þekkingu 

starfsmannsins en líka að hún sé í takt við stefnu skóla og sveitarfélags, reglugerða og 

laga. Í fjórða lagi er tímalengdin en mikilvægt sé að starfsþróun standi heila önn og nái yfir 

að minnsta kosti 20 klukkustundir. Í fimmta lagi er það uppbygging lærdómssamfélags. Í 

því felst að starfsfólk sem sinnir sama hópi barna, hvort sem það eru bekkir eða 

aldurskiptir hópar, kennara faggreina eða að starfsfólk innan sama skólastigs vinni saman 

og læri saman. Einnig telur Desimone (2011) mikilvægt að mæla árangur starfsþróunar og 

greina hvort að hún leiði til betri árangurs í námi barnanna.  

Guskey og Yoon (2009) benda á að þróunarstarf skilar ekki árangri ef skipulagning er 

ekki vel útfærð og leggja þeir áherslu á hve tíminn er mikilvægur þáttur í ferlinu. Þeir segja 

að tíminn hafi haft mest áhrif á starfsþróunarverkefni þar sem ráðstafað var 30 klst. eða 

fleiri til starfsins. Guskey og Yoon (2009) benda einnig á að til að ná árangri þurfi að 

tryggja hverjum þætti starfsþróunarinnar tíma, þ.e. áætla tíma til að skipuleggja og setja 

upp áætlun, skilgreina tíma til framfylgja áætluninni en ekki bara horfa á innihald og/eða 

kennslufræði. Einnig þurfi að huga að því hvernig eigi að fylgja eftir og styðja við það sem 

gert er. 

Í frekari samantekt á rannsóknum á starfsþróun segir Guskey (2014) að skýrar 

vísbendingar séu um að starfsþróun sé oftar en ekki illa skipulögð, hvort sem litið er til 

skipulags efnis eða tíma. Heildarsýn skorti og tengsl umbeðinnar starfsþróunar ekki skýr 

við opinbera stefnu sveitarfélags, skóla eða hverju sú starfsþróun eigi að skila í námi 

barnanna. Þannig sé sjónum stundum beint að einhverju sem kennarar óski eftir en 

iðulega vanti að skilgreina tilgang þeirrar starfsþróunar, svara því afhverju þetta var valið, 

hvers sé vænst og hverju starfsþróunin eigi að skila inn í skólastarfið.  

2.3   Opinber stefna um starfsþróun í leikskólum 

Upplýsingar um stefnu stjórnvalda um starf og starfsþróun þeirra er starfa í leikskólum má 

lesa um í lögum og reglugerðum, í aðalnámskrá leikskóla, kjarasamningum og stefnu 

sveitarfélaga.  

Í leikskólum starfa fjölbreyttir hópar starfsfólks sem eru ekki allir í sömu 

stéttarfélögum. Til að átta sig á samhengi þessa með hliðsjón af starfsþróun verður hér 

gerð grein fyrir hvað kemur fram í lögum og reglugerðum um hlutverk og réttindi 

leikskólakennara og annarra starfsmanna í leikskólum, hvað segir í aðalnámskrá leikskóla 

og stefnu sveitarfélaga, en einnig kynnt í grófum dráttum hvað kjarasamningar 

stéttarfélaga þeirra sem í leikskólum starfa segja um starfsþróun sinna félagsmanna.  
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1.1.1 Lög og reglugerðir 

Þegar sjónum er beint að því hvað lög og reglugerðir segja um hlutverk og réttindi 

leikskólakennara og annarra starfsmanna á leikskólum má sjá að gerð er krafa um 

fagmennsku kennara og frumkvæði skólastjóra.  

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 í 7. gr. segir að starfsfólk leikskóla skuli rækja sitt 

starf af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það á að sýna kurteisi, nærgætni og lipurð í 

framkomu gagnvart öllum sem koma að leikskólastarfinu, börnum, foreldrum og öðru 

samstarfsfólki. Leikskólastjóri á að eiga frumkvæði að því að móta símenntunaráætlun 

starfsfólks og haga því þannig að hún sé í samræmi við áherslur sveitarfélagsins, 

leikskólans og skólanámskrár. Samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar eiga leikskólastjórar og 

starfsfólk leikskóla að eiga kost á sækja sér símenntun eftir því sem mælst er fyrir um í 

kjarasamningum í þeim tilgangi að efla starfshæfni sína, kynnast nýjungum í leikskóla- og 

uppeldismálum og njóta stuðnings við nýbreytni- og þróunarstörf (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). 

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) segir um gerð símenntunaráætlana í 7. gr. að 

leikskólastjóri eigi að móta áætlun um hvernig símenntun starfsfólks skuli hagað þannig 

að hún standist áherslur leikskólans, sveitarfélags og námskrá skólans (Lög um leikskóla 

nr. 90/2008). Einnig kemur fram í öðrum kafla reglugerðar 584/2010 um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum, um hlutverk 

sveitarfélaga, skipulag og framkvæmd sérfræðiþjónustu, að fræðsluyfirvöld í hverju 

sveitarfélagi skuli styðja á fjölbreyttan hátt við starfsemi og starfshætti í leik- og 

grunnskólum og við starfsfólk þeirra. 

2.3.1 Aðalnámskrá leikskóla 

Í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er fjallað bæði um 

hlutverk kennara og stjórnenda og ábyrgð þeirra og skyldur í tengslum við starfsþróun. 

Þar segir að fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum, siðferði starfsins og að fagmennska leikskólakennara eigi að snúast um 

nemendur, menntun þeirra og velferð. Skýrt er kveðið á um að leikskólakennari eigi að 

vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og miðla 

þekkingu.  

Um hlutverk leikskólastjóra segir meðal annars í aðalnámskránni að hann eigi að vera 

faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Hann á að leiða 

lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan leikskólans, stuðla að jafnrétti og 

uppbyggilegum samskiptum með velferð barna að markmiði. Þá kemur fram í námskránni 
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að leikskólastjóra beri að sjá til að starfsfólk fái tækifæri til að bæta við þekkingu sína og 

vera í stöðugri starfsþróun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í aðalnámskránni segir einnig að þróun skólanámskrár eigi að vera unnin af kennurum í 

samráði við skólastjórnendur og áherslur lagðar fyrir hvert skólastig. Kennarar bera 

ábyrgð á faglegri útfærslu á kennslu sinni sem og öðru skólastarfi. Þeir fara eftir 

fyrirmælum laga og þeirrar stefnu sem birtist í aðalnámskrá hverju sinni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

2.3.2 Kjarasamningar starfsfólks í leikskólum 

Eins og áður sagði starfa fjölbreyttir hópar fólks í leikskólum sem hafa ólíkan bakgrunn. 

Þar sem leikskólar eru á forræði sveitarfélaga gerir Samband íslenskra sveitarfélaga (SÍS) 

kjarasamning við a.m.k. sex hópa fólks er starfa í leikskólum, en kjarasamingar mynda 

ramman sem starfsfólk vinnur innan og þar með og áherslur á starfsþróun þeirra. 

SÍS gerir samning við stéttarfélög innan Kennarasamband Íslands (KÍ). Í fyrsta lagi við 

Félag stjórnenda í leikskólum (FSL), í öðru lagi við Skólastjórafélag Íslands (SÍ) og í þriðja 

lagi við Félag leikskólakennara (FL). Í fjórða lagi gerir SÍS kjarasamning við 

Starfsgreinasamband Íslands (SGS) fyrir almennt starfsfólk leikskóla innan Verkalýðsfélags 

Vestfjarða (Verk-Vest). Í fimmta lagi gerir SÍS kjarasamning við hóp félags 

bæjarstarfsmannafélaga, m.a. Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum (Fos-Vest). Í 

sjötta lagi eru gerðir samningar við einstaka félög innan Bandalags háskólamanna (BHM), 

t.d. Þroskaþjálfafélags Íslands. Mismunandi er hvers konar upplýsingar eru í þessum 

samningum um starfsþróun félagsmanna. 

Í kjarasamningi SÍS við KÍ vegna Félags stjórnenda í leikskólum (FSL) (2015) segir um 

ábyrgð skólastjórnenda á starfsþróun að starfsmaður á rétt á starfsþróunarsamtali árlega 

þar sem farið er yfir starfslýsingu, frammistöðu, markmið og mögulegar breytingar á 

starfi. Einnig skal ræða um starfið, væntingar starfsmanns, samstarf, samráð og starfsanda 

á vinnustað. Þá skal ræða óskir starfsmanns til aukinnar fræðslu og þekkingar. Skýrt er 

tekið fram að það er á ábyrgð starfsmanns og stjórnanda að starfsmaður auki fagþekkingu 

sína og aðra sérþekkingu sem talin er nauðsynleg í starfi. Þá skal símenntun starfsmanna 

vera í samræmi við starfsþróunaráætlun leikskólans sem og þær áherslur sem eru á 

hverjum tíma í leikskólanum. Stjórnandi getur þannig ákveðið að einstakir starfsmenn eða 

starfsmannahópar sæki skilgreinda fræðslu. Það er hins vegar á ábyrgð leikskólastjóra að 

gerð sé starfsþróunaráætlun í sérhverjum leikskóla sem svo er afgreidd af 

sveitarstjórn/leikskóla- eða fræðslunefnd.  

Í kjarasamningi SÍS og KÍ vegna FSL (2015) er bókun (3) um samrekstur og sameiningar 

skóla kemur fram að stofna skuli starfshóp sem rýni í þróun og samrekstursins og 
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stjórnunarlega ábyrgð skólastjóra og hlutverk stjórnenda í slíkum skólum. Þessi 

starfshópur skal hafa fulltrúa SÍS og þeirra félaga sem eiga hlut að máli. Í þessum 

kjarasamningi er einnig að finna bókun frá 2008 um skipulag á vinnutíma sem er með 

breytingum frá 2011. Þar segir að umræður skuli fara fram á þörfum skipulagsdaga á milli 

starfsmanna og rekstaraðila þegar heildarskipulag hvers skólaárs fer fram sem og 

hugsanlega samvinnu um skipulagningu þeirra í tengslum samskonar daga í grunnskólum. 

Í tengslum við skipulagsdaga skal huga að nauðsyn markvissrar símenntunar fyrir 

starfsfólk leikskóla. Einnig var að finna yfirlýsingu um mikilvægi símenntunar þar sem 

sveitarfélög eru hvött til að ráðstafa nægu fjármagni til símenntunar til að tryggja að 

fjárveitingar séu fyrir hendi og standi undir kostnaði framkvæmda við afleysingar vegna 

fjarveru starfsmanna sem stunda símenntun og að framkvæmd hennar sé á sem 

metnaðarfyllstan hátt. Við gerð og framkvæmd símenntunaráætlana er mikilvægt að 

leikskólastjórar gæti þess að þjónustustigið breytist ekki þann tíma sem starfsmenn eru 

fjarverandi vegna símenntunar (Kjarasamningur SÍS og KÍ vegna FSL, 2015).   

Í starfslýsingu fyrir leikskólastjóra sem var að finna á vef Kennarasambands Íslands 

sem fylgigögn með kjarasamningi SÍS og KÍ vegna FSL segir að leikskólastjóri skuli taka 

starfsviðtöl og gera símenntunaráætlun leikskólans. Hann á að vera faglegur leiðtogi og 

kynna sér nýjungar í starfi og miðla þekkingu til starfsmanna. Þannig sér leikskólastjóri um 

framkvæmd og gerð starfsmannaáætlunar sinnar stofnunnar (Kjarasamningur SÍS og KÍ 

vegna FSL, 2015). 

Í öðru lagi gerði SÍS kjarasamning við KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands (SÍ) árið 2015. 

Þar kemur fram að ábyrgð starfsmanns og stjórnanda er jöfn er kemur að því að bæta 

fagþekkingu og aðra sérþekkingu starfsmanns sem nauðsynleg er í starfi. Þá beri 

starfsmenn sjálfir ábyrgð á að viðhalda þekkingu og færni með þátttöku sinni á 

ráðstefnum, sí- og endurmenntunarnámskeiðum, framhaldsnámi og eigin 

starfsþróunaráætlun. Hverjum grunnskóla er skylt að gera og setja árlega fram 

starfsþróunaráætlun fyrir sitt starfsfólk til að tryggja starfsþróun og símenntun þeim til 

handa. Skólastjóri ákveður út frá stefnu skólans þörf á námskeiðum og fræðslufundum, 

áhersluatriðum og/eða þróunarvinnu á grundvelli sjálfsmats skólans. Starfsmenn eiga rétt 

á starfsþróunarsamtali árlega þar sem farið er yfir starfslýsingu, frammistöðu, 

markmiðssetningu, rætt um starfið, væntingar til þess, samstarf, samráð og starfsanda á 

vinnustað og hugsanlegar breytingar á störfum. Einnig skal ræða þær óskir og þarfir sem 

starfsmenn hafa til þjálfunar og fræðslu. Sí-, og endurmenntun starfsmanna á að vera í 

samræmi við starfsþróunaráætlun skólans og þær áherslur sem liggja til grundvallar 

hverju sinni í umbótastarfi skóla. Það er í höndum stjórnanda að ákveða hvort  

starfsmannahópar eða einstakir starfsmenn sæki skilgreinda fræðslu eða námskeið. 
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Starfsþróun skiptist í tvo meginþætti: Þeir sem eru taldir nauðsynlegir fyrir skólann og þeir 

sem starfsmaður metur mikilvæga til að halda sér við í starfi eða bæta við þekkingu sem 

nýtist honum í starfi (Kjarasamningur SÍS og KÍ vegna SÍ, 2015). 

 Í þriðja lagi segir í kjarasamningi KÍ vegna Félag leikskólakennara (FL) og SÍS (2015) að 

starfsmenn beri sjálfir ábyrgð á að viðhalda sinni þekkingu. Það sé gert með því að taka 

þátt í ráðstefnum, sí- og endurmenntunarnámskeiðum, stunda viðurkennt framhaldsnám 

og með því að gera sína eigin starfsþróunaráætlun.  

Í kjarasamningi KÍ vegna FL og SÍS (2015) kemur einnig fram að starfsmaður í leikskóla, 

sem þiggur laun eftir kjarasamningi FL, á rétt á starfsþróunarsamtali einu sinni á ári þar 

sem farið er yfir starfslýsingu, markmið og frammistöðu í starfi. Einnig á að ræða um 

starfið, væntingar, samstarf við aðra starfsmenn og jafnvel mögulegar breytingar á starfi. 

Mikilvægt er að ræða óskir og þarfir um hugsanlega þjálfun eða fræðslu sem starfsmaður 

hefur áhuga á. Því er það jafnt á ábyrgð starfsmanns og leikskólastjóra að bæta 

fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi.  

Símenntun starfsmanna á að vera í samræmi við starfsþróunaráætlun leikskólans og 

þær áherslur sem eru í umbótastarfi hvers leikskóla. Það er í höndum leikskólastjóra að 

ákveða hvort einstakir starfsmenn eða starfsmannahópar sæki skilgreinda fræðslu. Unnið 

skal að starfsþróunaráætlun í hverjum leikskóla undir forystu leikskólastjóra (eða 

forstöðumanns) sem staðfest er af sveitarstjórn/leikskóla- eða fræðslunefnd. Til að stuðla 

að starfsþróun leikskólakennara hækka leikskólakennarar í röðun launaflokka ef þeir taka 

þátt í starfsþróunaráætlun leikskólans/stofnunarinnar (Kjarasamningur KÍ vegna FL og SÍS, 

2015). 

Um undirbúningstíma leikskólakennara og háskólamenntaðra starfsmanna segir í 

kjarasamningi KÍ vegna FL og SÍS (2015) (flokkur A og B innan FL) að hann sé ætlaður til 

starfsáætlanagerðar, foreldrasamstarfs (þ.m.t. foreldrasamtöl og viðtöl), atferlisathugana 

og kynnisferða. Skipulagning á fyrirkomulagi undirbúningstíma er á hendi leikskólastjóra 

og er hluti af dagvinnuskyldu leikskólakennara. Þess ber að gæta að til viðbótar við beint 

starf með börnunum sé gefinn nægur tími til framkvæmda og útfærslu skólanámskrár og 

starfsáætlunar, náms- og stöðumats, upplýsingaskráningar, umsjónarstarfa, samstarfs við 

fagaðila, aðlögunar og foreldrasamstarfs, skráning upplýsinga á heimasíðu, og samvinnu 

við aðra starfsmenn. Undirbúningstími leikskólakennara og háskólamenntaðra 

starfsmanna, í flokki A miðað við fullt starf í leikskólum, er að lágmarki fjórar klst. á viku. 

Aðstoðarleikskólakennarar og háskólamenntaðir starfsmenn í flokki B í fullu starfi skulu 

hafa undirbúningstíma að lágmarki tvær klst. á viku (Kjarasamningur KÍ vegna FL og SÍS, 

2015). 
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Í fjórða lagi gerir SÍS kjarasamning við Starfsgreinasamband Íslands (SGS) fyrir almennt 

starfsfólk leikskóla sem heyra undir Verkalýðsfélag Vestfirðinga (Verk-Vest) 

(Kjarasamningur SGS og SÍS, 2015). Þar segir um símenntun og starfsþróun að þeir 

starfsmenn sem sækja fræðslu- eða þjálfunarnámskeið að beiðni sinnar stofnunar 

samkvæmt starfsmenntunaráætlun, skuli halda launum á meðan námskeiðsþátttöku 

stendur. Starfsmaður á að eiga rétt á launalausu leyfi, ef styrkur eða tækifæri bjóðast til 

að vinna að tilteknu verkefni sem tengist meðal annars starfi hans. Starfsmenn skulu 

sækja námskeið eða annars konar fræðslu til að viðhalda og auka við þekkingu sína og 

færni eins og kostur er, í samráði við sína yfirmenn. Allar stofnanir og/eða starfseiningar 

eiga að setja fram símenntunaráætlun fyrir starfsmenn sína á ársgrundvelli til að tryggja 

eðlilega starfsþróun og símenntun sinna starfsmanna. Í kafla 2.1.2 um vinnutíma segir að 

það skuli haga vinnutíma þannig að hann mótist í samráði við yfirmann og það skuli 

sérstaklega taka tillit til þarfa á undirbúningi og úrvinnslutíma starfsmanna þegar þeim er 

falið að vinna verkefni sem að eru að jafnaði á verksviði faglærðra starfsmanna. 

Undirbúningstími er eingöngu tilgreindur fyrir deildarstjóra, fimm klst. á viku miðað við 

fullt starf. Aðrir sem hafa lokapróf í uppeldisfræði úr háskóla, og sinna starfi deildarstjóra, 

skulu hafa fjórar klst. á viku miðað við fullt starf. Þá eiga stjórnendur að rökstyðja og 

skilgreina verkefni og viðveruskyldu starfsmanna þannig að þeir þættir séu ljósir í upphafi 

hvers skólaárs. Starfsmaður sem fær greidd laun eftir kjarasamningi Verkalýðsfélags 

Vestfirðinga á einnig rétt á starfsþróunarsamtali einu sinni á ári þar sem ræddar eru 

starfslýsingar, frammistöðu í starfi, markmið, hugsanlegar breytingar í starfi, óskir og 

þarfir starfsmanna til símenntunar og hvernig starfstengt nám og þjálfun geti nýst á báða 

bóga (Kjarasamningur SGS og SÍS, 2015). Á vef SÍS kemur fram að skólar þurfi að móta 

símenntunaráætlun og að hún skuli vera í sem bestu samræmi við áherslur leikskóla, 

sveitarfélags og skólanámskrár. Réttur leikskólastjóra og starfsfólks leikskóla til 

símenntunar fari eftir ákvörðun sveitarstjórnar og því sem er mælt fyrir um í 

kjarasamningum þeirra (Samband íslenskra sveitafélaga, e.d.).   

Í fimmta lagi gerir SÍS samning við hóp bæjarstarfsmannafélaga, m.a. Félag opinberra 

starfsmanna á Vestfjörðum (Fos-Vest) (Kjarasamningur SÍS og samflots 

bæjarstarfsmannafélaga, 2015). Í kafla um símenntun og starfsþróun segir svipað og fyrir 

SGS, að starfsfólk sem sæki fræðslu eða námskeið til þjálfunar samkvæmt beiðni 

stofnunar eigi að halda launum og fá greiddan kostnað. Einnig að ef fræðsla eða námskeið 

eru sótt samkvæmt símenntunaráætlun að ósk yfirmanns utan dagvinnutíma skulu greidd 

yfirvinnulaun. Fram kemur að starfsmaður á rétt á launalausu leyfi í samráði við yfirmann, 

ef viðkomandi býðst að vinna að tilteknu verkefni sem tengist starfi sínu. Í kafla um 

símenntun segir að til að starfsmaður auki við færni og þekkingu í starfi eigi hann að hafa 
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kost á því að sækja reglubundna þjálfun, námskeið og fræðslu. Ráð er gert fyrir að 

forstöðumenn stofnana eða starfseininga setji fram árlega símenntunaráætlun til að 

tryggja starfsþróun og endurmenntun síns starfsfólks. Þá kemur fram að starfsmaður á 

rétt á árlegu starfsþróunarsamtali líkt og í kjarasamningi Verk-Vest. Í þessum 

kjarasamningi (Kjarasamningur SÍS og samflots bæjarstarfsmannafélaga, 2015) er einnig 

sérstakur kafli um undirbúningstíma í leikskóla en þar segir að undirbúningstími skuli vera 

sá sami og hjá Fos-Vest (Kjarasamningur SGS og SÍS, 2015). Ennfremur segir að sérstaklega 

skuli taka tillit til þarfa á undirbúningi og úrvinnslutíma hjá almennu starfsfólki í leikskóla 

þegar þeim eru úthlutuð verkefni á verksviði faglærðra. Undirbúningstíminn á meðal 

annars að nýtast til foreldrasamstarfs og foreldraviðtala, starfsáætlunargerðar, 

atferlisathugana og kynnisferða (Kjarasamningur SÍS og samflots bæjarstarfsmannafélaga, 

2015).  

Í sjötta lagi gerir SÍS samning við félög innan Bandalags háskólamanna (BHM) því á 

leikskólum starfa víða fólk sem á aðild að félögum innan vébanda þess. Á vegum BHM er 

rekinn starfsþróunarsjóður sem hægt er að sækja um styrki í vegna sí- og 

endurmenntunar, en einnig eru rekin starfsþróunarsetur á nokkrum stöðum sem hafa það 

hlutverk að stuðla að starfsþróun félagsmanna. Veittir eru styrkir fyrir skólagjöldum, 

námskeiðum, ráðstefnum, vinnu við gerð skólaþróunaráætlana, átaksverkefnum og 

verkefnum sem byggja á starfsþróunaráætlunum. Þeir sem eiga rétt til styrkja eru 

einstaklingar, stéttarfélög, stofnanir, sveitarfélög, BHM og mannauðssýsla ríkisins 

(Bandalag háskólamanna, 2016).  

Fram kemur í kjarasamningi sem SÍS gerir við Þroskaþjálfafélag Íslands 

(Kjarasamningur SÍS og Þroskaþjálfafélag Íslands, 2015) að í samráði við stjórnanda 

stofnunar skuli móta skipulag og vinnutíma hvers þroskaþjálfa í leikskólum. Við ákvörðun 

skipulagsins skal þess gætt að viðkomandi hafi nægan tíma til gerðar 

einstaklingsnámsskrár, undirbúnings, náms- og stöðumats, aðlögunar, samstarfs við 

fagaðila utan og innan skólans og foreldra. Þroskaþjálfa skal einnig tryggður tími til 

ráðgjafar við kennara og annað starfsfólk, skráningar upplýsinga sem og annarskonar 

tilfallandi umsjónarstarfa sem eru utan við beint starf með börnunum. Þá utan skulu 

þroskaþjálfar hafa gott svigrúm til sí- og endurmenntunar og nægs tíma til nauðsynlegra 

handleiðslu. Í kjarasamningi þessum (Kjarasamningur SÍS og Þroskaþjálfafélag Íslands, 

2015) er undirbúningstími í leikskólum með fötluðum börnum að lágmarki fimm klst. á 

viku og skal nýtast m.a. til gerðar starfsáætlana, fyrir viðtalstíma og annars 

foreldrasamstarfs, atferlisathugana og kynnisferða. Einnig er tiltekið að undirbúningstími 

skal að jafnaði unninn innan dagvinnutíma (Kjarasamningur SÍS og Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2015). 
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Í hnotskurn segir í fimm af sex ofangreindum kjarasamningum að starfsfólk á rétt á 

starfsþróunarsamtali árlega þar sem fara á yfir mögulegar breytingar á starfi og óskir 

starfsmanna um menntun. Skýrt kemur fram að það er sameiginleg ábyrgð starfsmanns 

og stjórnanda að auka fagþekkingu starfsmannssins en einnig að símenntun hans skuli 

vera í samræmi við starfsþróunaráætlun leikskólans. Í grófum dráttum er tíminn sem 

ætlaður er til undirbúnings svipaður hjá FSL og FL. Þá eru svipaðar áherslur um 

undirbúningstíma hjá þeim sem tilheyra Verk-Vest og Fos-Vest, en þar kemur fram að 

sérstaklega skuli taka tillit til þarfa á undirbúningi og úrvinnslutíma hjá almennu starfsfólki 

í leikskóla þegar þeim eru úthlutuð verkefni á verksviði faglærðra.  

2.4 Stefna sveitarfélaga á norðanverðum Vestfjörðum 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að þremur sveitarfélögum á norðanverðum 

Vestfjörðum, Ísafjarðarbæ, Bolungarvíkurkaupstað og Súðavíkurhreppi. Öll sveitarfélögin 

reka leikskóla og hafa starfsmannastefnu eða skólastefnu sem fjallar sérstaklega um 

starfsþróun. 

Gildandi starfsmannastefna Ísafjarðarbæjar var samþykkt í júní 2013 (Ísafjarðarbær, 

2013). Þar eru kynnt þrjú gildi sem skal starfa eftir og hafa að leiðarljósi, en þau eru 

þjónusta, frumkvæði og virðing. Í stefnunni segir um starfþróun að Ísafjarðarbær vilji 

leggja áherslu á hrós og endurgjöf, fræðslu og starfsþróun og skapa með því góðan 

vinnustað sem endurspeglar sameiginleg gildi. Þá kemur fram í stefnunni að þetta vill 

sveitarfélagið gera með því að standa fyrir námskeiðum og fyrirlestrum, en einnig með því 

að gera fólki kleift að sækja utanaðkomandi námskeið og stunda nám samhliða vinnu. 

Ísafjarðarbær gerir einnig kröfur til starfsmanna sinna um að þeir þekki hlutverk 

sveitarfélagsins, fylgi stefnu þess og séu vakandi fyrir nýjum sóknarfærum, taki 

áskorunum, finni nýjar lausnir og hrindi þeim í framkvæmd (Ísafjarðarbær, 2013). Undir 

þetta er tekið í 12. kafla starfsmannahandbókar sveitarfélagsins (Ísafjarðarbær, 2015) þar 

sem nokkrir þættir eru útfærðir nánar en segir t.d. í kjarasamningum. Í handbókinni segir í 

umfjöllun um starfsþróun og markmið hennar að mikilvægt sé talið að skapa skilyrði fyrir 

starfsfólk til að þróast í starfi, til dæmis með þátttöku í fræðslu og þjálfun, með tilfærslum 

í starfi og/eða með því að takast á við aukna ábyrgð. Þá er einnig mælst til að stofnanir 

hafi með sér samstarf um skipulagningu þjálfunar og fræðslu til að nýta fjármagn sem 

best. Í starfsmannahandbókinni kemur einnig fram að einstaklingar þurfi að taka ábyrgð á 

sinni eigin starfsþróun og endurmenntun. Því sé það ekki einungis á ábyrgð stjórnenda 

og/eða vinnustaða að skipuleggja fræðslu eða námskeið til að styrkja starfsmenn sína 

heldur er það einnig á ábyrgð hvers og eins að viðhalda sinni kunnáttu og þekkingu og 

bæta við hana eftir því sem við á.  
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Gildandi starfsmannastefna Bolungarvíkurkaupstaðar (Bolungarvík, 2006) var 

samþykkt í október árið 2006. Þar segir að stefnan eigi að tryggja starfsmönnum 

sveitarfélagsins ákveðin skilyrði til starfa sem og möguleika til að vaxa og dafna í starfi. 

Leitast skuli við að skapa starfsfólki aðstæður til að samræma starf og fjölskyldulíf. 

Í sérstökum kafla stefnunnar er fjallað um símenntun, starfshæfni og starfsþróun 

starfsmanna. Þar segir að yfirvöld sveitarfélagsins vilji beita sér fyrir því að starfsmenn eigi 

kost á að auka þekkingu sína og faglega hæfni sem nýtist þeim í starfi en litið sé á að það 

sé jafnt á ábyrgð starfsmanns sem yfirmanns að viðhalda og bæta fagþekkingu og aðra 

sérþekkingu sem talin er nauðsynleg í starfi. Í umfjöllun um starfsþróun segir að 

starfsmenn skuli leitast við að aðlaga sig að þeim kröfum sem starfið gerir til þeirra, bæði 

vegna tæknilegrar og faglegrar þróunar og þurfi því að vera tilbúnir að þjálfa sig til nýrra 

og breyttra verkefna. Útskýrt er að starfsþróun sé á ábyrgð starfsmanns og yfirmanns og 

eigi meðal annars að sinna því með þátttöku starfsmanna í starfsmannasamtölum, 

símenntun og einnig í samvinnu. Í starfsmannastefnunni er bent á að starfsþróun og 

starfsöryggi tengist. Starfsþróun eigi sér stað þegar starfsmaður tekst á við starf eða nýtt 

verkefni sem gerir kröfur til hans. Tilgangurinn sé að starfsmenn geti skilað betri vinnu, 

sjálfum sér og öðrum bæjarbúum til hagsbóta (Bolungarvík, e.d.).  

Starfsmannastefna Súðavíkurhrepps var ekki aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins 

vorið 2018. Í skólastefnu Súðavíkurskóla (2013) segir um starfsþróun að kennurum og 

starfsfólki Súðavíkurskóla gefist kostur á endurmenntun í samræmi við áherslur og/eða 

þróunarverkefni skólans hverju sinni. Þar er lögð áhersla á að þar starfi fagmenntað 

starfsfólk með þekkingu og menntun sem nýtist skólanum hverju sinni. Starfslýsingar og 

vinnureglur eiga vera skýrar og nýju starfsfólki kynntar þær. Endur- og 

símenntunaráætlanir eiga að vera í samræmi við áherslur og þróunarverkefni skólans.  

2.5 Samantekt  

Starfsþróun í skóla er ferli sem á að leiða til þess að auka hæfni einstaklinga og starfshópa, 

til að styrkjast og þroskast í starfi á faglegan hátt og að sú starfsþróun geti átt sér stað 

bæði innan og utan daglegs vinnutíma. Til að þetta gangi eftir þarf að vera vilji til að ná 

árangri í starfi. Menntaðir kennarar og skólastjórnendur eru taldir líklegri en aðrir til að 

sækja sér aukna menntun á sínu starfssviði en aðrir sem starfa í leikskólum.  

Allir sem móta stefnur og/eða reglur um skólastarf benda á að starfsþróun sé 

mikilvægur þáttur í skólastarfi. Mikilvægt þykir að þeir sem starfi í skólum ræki sitt starf af 

fagmennsku, álúð og samviskusemi. Hins vegar starfar mjög fjölbreyttur hópur fólks með 

ólíkan bakgrunn innan leikskólanna og kemur Samband íslenskra sveitafélaga að gerð 

kjarasamninga fyrir alla þessa hópa. Réttur leikskólastjóra og starfsfólks leikskóla til 
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símenntunar fer því eftir ákvörðun sveitastjórnar og því sem mælt er fyrir í 

kjarasamningum þeirra.  

Leikskólastjóri á að vera faglegur leiðtogi í sínum skóla og bæði móta 

símenntunaráætlun starfsfólks í samræmi við stefnu síns sveitafélags og tryggja að allir 

starfmenn eigi kost á að þróast í starfi. En starfsþróunin er ekki eingöngu á ábyrgð 

stjórnenda heldur hvílir rík skylda á herðum starfsmannanna sjálfra því þeir eiga að 

sækjast eftir og vera vakandi yfir eigin starfsþróun. Skilgreining Fagráðs um starfsþróun 

kennara, á starfsþróun, er að hún er meðvituð og mótað ferli sem leiðir til umbóta og 

jákvæðrar þróunar, tengist starfi kennara með nemendum og er skipulögð í kringum 

raunveruleg viðfangsefni starfsins. Tilgangur er skýr og miðar að eflingu á færni og 

þekkingu starfsfólks og að auka gæði í starfi. Hún á sér stað í lærdómssamfélagi og ber 

einkenni menningar samfélags í þróun. Hún felur í sér nám, innleiðingu í starf á fyrsta 

starfsári, námskeið, rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum, ráðgjöf, 

ráðstefnur, fræðilestur, skólaheimsóknir svo eitthvað sé nefnt. Í samantekt Jónínu og 

Auðar á skilgreiningum Bredeson á starfsþróun, byggjast þær á því hvort um er að ræða 

starfsþróun sem á sér stað innan daglegs vinnutíma, starfsþróun við vinnu, og sú 

starfsþróun sem verður til í tíma sem er umfram innan daglegs vinnutíma. Skilgreiningar 

Bredeson á starfsþróun utan daglegs vinnutíma, geta verið innan dagslegs starfstíma skóla 

eða þá utan hans og getur einnig farið fram utan vinnutíma kennarans. Starfsþróun getur 

ennfremur átt sér stað fjarri starfssviði kennarans og eru upplifanir og reynslu í daglegu lífi 

sem hefur áhrif á persónuleika okkar og birtist í starfinu.  

Rannsóknir á starfsþróun í grunnskólum benda á mikilvæga þætti sem kennarar telja 

skipta mestu máli í starfsþróun sína. Þeir vilja að starfsþróunin sé hagnýt, feli í sér 

þátttöku í viðfangsefnum sem miða að starfi með nemendum og beinist að því sem fer 

fram í kennslustofunni. Kennarar vilja stuðning utanaðkomandi sérfræðinga sem veiti 

leiðsögn og sinni eftirfylgni og starfsfólk skóla vill hafa eitthvað um það að segja á hvað er 

lögð áhersla í þeirra eigin starfsþróun og áherslur skólans í heild. Þá vilja þeir tíma og 

svigrúm til að miðla sinni reynslu. Þjálfun og handleiðsla fyrir nýliða og virk forysta 

stjórnenda eru einnig taldir skipta miklu máli. Starfsfólk á leikskólum er ekki aðeins með 

fjölbreyttan bakgrunn og sinnir fjölbreyttum störfum heldur hefur það einnig margskonar 

þarfir í starfsþróun sinni. Starfsþróun leikskólakennara getur verið miklu leyti tengd við 

lagabreytingar þegar heitið leikskóli var sett í lög og að það hafi verið viðurkennt að 

leikskólinn sé fyrsta skólastigið með lögum. Þannig hafi verið lögð áhersla á menntagildi 

leikskólans og heiti starfstéttarinnar breyst frá fóstrum í leikskólakennara.  

Rannsóknir á starfsþróun kennara benda á mikilvægi þess að starfsþróun sé skipulögð 

með hliðsjón af stefnu sveitarfélaga og skóla og hvernig hún eigi að nýtast í námi 
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barnanna. Mikilvægt sé að ætla starfsþróun tíma hvort sem um er að ræða tíma fyrir 

skipulag starfsþróunar, þátttöku í starfsþróun eða úrvinnslu hennar. Einnig er mikilvægt 

að koma til móts við óskir starfsmanna, því það felur í sér hvatningu og kröfu um virka 

þátttöku. 

Til að hægt sé að skipuleggja starfsþróun þeirra er starfa í leikskólum sem best og 

stuðla þannig að vandaðra skólastarfi þarf að vita hver þekking starfsfólks er á eigin 

tækifærum til starfsþróunar, hvað hefur verið gert og svo forgangsraða megi betur 

verkefnum er lúta að starfsþróun í leikskólum. 
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3 Aðferð 

Þegar mótuð er rannsókn þarf að velja hvaða aðferð hentar best þeim spurningum sem 

leita á svara við. Gjarnan er talað um tvo flokka rannsóknaraðferða, megindlegar og 

eigindlegar. Megindlegar aðferðir byggjast á tölfræði og mælanleika, en þess háttar 

nálgun byggist því á að finna meðaltöl og dreifingu í hópum og hvernig þau tengjast sýn á 

milli (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Eigindlegar aðferðir snúast hins vegar um að dýpka 

skilning á fyrirbærum í þjóðfélagslegu samhengi með sjónarmið, upplifanir og túlkun 

þátttakenda á veruleikanum og þykja því henta betur þegar rýnt er í flókinn veruleika sem 

byggist að stórum hluta á félagslegu samhengi og aðstæðum (Esterberg, 2002). 

Í þessum kafla eru aðal- og undirspurningar rannsóknarinnar kynntar, gerð er grein 

fyrir vali á rannsóknaraðferðum, þátttakendur eru kynntir, lýst er gagnaöflun og greiningu 

gagnanna og fjallað um hlutverk rannsakanda og siðferðileg álitamál er að þessari 

rannsókn snúa. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn er leitað svara við spurningunni hvers konar ráðgjöf og stuðning þarf 

starfsfólk leikskóla á norðanverðum Vestfjörðum til að stuðla að starfsþróun í 

leikskólunum. 

Mótaðar voru fjórar undirspurningar til að nálgast viðfangsefnið betur.  

1. Hver er stefna leikskólanna um starfsþróun starfsfólksins sem þar vinnur? 

2. Hvernig skilja kennarar og annað starfsfólk leikskóla hugtakið starfsþróun? 

3. Hvernig hefur starfsþróun og endurmenntun kennara og annars starfsfólks á 
leikskólunum verið háttað? 

4. Hvaða væntingar hefur starfsfólk til starfsþróunar í einstökum leikskólum og/eða 
starfsmannahópum sem í skólunum starfa? 

Með þessar spurningar að leiðarljósi voru gagnaöflunaraðferðir skipulagðar. 

3.2 Eigindleg nálgun 

Þar sem leita á eftir persónulegri sýn fólks og mati þess á eigin þörfum henta eigindlegar 

rannsóknaraðferðir vel (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Lichtman (2010) útskýrir að 

eigindlegar rannsóknaraðferðir feli í sér öflun þekkingar þar sem gögnum er safnað 

saman, þau skipulögð, greind og túlkuð til að reyna að varpa ljósi á og reyna að skilja 

mannleg fyrirbæri, samskipti á milli manna og skoða þeirra reynsluheim. Þá er í slíkum 



26 

rannsóknum reynt að láta þær fara fram í eðlilegu umhverfi viðmælenda þar sem 

aðstæðum er ekki breytt, þeim hagrætt eða stjórnað á nokkurn hátt en einnig að 

rannsakandi mæti viðmælendum sínum á jafnréttisgrundvelli svo traust skapist 

(McMillan, 2004). 

Ein gerð eigindlegra rannsóknaraðferða eru hálfopin viðtöl. Kostur þeirra er að 

rannsakandi hefur sömu meginspurningar í farteskinu í öllum viðtölunum en gefur 

viðmælendum svigrúm til að leiða viðtalið að einhverju leyti og rannsakandanum tækifæri 

á að spyrja nánar út í einstök atriði til að dýpka svörin (Helga Jónsdóttir, 2003; Lichtman, 

2000). Í slíkum viðtölum fær rannsakandi tækifæri til að skoða hegðun og upplifun 

einstaklingsins í sínu félagslega samhengi (Esterberg, 2002).  

Í þessari rannsókn var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum. Annars vegar við 

greiningu opinberra gagna (eins og laga, reglugerða, kjarasamninga og efnis á vef) og hins 

vegar greiningu viðtala við starfsfólk úr öllum leikskólunum sjö í þremur sveitarfélögum á 

norðanverðum Vestfjörðum.  

3.3 Þátttakendur 

Í ljósi flokkunar upplýsinga um leikskóla í opinberum gögnum var ákveðið að flokka 

viðmælendur í fjóra flokka starfsfólks sem vinna beint með börnum í leikskólanum. Reynt 

var að tala við einn úr hverjum flokki og helst ekki færri en þrjá úr hverjum skóla (sumir 

skólanna eru þó fámennir).  

Í flokk skólastjóra falla skólastjórarnir sem eru þá leikskólastjórar og/eða skólastjórar 

sameinaðra leik-, grunn- og tónlistarskóla. Í flokkinn leikskólakennarar falla þeir sem hafa 

leikskólakennaramenntun hvort sem hún er úr Fósturskóla Íslands, eða bakkalár- eða 

meistaragráða í leikskólakennarafræðum frá háskóla hérlendis eða erlendis. Í flokkinn 

starfsfólk með aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði fellur fólk sem hefur lokið 

bakkalár-, meistara- og/eða doktorsprófi á öðrum sviðum en leikskólakennarafræðum, til 

dæmis grunnskólakennarafræðum, iðju- eða þroskaþjálfafræðum. Í fjórða lagi er almennt 

starfsfólk, þ.e. þeir sem hafa lokið grunnskólaprófi, starfsnámsbraut framhaldskóla, t.d. 

leikskólaliðanámi, hafa stundað nám í framhaldsskóla en ekki lokið stúdentsprófi og svo 

þeir sem hafa lokið diplómunámi í leikskólakennarafræðum í grunnstigi háskólastigs. 

Tekin voru viðtöl við tuttugu og sjö starfsmenn en samtals starfa sjötíu og þrír í 

leikskólunum sjö. Skiptingu viðmælenda eftir flokkunum fjórum og skólum má sjá í töflu 5. 
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Tafla 5 Fjöldi viðmælenda eftir flokkum starfsfólks og skólum 

Flokkun starfsfólks 
Ísafjarðarbær Bolungarvík Súðavík 

Alls 
Sólborg Tjarnarbær Grænigarður Laufás Eyrarskjól* Glaðheimar Kofri 

Skólastjórar 1 1 1 1 1 1 1 7 

Leikskólakennarar 1 1 1 0 1 1 0 5 

Önnur háskólamenntun  
en leikskólafræði 

1 1 1 0 1 1 0 5 

Annað starfsfólk 1 1 1 3 1 1 2 10 

Fjöldi viðmælenda  4 4 4 4 4 4 3 27 

*Einkarekinn         

Fjórir leikskólanna hafa leikskólastjóra, svo eru í tveimur af þremur sveitarfélögunum 

Ísafjarðarbæ og í Súðavíkurhreppi samrekstur við leik- og grunnskóla annarsvegar og leik- 

grunn- og tónlistarskóla hinsvegar. Í Ísafjarðarbæ er samrekstur leik- og grunnskóla á 

Flateyri og á Þingeyri, skólarnir eru aðskildir en reknir af sama skólastjóra. Í 

Súðavíkurhreppi er samrekstur leik- grunn- og tónlistarskóla í einu og sama húsnæðinu og 

einn skólastjóri yfir þeim.  

3.4 Gagnaöflun og gagnagreining 

Í þessari rannsókn var ferns konar gagna aflað. Í fyrsta lagi eru ýmiskonar opinber gögn 

eins og lög, reglugerðir, aðalnámskrá og opinberar stefnur sveitarfélaga, skóla og 

kjarasamningar, sem og vefsíður skóla og sveitarfélaga. Í öðru lagi voru tölvupóstar sem 

bárust frá skólum sem svör við spurningum rannsakanda um stefnu skólans, fjölda deilda, 

barna og starfsmanna á hverjum stað, menntun þeirra og starfsheiti. Í þriðja lagi byggjast 

gögn rannsóknarinnar á vettvangsnótum sem rannsakandi skrifaði í kjölfar allra viðtala 

rannsóknarinnar og þess á milli eftir þörfum. Í fjórða lagi felast gögn rannsóknarinnar í 

einstaklingsviðtölum við stjórnendur og starfsfólkið í skólunum en þau fóru öll fram í 

leikskólum þeirra sem þátt tóku. Þeim til grundvallar lá hálfopinn viðtalsrammi. 

Í hnotskurn var vinnuferli þessarar rannsóknar þannig að fyrst var rýnt í opinber gögn 

eins og lög, reglugerðir, kjarasamninga og stefnur sveitafélaganna auk þess sem leitað var 

talnaupplýsinga á vef Hagstofu Íslands. Einnig voru lesnar fræðilegar heimildir um 

þróunarstarf í leikskólum og starfsþróun þeirra sem vinna með ungum börnum í skólum. 

Einnig voru greindar upplýsingar úr tölvupóstum með þeim svörum sem bárust frá 

leikskólunum. Í kjölfarið var rannsóknaráætlunin mótuð og rannsóknarspurningar 

afmarkaðar. Næst var haft samband við rekstraraðila leikskólanna á norðanverðum 

Vestfjörðum með tölvupósti með beiðni um að rannsóknin færi fram í þeim leikskólum 

sem væru á þeirra vegum, þ.e. Bolungarvíkurkaupstaðar, Ísafjarðarbæjar og 

Súðavíkurhreppi (Viðauki A.) Allir veittu leyfið fúslega. Að því loknu var sendur út 

tölvupóstur til stjórnenda leikskólanna þar sem óskað var eftir þátttöku og beðið um 

fyrrnefndar upplýsingar úr hverjum skóla. Með fyrrtaldar upplýsingar í huga var 

viðtalsramminn mótaður (sjá Viðauka D). Hann var prófaður og í kjölfarið gerðar 
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smávægilegar breytingar á honum. Í janúar og febrúar árið 2018 voru síðan tekin 

einstaklingsviðtöl við þátttakendur í leikskólunum sem þeir starfa og stóðu viðtölin yfir í 

um 12–45 mínútur. Val á viðmælendum í leikskólunum var í höndum leikskólastjóranna á 

hverjum stað en þeir voru beðnir um að finna einn viðmælanda úr hverjum af fjórum 

hópum starfsfólks sem rannsóknin beinist að. Viðtölin voru öll hljóðrituð, afrituð og síðan 

greind. Við lok greiningu viðtala þótti ástæða til að óska símleiðis eftir nánari upplýsingum 

er tengjast undirbúningstíma starfsfólks.  

Við greiningu gagnanna var nálgun Lichtmans (2010) höfð í huga sem felur í sér að lesa 

gögn aftur og aftur og leita annars vegar svara við þeim spurningum sem lagðar voru 

rannsókninni til grundvallar, en hins vegar að reyna að átta sig á hvort og þá hvaða þemu 

birtast í gögnunum eða jafnvel hvað er ekki sagt eða jafnvel forðast að tala um.  

3.5   Hlutverk rannsakanda 

Í rannsóknum er ávallt mikilvægt að rannsakandi sýni viðmælendum sínum áhuga og 

skilning. Í þessari rannsókn reyndi rannsakandi að vera vel undirbúinn hvort sem litið var 

til þekkingar á fræðilegu samhengi eða því starfsumhverfi sem þátttökuskólarnir og 

viðmælendur búa við. Leitast var við í viðtölum að hlusta á og skilja upplifun viðmælenda 

af efninu og nota það sem Lichtman (2010) kallar virka hlustun, en hún þykir vera 

forsenda árangursríkra viðtala. Þá reyndi rannsakandi meðvitað að láta ekki eigin skoðanir 

og álit í ljós um efnið sem var til umfjöllunar en var jafnframt meðvitaður um að skoðanir 

hans og bakgrunnur geta haft áhrif á samskiptin við viðmælanda og það efni sem verið að 

rannsaka hverju sinni (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Í þessari eigindlegu rannsókn var rannsakandi einnig meðvitaður um að vera aðaltæki 

rannsóknarinnar eins og Sigurlína Davíðsdóttir (2003) orðar það. Sérstaklega var reynt að 

gera greinamun á því sem viðmælandinn var raunverulega að segja, frekar en því sem 

rannskandinn vildi heyra. Þá voru ábendingar Sigurlínu Davíðsdóttur (2003) um þekkingu 

og nálægð rannsakanda við sjálft viðfangsefnið og möguleg áhrif þessarar nálægðar 

stöðugt rifjaðar upp svo upplýsingarnar sem fengjust og úrvinnsla þeirra yrðu túlkaðar 

með trúverðugum hætti.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Við gerð þessarar rannsóknar var eftir fremsta megni farið eftir þeim reglum sem gilda um 

fræðilegar rannsóknir. Sigurður Kristinsson (2003) tók saman fjórar reglur sem 

rannsakendum er mikilvægt að hafa í huga við mótun rannsókna sinna. Þessar reglur eru 

kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Hér verður gerð grein fyrir þessum 

fjórum reglum og hvað var gert í þessari rannsókn til að uppfylla þær. 
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Í reglunni um sjálfræði er vísað til sjálfræðis einstaklingsins og mikilvægi þess að bera 

virðingu fyrir hverjum og einum. Til þess að virða mörk einstaklinga er víða krafist upplýsts 

samþykkis fyrir þátttökunni og gefnar eru upplýsingar um tilgang og eðli gagnasöfnunar, 

úrvinnslu gagna og birtingu þeirra svo þátttakendur geti valið hvort þeir taki þátt. 

Í þessari rannsókn var einungis talað við fullorðið sjálfráða fólk sem fékk kynningu á 

tilgangi rannsóknarinnar og fékk tækifæri til að afþakka þátttöku.  

Skaðleysireglan vísar í að umfram allt skal forðast að valda skaða á nokkurn hátt. Það 

þýðir að rannsóknin má ekki fela í sér áhættu fyrir þátttakendur, ef henni bregður fyrir þá 

þá er mikilvægt að gæta þess að hún sé innan viðunandi siðlegra marka. Þátttakendur 

þurfa að sjá réttlætanlegan ávinning af þátttöku sinni og efni rannsóknarinnar þarf 

samrýmast hagsmunum þeirra til að vilja veita skriflegt upplýst samþykki (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

Viðmælendur voru upplýstir um markmið og tilgang með rannsókninni og hvernig 

unnið yrði með gögnin áður en viðtölin fóru fram. Þátttakendur undirrituðu skjal (sjá 

viðauka B) sem fól í sér yfirlýsingu um samþykki fyrir þátttökunni.  

Með velgjörðarreglunni er átt við að rannsóknin leiði af sér einhvers góðs. Það á að 

fara þá leið sem færa minnstu fórnir í ferlinu. Mannkynið allt græðir á því að gerðar eru 

vísindalegar rannsóknir. Þær þjóna mikilvægum, réttlátum og göfugum tilgangi (Sigurður 

Kristinsson, 2003).  

Niðurstöður þessar rannsóknar gætu leitt til breytinga fyrir þann hóp þess sem verið er 

að rannsaka, allt starfsfólk þátttöku leikskólanna óháð menntunarstigum og sveitarfélögin 

þrjú.  

Réttlætisreglan fjallar um að að sanngjörn dreifing sé bæði á byrðum og gæðum, hver 

fær það sem það á skilið. Hér er til að mynda mikilvægt þeir þátttakendur sem valdir eru 

til viðtals. Ávinningurinn skilar sér til hvers og eins í formi niðurstaðna með þátttöku í 

rannsóknum sem væntanlega leiðir til nýrra breytinga (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Þegar leyfi rekstraraðila lá fyrir var bréf sent til stjórnenda leikskólanna og sóst eftir 

þátttöku starfsfólks þeirra (Viðauki Á). Allir veittu leyfið fúslega og völdu leikskólastjórar 

viðmælendur úr flokkunum fjórum fyrir rannsakanda að tala við. 

Persónuvernd var tilkynnt um þetta rannsóknarverkefni. 
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4 Niðurstöður 

Í þessari rannsókn var leitað svara við því hvers konar ráðgjöf og stuðning þarf starfsfólk 

leikskóla á norðanverðum Vestfjörðum til að stuðla að starfsþróun í leikskólunum? 

Niðurstöður eru kynntar í tvennu lagi. Í fyrsta lagi er gerð grein fyrir stefnu um 

starfsþróun í hverjum leikskóla fyrir sig en þau gögn byggja annars vegar á 

tölvupóstsamskiptum við leikskólastjóra hvers skóla og hins vegar á rýni í opinber gögn 

um eða frá skólunum, t.d. vefsíðum skólanna, starfsáætlunum þeirra eða stefnu 

sveitarfélagsins hverju sinni. Í öðru lagi eru kynntar niðurstöður einstaklingsviðtala við 

fjóra hópa starfsfólks í leikskólunum sem snerust um hvernig starfsfólk leikskólanna skilur 

hugtakið starfsþróun, hvernig starfsþróun og endurmenntun kennara og annars 

starfsfólks í leikskólunum hefur verið háttað og hvernig megi forgangsraða verkefnum er 

lúta að starfsþróun einstakra leikskóla og/eða starfsmannahópa sem í skólunum starfa. Í 

lok kaflans er samantekt á meginniðurstöðum. 

4.1 Stefna um starfsþróun í þátttökuskólunum 

Leitast var eftir upplýsingum um hvernig starfsþróun væri háttað í þátttökuleikskólunum 

sjö í sveitarfélögunum þremur á norðanverðum Vestfjörðum. Í töflu 6 má sjá samantekt á 

upplýsingum um skólana sem byggð er á tölvupóstsamskiptum við leikskólastjórana í 

október árið 2016 og voru upplýsingarnar uppfærðar í einstaklingsviðtölum við 

leikskólastjóra í janúar/febrúar árið 2018. 

Tafla 6 Fjöldi, skipulag og starfsheiti í leikskólum á norðanverðum Vestfjörðum 

 
 Ísafjarðarbær Einkarekinn 

Ísafjörður 

Bolungarvík Súðavík 

 Sólborg Tjarnarbær Grænigarður Laufás Eyrarskjól Glaðheimar Kofri  

Stefna/áhersla skólans? Í anda 

Reggio 

Emilia 

John Dewey Almennt 

leikskólastarf 

Heilsustefna Hjallastefnan Lífsleikni í 

leikskóla 
Uppeldi 
til 
ábyrgðar 

Fjöldi deilda á leikskólanum 5 deildir 2 deildir 1 deild 1 deild 4 kjarnar 3 deildir 1 deild 

Fjöldi barna 114 20 12 13 67 53 15 

Fjöldi starfsmanna 33 7 5 5 18 20 3 

Menntun/starfsheiti starfsfólks. 

Leikskólakennari með M.Ed. 3 1    1  

Leikskólakennarar 8 1 1  3 4  

Aðstoðarleikskólakennarar 3    1   

Aðrir háskólamenntaðir 3 2 2 1 1 5  

Leikskólaliðar 7 1  2 6  1 

Almennt starfsfólk 5 1 1 1 5 7+2* 2 

Matráður/mötuneyti 2 1 1 1 2 1  

Sérkennslustjóri 1       
                  (*2 fatlaðir einstaklingar, samningur við ríkið) 
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Í töflunni má sjá að skólarnir eru ólíkir að stærð hvort sem horft er á fjölda barna, fjölda 

starfsmanna eða menntun þeirra. Niðurstöður á samantekt á gögnum og upplýsingum um 

hvern skóla er kynnt hér á eftir og gefur innsýn í stöðu skólans með hliðsjón af áherslu á 

starfsþróun og áætlunum þar um. Fram kemur hjá allt að helmingi þátttökuskólanna að 

skólastjórar telja að ekki sé nægt fjármagn til að halda námskeið í heimabyggð. 

Leikskólinn Sólborg, Ísafjarðarbæ  

Í starfsáætlun leikskólans Sólborgar árin 2016–2017 er vitnað í starfsmannastefnu 

Ísafjarðarbæjar eins og í hinum leikskólunum. Þar segir að starfsmenn skuli eiga kost á 

fræðslu og endurmenntun sem eykur þekkingu þeirra í starfi og að þeir skuli hvattir til að 

efla fagþekkingu sína í samræmi við síbreytilegar kröfur sem gerðar eru til vinnustaða 

sveitarfélagsins. Þar segir einnig að í kjarasamningum sé kveðið á um að starfsmenn skuli 

eiga kost á að sækja fræðslu- og eða þjálfunarnámskeið. Stefna skuli að því að gera 

símenntunaráætlanir fyrir allar stofnanir/starfseiningar í sveitarfélaginu og að markmið 

þeirra verði að vera í samræmi við áhuga starfsmanna fyrir símenntun og 

heildarmarkmiðum stofnunarinnar. Markmið þeirra verði að samræma áhuga 

starfsmanna fyrir símenntun og heildarmarkmiðum stofnana/starfseininga. 

Starfsfólk Sólborgar er hvatt til að sækja námskeið og efla þekkingu sína. Einnig eru 

það hvatt til að lesa greinar og kynna sér nýjungar. Starfsdagar og starfsmannafundir eru 

nýttir til að auka við þekkingu, miðla og samræma uppeldisaðferðir. Að auki eru allir 

kennarar hvattir til að fara á námskeið/heimsókn í aðra leikskóla í samráði við 

leikskólastjóra (Helga Björk Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 28. október 2016). 

 Á Sólborg var til staðar símenntunaráætlun fyrir skólaárið 2016–2017. Settir voru upp 

leshópar, bæði haust og vor og var markmiðið með leshópunum að kennarar fengju 

tækifæri til að ræða saman þvert á deildar í litlum hópum um starf leikskólans, lesa um 

áhugavert efni tengt faglegu starfi og geta síðan rætt það saman. Síðan voru taldar upp 

dagsetningar þegar  starfsdagar og starfsfundir áttu sér stað og hvernig þeir myndu nýtast 

í starfinu (Starfsáætlun Sólborgar fyrir starfsárið 2016–2017).  

Á Sólborg kom fram samkvæmt símtali við aðstoðarleikskólastjóra skólans að 

undirbúningstími deildarstjóra væru fimm klst. á viku, leikskólakennarar væru með fjórar 

klst. á viku, þeir sem hafa aðra háskólamenntun með uppeldisfræði eða sambærilegt 

hefðu þrjár klst. á viku og annað starfsfólk væri með klukkustund á viku þegar það hentaði 

(ekki í forgangi). 

Leikskólinn Tjarnarbær, Suðureyri 

Í endur- og símenntunaráætlun leikskólans Tjarnarbæjar er vitnað í starfsmannastefnu 

Ísafjarðarbæjar. Þar segir að starfsmenn skuli eiga kost á fræðslu og endurmenntun sem 
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eykur þekkingu þeirra í starfi og að þeir skuli hvattir til að efla fagþekkingu sína í samræmi 

við síbreytilegar kröfur sem gerðar eru til vinnustaða sveitafélagsins. Þar segir einnig að í 

kjarasamningum sé kveðið á um að starfsmenn skuli eiga kost á að sækja fræðslu- og eða 

þjálfunarnámskeið. Stefna skuli að því að gera símenntunaráætlanir fyrir allar 

stofnanir/starfseiningar í sveitarfélaginu og að markmið þeirra verði að vera í samræmi 

við áhuga starfsmanna fyrir símenntun og heildarmarkmið stofnunarinnar. Í leikskólanum 

Tjarnarbæ er starfsfólk hvatt til að sækja sér námskeið og er einnig hvatt til að lesa greinar 

og kynna sér nýjungar í starfi. Skipulagsdagar og kennarafundir eru nýttir til að auka við 

þekkingu, miðla og samræma uppeldisaðferðir (Svava Rán Valgeirsdóttir, munnleg 

heimild, 28. október 2016). 

Persónuleg sýn leikskólastjórans á Tjarnarbæ er að honum finnst vanta fjármagn í 

starfsþróun starfsmanna og það sé í raun engin umbun í boði fyrir þá sem leggja á sig 

aukið nám. Það sem í boði er hjá Ísafjarðarbæ eru 10 dagar á misseri á launum sem 

starfsmenn geta sótt um, en t.d. háskólanemar í leikskólakennarafræðum þurfa að vera 

launalausir í öllu sínu starfsnámi. Þetta er á skjön við umræðuna hjá sveitarfélögum 

almennt um mikilvægi þess að fjölga leikskólakennurum (Svava Rán Valgeirsdóttir, 

munnleg heimild, 28. október 2016). 

Samkvæmt símtali við leikskólastjóra Tjarnarbæjar kom fram að undirbúningstímar 

starfsfólks er þannig að deildarstjórar eru með fimm klst. á viku, leikskólakennarar og þeir 

sem hafa aðra háskólamenntun (flokk A) fá fjórar klst. á viku í undirbúning og starfsfólk 

með aðra menntun en framantalið fær klukkustund á viku. Þessir tímar miðast við fullt 

starf.  

Leikskólinn Grænigarður, Ísafjarðarbæ  

Á Grænagarði virðist ekkert skipulag vera á starfsþróun fyrir utan sameiginlegu 

námskeiðin sem starfsfólkið hefur sótt á sameiginlega námskeiðsdeginum sem haldinn er í 

leikskólum Ísafjarðarbæjar að sögn skólastjóra. Að mati skólastjórans sem tók við sem 

leik- og grunnskólastjóri haustið 2016 eru þessar upplýsingar niðurstaða út af fyrir sig og 

eitthvað sem hann stefnir á að bæta. Telur hann ástæðuna vera vegna þess það hefur 

verið mjög erfitt að manna leikskólann á Flateyri og starfsmannaskipti hafa verið tíð 

(Unnur Björk Arnfjörð, munnleg heimild, 11. janúar 2017). Ekki var að finna neinar 

upplýsingar um starfsáætlun á vefsíðu skólans. 

Samkvæmt símtali við skólastjóra fá deildarstjórar fimm klst. á viku í 

undirbúningstíma, leikskólakennarar og þeir sem hafa aðra háskólamenntun (í flokki A) fá 

fjórar klst. á viku, og starfsfólk með aðra menntun fær tvær klst. á viku. Allt miðast við 

fullt starf.  
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Leikskólinn Laufás, Ísafjarðarbæ 

Í starfsáætlun leikskólans Laufáss 2016–2107 kemur fram að markmið með endur- og 

símenntun starfsfólks eigi að taka mið af þörfum allra starfsmannanna og vera alltaf í 

samræmi við stefnu skólans og áhersluþætti þess hverju sinni. Þá segir að mikilvægt sé að 

efla starfshæfni, þekkingu og auka þar með starfsánægju starfsmannsins (Leikskólinn 

Laufás, e.d.).  

Í starfsáætluninni segir að starfsmanni eigi að finnast hann hafa þróast í starfi, öðlast 

starfsöryggi og fá viðurkenningu fyrir sitt starf, en einnig skal gefa starfsfólki tækifæri til 

að takast á við fjölbreytileika í starfi. Þarna er tenging við kjarasamninga sem segja að 

starfsmenn skuli eiga kost á að sækja sér fræðslu- og/eða þjálfunarnámskeið. Með 

hliðsjón af þessu, segir í starfsáætluninni, að haldinn sé sameiginlegur námskeiðsdagur 

leikskóla Ísafjarðarbæjar þar sem starfsfólki er boðið upp á fræðslu sem nýtist til að 

byggja við starfsemina en líka til að öðlast nýja þekkingu eða færni. Í starfsáætluninni 

segir ennfremur að auk sameiginlegra námskeiðsdaga sé reynt er eins og mögulegt er að 

hliðra til svo starfsfólk komist á námskeið eða í fjarnám (Leikskólinn Laufás, e.d). 

Leikskólastjóri á Laufási segir að lítið fé sé lagt í starfsþróun og/eða endurmenntun og það 

í sjálfu sér sé hindrun í því að geta sótt sér þekkingu. Starfsfólk sem er í námi sækir sér 

yfirleitt styrki til verklýðsfélaga sinna vegna námsins og er þá ekki mikið eftir, til að sækja 

námskeið eða aðra fræðslu (Elsa María Thompson, munnleg heimild, 31. október 2016).  

Samkvæmt símtali við skólastjóra á Laufási fær deildarstjóri fimm klst. á viku í 

undirbúning og þeir sem teljast til annars starfsfólks fær klukkustund á viku. Hvoru tveggja 

er miðað við fullt starf. 

Leikskólinn Eyrarskjól, Ísafjarðarbæ 

Á Eyrarskjóli vitnaði leikskólastjóri í síðustu ársskýrslu leikskólans um símenntun og 

starfsþróun að starfsfólk leikskólans Eyrarskjóls er hvatt til að afla sér menntunar með því 

að taka þátt í námsstefnum, ráðstefnum og námskeiðum sem tengjast leikskólastarfi og 

menntun ungra barna á einhvern hátt. Hann sagði líka frá að á læstri vefsíðu starfsfólks 

Eyrarskjóls og Hjalla í Hafnarfirði á samskiptavefnum Facebook að það ætti sér stað 

umræða um fjölmargt sem viðkæmi skólastarfinu og hefði starfsfólk verið duglegt að 

setja þar inn tengla á greinar sem tengjast jafnréttisstarfi á einn eða annan hátt. Einnig 

eru starfsmenn Eyrarskjóls með Facebooksíðu, hugmyndabanka og fræðslusíðu þar sem 

þeir deila sín á milli kennsluefni og fróðleik. Þess má geta að leikskólinn Eyrarskjól hefur 

þjónustusamning á vegum Hjallastefnunnar og eini einkarekni skólinn í sveitarfélögunum 

þremur (Guðríður Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 28. október 2016). 
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Samkvæmt símtali við starfsfólk á Eyrarskjóli kom fram að leikskólakennarar og aðrir 

háskólamenntaðir með uppeldismenntun eða sambærilegt nám fá fimm klst. á viku í 

undirbúning og annað starfsfólk fær tvær klst. á viku miðað við fullt starf. 

 

Leikskólinn Glaðheimar, Bolungarvík 

Í starfsmannastefnu Bolungarvíkurkaupstaðar kemur fram að þeir ætli að beita sér fyrir 

því að starfsfólk eigi kost á símenntun til að auka þekkingu sína og faglega hæfni. Þar segir 

að ábyrgðin deilist jafnt á yfirmenn stofnana og starfsfólks að viðhalda og bæta þekkingu 

sína. Þar kemur einnig fram að aukin hæfni í starfi sé liður í starfsöryggi starfsmanna.  

Starfsmenn eiga rétt á starfsmannasamtali að minnsta kosti einu sinni á ári og með því 

á að tryggja að kröfur og væntingar bæði yfirmanna og starfsfólks séu skýrar. Einnig á að 

starfsmaðurinn að geta rætt líðan í starfi, frammistöðu og óskir um starfsþróun. Hjá 

Bolungarvíkurkaupstað kemur einnig fram að starfsþróun sé á ábyrgð yfirmanna og 

starfsfólks og eigi sér stað þegar starfsmaður tekst á við nýtt starf eða ný verkefni sem 

gerir kröfur til viðkomandi. Tilgangurinn með starfsþróun er að starfsmenn geti skilað af 

sér verðmætara starfi, sér og bæjarbúum til hagsbóta (Starfsmannastefna Bolungarvíkur, 

2006). 

Í leikskólanum Glaðheimum í Bolungarvík sagði leikskólastjórinn að hver stjórnandi 

þurfi að meta hversu marga nema hann treystir sér til að hafa í vinnu (það er að segja, 

þeir sem eru í námi með vinnu) en mælst er til að ekki séu fleiri en tveir í hverri stofnun 

samtímis. Í Glaðheimum er einn námskeiðsdagur á ári, sem nýttur er með leikskólum 

Ísafjarðarbæjar. Svo eru þrír starfsdagar og eru tveir alltaf nýttir til að skipuleggja starfið 

og vinna upp allskonar sem hefur safnast upp. Síðan er alltaf eitthvað námskeið á þriðja 

starfsdeginum. Að mati leikskólastjórans er mjög takmarkað fjárframlag sem hægt er að 

nýta í aðkeypt námskeið þannig reynt er að nýta það sem býðst hjá Fræðslumiðstöð 

Vestfjarða eða farið er í samstarf með grunnskólanum. Hann reynir að vera duglegur að 

hvetja starfsfólkið til að fara á námskeið sjálft og nota endurmenntunarsjóð sinn hjá sínu 

stéttarfélagi. Hann áframsendir allan tölvupóst til starfsmanna sinna um námskeið sem er 

í boði. Leikskólastjórinn segist aldrei neita fólki um leyfi til að fara á námskeið (Ragnheiður 

Ragnarsdóttir, munnleg heimild, 28. október 2016). 

Samkvæmt símtali fá deildarstjórar í Glaðheimum fimm klst. í undirbúning á viku, 

leikskólakennarar og aðrir háskólamenntaðir með uppeldisfræðilegan grunn eða 

sambærilegt fá fjórar klst., háskólamenntaðir sem hafa ekki uppeldisfræðilegan grunn fá 

tvær klst. og annað starfsfólk fær klukkustund til tvær á viku.  
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Leikskólinn Kofrasel, Súðavík 

Stefna Súðavíkurskóla byggir á stefnunni Uppeldi til ábyrgðar og snýst um að kenna 

börnum sjálfsstjórn og sjálfsaga á jákvæðan hátt. Skólinn er með samrekstur leik-, grunn-, 

og tónlistarskóla. Starfsþróun leikskólastarfsmanna er með grunnskólanum og 

leikskólakennarar taka þátt í því sama og grunnskóla- og tónlistarkennarar, þ.e. 

fræðsluferð til Boston í Bandaríkjunum, uppbygging sjálfsaga og samlestur þar sem það á 

við, það er að segja leikskólastarfsmenn taka þátt í flestu en ekki öllu. Hvað varðar 

starfsþróun sitja kennarar í leik- og grunnskóla saman í leshópum í tengslum við 

uppbyggingastefnuna, sem er stefna skólanna. Einnig sitja kennarar leik- og grunnskóla 

sameiginlega starfsmannafundi fjórum sinnum á ári. Þeir taka sameiginlega þátt í 

námskeiðum í tengslum við endurmenntun þegar það á við. Í Skólanámskrá Kofra, 

leikskóladeildar Súðavíkurskóla fyrir árin 2016–2017 segir um áætlanagerð að skólastjóri 

setur saman starfsáætlun fyrir starfsmenn Súðavíkurskóla þar sem starf skólaársins er 

kynnt, helstu markmið og endurmenntun starfsfólks. Í kafla um samstarf starfsfólks kemur 

fram að með aukinni samvinnu starfsfólks sé stefnt að því að efla starfsmannahópinn og 

víkka út þá fagþekkingu sem er til staðar í skólasamfélaginu (Skólanámskrá Kofra, 2015–

2016). 

Í Skólastefnu Súðavíkurskóla (2013) er kafli um starfsmannamál. Þar kemur fram að 

endur- og símenntunaráætlanir séu í samræmi við áherslur og þróunarverkefni skólans og 

að kennarar skólans skuli tileinka sér einstaklingsmiðaða kennsluhætti og leggja metnað 

sinn í fjölbreytilegar kennsluaðferðir sem nýtist nemendum sem best hverju sinni 

(Skólastefna Súðavíkurskóla, 2013). 

Í símtali kom fram að Kofrasel er með fasta afleysingu fyrir undirbúning starfsfólksins 

frá klukkan 8–10 á morgnana. Viðkomandi leysir líka af í kaffitímum. Starfsmennirnir þar 

eru einungis tveir og flokkast með öðru starfsfólki og fá um tvær og hálfa klukkustund á 

viku í undirbúning miðað við fullt starf. 

Samantekt um þátttökuskólana 

Leikskólarnir í sveitarfélögunum þremur á norðanverðum Vestfjörðum eru sjö talsins. 

Misjafnt er hvort og hversu miklar upplýsingar eru um starfsþróun í opinberum gögnum 

leikskólanna. Sex af sjö leikskólum vísa í starfsmannastefnu og/eða endur- og 

símenntunaráætlun leikskólanna. Hjá öllum þessum sex skólum kemur fram að starfsfólk 

eigi að hafa kost á starfsþróun og eru hvattir til að afla sér menntunar.  

Einn leikskóli var ekki með upplýsingar á opinberum gögnum og virðist ekki vera með 

ákveðið skipulag á starfsþróun sinna starfsmanna. 
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Undirbúningstímar starfsmanna er í megindráttum svipaður, allir deildarstjórar 

skólanna eru með fimm klst. á viku óháð menntunarstigi, leikskólakennarar eru með fjórar 

klst. á viku nema einum leikskóla þar eru leikskólakennarar með fimm klst. á viku. Í hópi 

þeirra með aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði eru þrír leikskólar með fjórar 

klst. á viku, í einum eru þeir með þrjár klst. og á öðrum eru fimm klst. í undirbúning á viku. 

Starfsfólk í flokki annars starfsfólks eru fjórir leikskólar með klukkustund á viku, tveir eru 

með tvær klst. og einn er með tvær og hálfa klukkustund á viku í undirbúning fyrir 

starfsfólkið sitt. 

4.2 Skilningur á hugtakinu starfsþróun  

Eins og áður sagði var í einstaklingsviðtölunum við starfsfólk leikskólanna sjö leitað eftir  

hvernig viðmælendur skildu hugtakið starfsþróun, hvernig starfsþróun og endurmenntun 

kennara og annars starfsfólks í leikskólunum hefur verið háttað og hverjar séu væntingar 

starfsfólks til verkefna er lúta að starfsþróun einstakra leikskóla og/eða starfsmannahópa 

sem í skólunum starfa.  

Í viðtölum við starfsfólk allra leikskólanna komu fram skýrir þræðir um hvernig 

viðmælendur skilja hugtakið starfsþróun. Skilningur skólastjóra og leikskólakennara er um 

margt svipaður. Á svipaðan hátt er skilningur þeirra sem hafa aðra háskólamenntun en 

leikskólakennarafræði og þeirra sem teljast til annars starfsfólks áþekkur. 

Aðspurðir um skilgreiningu á hugtakinu starfsþróun skilgreindu skólastjórar 

leikskólanna sjö starfsþróun í grófum dráttum í anda þess sem sagt er í lögum og 

kjarasamningum og voru þeir meðvitaðir um eigin ábyrgð sem stjórnendur. Allir voru 

sammála um að hluti af starfsþróun fælist í að afla sér aukinnar þekkingar, að sækja 

námskeið og fyrirlestra sem tengjast starfi leikskólans, bæði utan hans og innan og byggja 

ofan á þekkingu sem fyrir er. Einnig töldu þeir falla undir starfsþróun að vera í námi, hvort 

sem það er formlegt nám eða að sækja stök námskeið.  

Til að þróast í starfi þarf [að koma] einhver utanaðkomandi ... til dæmis með 

námskeið og fyrirlestra eða fara jafnvel í stærra nám ... það er mjög mikilvægt 

að bjóða uppá slík tækifæri og nauðsynlegt til að maður bæti við sig þekkingu. 

Starfsþróun í leikskóla [felur í sér] að gera starfsfólkinu kleift að fara og 

mennta sig hvort sem það er að taka réttindi eða einstök námskeið. 

Einnig kom fram í máli skólastjóranna að þó starfsþróunin sé að hluta til á þeirra ábyrgð 

sem stjórnendur stofnananna þá bera starfsmenn sjálfir ákveðna ábyrgð á eigin 

starfsþróun og þeir eigi að sýna bæði sjálfstæði og frumkvæði í þeim efnum. 
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... leikskólinn á að sjá um þetta, sem er þá partur af því að endurmennta okkur 

fólk og fræða, en er líka ... ábyrgð einstaklingsins sjálfs, að sækja sér fróðleik 

og sækja námskeið. 

Í máli sínu um hugtakið starfsþróun var skólastjórunum tíðrætt um hversu erfitt væri að 

finna starfsþróunar leikskólakennaranna tíma vegna daglegra anna og í starfslýsingu 

þeirra sé í raun ekki sérstakur tími helgaður starfsþróun. Því sé í raun gerð krafa um að 

starfsþróuninni sé sinnt utan dagslegs vinnutíma, eða klipið sé af undirbúningstímanum til 

að nýta í starfsþróun.  

... leikskólakennarar eru rosalega bundnir í leikskólanum. Það er lítill tími til 

starfsþróunar, nema þá fyrir utan vinnu. Að vinna frá 8–16 eða 8–17 eftir því 

hvenær hann [skólinn] lokar og þá er maður að reyna að hvetja þá til að nýta 

undirbúningstímann. Hann er oftar en ekki bara notaður í svo margt annað 

sem viðkemur starfinu á deildinni.  

Í viðtölunum komu einnig fram útskýringar á að starfsþróun byggist á ákveðnu viðhorfi 

sem meðal annars birtist í að gera sitt besta í þeim aðstæðum sem unnið er í. Til dæmis 

að nýta sér þau námskeið sem bjóðast, reyna að læra af þeim sem unnið er með og 

jafnvel fara í skólaheimsóknir til að sjá hvað og hvernig aðrir gera.  

Í máli þeirra fimm leikskólakennara sem talað var við kom fram svipaður skilningur á 

hugtakinu starfsþróun og hjá skólastjórunum. Þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess að afla 

sér aukinnar þekkingar og færni í starfi með því að leita eftir nýjum upplýsingum og sækja 

námskeið. Einnig nefndu leikskólakennararnir að í starfsþróun ætti að felast tækifæri til að 

skoða og rýna í eigið starf og annarra.  

Meginmunurinn á viðmælendum í flokki skólastjóra og leikskólakennara var hins vegar 

að leikskólakennararnir lögðu skýra áherslu á að starfsþróunin ætti fyrst og fremst að 

snúast um starfið með börnunum.  

Þriðji hópur viðmælenda voru þeir fimm sem hafa aðra háskólamenntun en í 

leikskólakennarafræðum. Líkt og hjá skólastjórum og leikskólakennurum nefndu þessir 

viðmælendur námskeið og tækifæri til læra hver af öðrum í starfi en líka að starfsþróun 

fælist í að fá að læra um og fylgjast með nýjungum. Hins vegar kom fram annað sjónarmið 

eða áhersla sem fólst í að þeim fannst námskeið vera gagnleg í sjálfu sér, en í raun fengi 

viðkomandi mesta starfsþróun út úr því að fylgjast með öðrum í starfi, í eigin leikskóla eða 

öðrum, því starfsfólkið sem vinnur með börnunum sé það sem veit hvað virkar í raun.  

Í máli þeirra níu viðmælenda sem teljast til annars starfsfólks komu fram tvenns konar 

sjónarhorn á hvað felst í hugtakinu starfsþróun. Annars vegar að starfsþróun feli í sér að 



 

39 

læra með því að fylgja straumnum og áherslum á hverjum stað. Það væri best gert með 

því að fylgjast með því hvað aðrir gera og hvernig, en líka með því að fara á námskeið og 

fyrirlestra eða bara taka þátt í því sem er að gerast hverju sinni til að staðna ekki. Í þessu 

fólust ekki dæmi um að hafa frumkvæði heldur frekar að fylgja öðrum og vera með.  

[Starfsþróun] er að kynna sér nýjungar í starfi á leikskólanum ... taka inn nýjar 

stefnur og hugmyndafræði ... fylgja þeim línum og straumum sem eru, fylgja 

straumnum. 

Hins vegar sögðu viðmælendurnir úr hópi annars starfsfólks að starfsþróun byggist 

einnig á því að fara í formlegt nám sem er sameiginleg því sem kom fram hjá 

skólastjórunum. Þannig kom skýrt fram að formleg menntun eða formlegt nám væri 

mikilvægur þáttur í starfsþróun enda hafa fimm þessara viðmælenda sótt 

leikskólaliðanám sem er tveggja ára starfsnám á framhaldskólastigi stundað jafnhliða 

starfi.  

Í einum skóla kom fram í máli annars starfsfólks sama sjónarmið og hjá 

skólastjórunum: Að starfsmenn hafa ákveðnum skyldum að gegna sem starfsfólk í 

leikskóla og eigi að sýna ákveðið frumkvæði, ábyrgð og sjálfstæði í eigin starfsþróun. 

... maður ber dálítið ábyrgð á því sjálfur, að sækja sér þekkingu og fylgjast með 

og afla sér upplýsinga og vera meðvitaður um ... [hvað] er í gangi og tileinka 

sér nýjungar, [fara á] námskeið ... og efla sig þannig í starfi. 

Í stuttu máli má greina tvo hópa á leikskólunum eftir því hvernig þeir skilja hugtakið 

starfsþróun. Annan hópinn mynda skólastjórarnir og leikskólakennararnir, en þeir skildu 

hugtakið starfsþróun á svipuðum nótum og talað er um hugtakið í lögum, 

kjarasamningum og fræðunum. Starfsþróun felst í að afla sér aukinnar þekkingar um 

leikskólastarfið með skipulögðum hætti, innan skólans eða utan. Þetta geti verið með 

óformlegum hætti eins og að rýna í eigið starf eða heimsækja aðra kennara til að sjá hvað 

þeir gera og hvernig. Meginmunurinn var að skólastjórarnir eru meðvitaðir um eigin 

ábyrgð á starfsþróun síns starfsfólks og að leikskólakennararnir tilgreindu að oftar snerist 

það sem þeir gerðu um að bæta starfið með börnunum.  

Hinn hópinn mynda þeir sem hafa aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði og 

svo þeir sem teljast til annars starfsfólks. Hjá þessum viðmælendum var áberandi 

skilningur að hugtakið starfsþróun feli í sér að fylgjast með öðrum í starfi, taka þátt í því 

skipulagi og áherslum sem eru á hverjum stað og þannig að fljóta með straumnum þangað 

sem hann liggur. Í máli þeirra sem teljast til annars starfsfólks kom líka fram að í 

starfsþróun felist að sækja formlegt nám, t.d. leikskólaliðanámið sem er tveggja ára 

námsleið í framhaldsskóla. 
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4.3 Reynsla af starfsþróun 

Viðmælendur voru allir spurðir um reynslu sína af starfsþróun og hvernig starfsþróun og 

endurmenntun kennara og annars starfsfólks á leikskólunum hefur verið háttað. Í flestum 

tilfellum fólu svör viðmælenda fyrst og fremst í sér umræðu um skipulagið á 

starfsþróunartilboðum, einnig var komið inná námskeiðsdaginn, en sjaldnar var talað um 

gæði þess sem í boði var né hvernig það hefði reynst í starfi skólanna. Viðmælendur 

töluðu allir um skipulag námskeiða og fyrirlestra af hálfu skólanna og/eða 

sveitarfélaganna, sumt í skólunum sjálfum en annað í gegnum netið.  

4.3.1 Reynsla skólastjóra leikskóla af starfsþróun 

Aðspurðir um reynslu af starfsþróun töluðu skólastjórarnir fyrst og fremst um skipulagið 

sem verið hefur á starfsþróunartilboðum sem hefur falist í ýmiskonar námskeiðum og 

fyrirlestrum sem voru á námskeiðs- eða starfsdögum. Allir skólastjórarnir nema einn 

nefndu árlegan námskeiðsdag sem haldinn er af hálfu Skóla- og tómstundasviðs 

Ísafjarðarbæjar en sviðstjóri, leikskólafulltrúi og skólastjórar taka þátt í að móta inntak 

þess dags. Þar fyrir utan fer starfsfólk á önnur stök námskeið sem eru ýmist hálfur eða 

heill dagur og sótt eru, til Reykjavíkur, utan úr bæ eða í gegnum netið. Fjarvera 

starfsmanna skapar þó alltaf álag á þá sem heima sitja, því ekki eru fjárhagsheimildir til að 

kaupa afleysingu inn í skólana vegna starfsþróunar starfsfólks. 

Starfsfólkið hefur fengið þennan námsdag eða námskeiðsdag [hjá] 

Ísafjarðarbæ einu sinni á ári. ... svo eru stök námskeið sem við höfum reynt að 

senda fólkið á. En það hefur líka verið erfitt af því það er svo erfitt að manna 

leikskólann. Það hefur verið erfitt að senda fólk í heilan eða hálfan dag í burtu. 

Algengast er að þessi umframtilboð (stök námskeið og fyrirlestrar) til starfsþróunar 

séu á dagvinnutíma og standi aðallega deildarstjórum og leikskólakennurunum til boða, 

því bæði sé ekki hægt að senda alla í burtu í einu og tilboðin miðuð við leikskólastarfsfólk 

sem hefur tiltekinn grunn í menntunarfræðum. 

Ég reyni alltaf að taka alla ... ef eitthvað [er] í boði … en ég get ekki alltaf sent 

alla. Þá reyni ég að [leyfa einhverjum að fara] og það er það eina sem ég er 

tilbúin að leysa af, er þegar fólk er að fara á námskeið eða fundi eða einhverja 

fræðslu. 

Í máli skólastjóra mátti greina að kannski skorti einhverja starfsmenn kjark til að biðja um 

leyfi frá störfum á dagvinnutíma – þeir vita jú af aðstæðum. Hins vegar sé á döfinni að 
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bjóða starfsþróunartilboð utan daglegs vinnutíma þó það skapi álag og ekki sé greitt fyrir 

slíka vinnu, en samt sé áhugi fyrir því.  

… ef þetta er fyrir utan skipulagið sem að skólastjórnendur eða 

bæjarskrifstofan er með, [þá] vantar kannski kjark [fyrir starfsfólk] til að fá að 

fara úr vinnunni sinni til þess að sinna því. ... núna er verið að skoða … 

námskeið eftir vinnu, ... það er dálítið töff [en] mikill áhugi fyrir því samt. 

Skólastjórar tæps helmings leikskólanna virðast í vaxandi mæli nýta sér netið fyrir 

fyrirlestra til handa starfsfólki sínu. Fram kom að það spari ekki bara tíma og fyrirhöfn 

heldur leysir ákveðinn vanda er tengist afleysingum á deildum og því hverjir hlusta saman 

á hvað og hvenær. 

… mér finnst það rosalega jákvætt að það sé hægt að ná sér í fyrirlestra á þeim 

tíma sem hentar manni og það er svo mikilvægt að vera saman og hlusta og 

við pikkum út eitthvað sem okkur finnst vanta hér. Ég myndi vilja meira svona, 

það er alltaf verið að tala um tækni og tækni. Það er ekkert raunhæft að við 

séum að senda alla á námskeið og líka svo mikilvægt að fleiri en einn fari af 

deildinni eða af leikskólanum.  

Í máli allra skólastjóranna kom fram að þeir reyni að tryggja öllu sínu starfsfólki 

starfsþróun, en tilboðin sækja þeir ekki allir í sömu brunna. Einn leikskóli sækir að hluta 

starfsþróun til Reykjavíkur á sameiginlega starfsdaga með skólum sem vinna eftir þeirra 

stefnu. Leikskóli eins sveitarfélags er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli og tekur 

starfsfólk hans þátt í námskeiðum sem skipulögð eru fyrir þá starfseiningu.  

Annað sem kom fram í máli skólastjóra var mikilvægi þess að þau námskeið sem 

starfsfólk sæki verði að nýtast í starfi skólans og hafi skólastjórarnir ekki svigrúm til að 

styðja starfsþróun sem augljóslega tengist ekki starfi skólans. Þetta sé ekki algeng ósk en 

það hafi samt komið fyrir. Hins vegar sáu skólastjórarnir dýrmæt tækifæri í heimsóknum 

starfsfólks leikskólanna hver til annars og höfðu góða reynslu af þeim. Þá hafa námsferðir 

hérlendis sem og erlendis þótt vel heppnaðar og fela í sér dýrmæta starfsþróun. 

Aðspurðir um hvort og hversu mikil áhrif starfsfólkið hefur tækifæri á að hafa á eigin 

starfsþróun bentu fjórir af sjö skólastjórum á að þó valdið og ábyrgðin sé á þeirra hendi 

sem stjórnenda hefði hefði starfsfólkið svigrúm til að koma með hugmyndir og hafa áhrif 

en áhuginn væri ekki endilega fyrir hendi. Tekið væri tillit til þeirra hugmynda sem fram 

kæmu og reynt sé að koma til móts við óskir starfsfólks eftir bestu getu.  

Einn skólastjórinn benti á að í hans leikskóla væri í raun ekki mikið svigrúm í daglegu 

skipulagi fyrir hugmyndir að breytingum eða þróunarstarfi. Skipulag starfsins sé byggt á 
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fyrirfram skipulögðum lotum sem snúast um meginþemu sem búið sé að útfæra nokkuð 

nákvæmlega. Svigrúmið til að hafa áhrif á daglegt starf sé því líklega innan þessa 

skipulags, þ.e. að velja sér undirþema, söngva með því og sögur til að lesa.  

Við vinnum eftir sex lotum og ... við erum með dagskipulag sem er mjög niður 

njörvað ... þú ræður alveg hvort þú tekur krummaverkefni eða fiskiverkefni, ... 

og svo ræður starfsfólk hvernig það fléttar því inn í allt starfið. 

Annar skólastjóri horfði á áhrif starfsfólksins með öðrum augum og sagði að starfsfólk sitt 

hefði möguleika á að hafa áhrif á starfsþróun, en það geri það almennt ekki, nema þá 

leikskólakennarinn, því hann fái hugmyndir og tilboð í gegnum sitt stéttarfélag. Þessi 

skólastjóri sagðist bjóða fólki að koma með hugmyndir og þá gæti hann skoðað þær. 

Þannig gæfi hann sínu fólki til kynna að mikilvægt væri að koma með hugmyndir og hafa 

frumkvæði.  

... ég hef alveg nefnt það við starfsfólkið … ef þið sjáið eitthvað. Ég man 

hinsvegar ekki eftir [hugmynd að] námskeiði sem kom frá starfsfólki … Það 

hefur frekar verið leikskólakennarinn og trúlega verið meira meðvitaður um 

það og þá KÍ verið að bjóða uppá námskeið. 

Í máli þriðja skólastjórans kom fram að árlega er send könnun til alls starfsfólks þar sem 

kallað er eftir óskum um starfsþróun. Þessi könnun liggur til grundvallar 

endurmenntunaráætlun fyrir skólann.  

Við erum alltaf með starfsmannakönnun, þar getur fólkið komið með sínar 

óskir ... svo fengum við „fræðslustjóra að láni“ og allt starfsfólkið tekið í viðtal 

það greint... [síðan var gerð] ... endurmenntunaráætlun fyrir leikskólann [til] 

tveggja ára. 

Af orðum skólastjóranna að dæma virðast þeir hafa upplifað sérstakan stuðning sinna 

yfirmanna við þeirra eigin starfsþróun undanfarið ár, því á vegum Ísafjarðarbæjar hafi 

verið gert sérstakt átak til að styrkja stjórnendur í starfi og skapa þeim tækifæri til að 

hittast. 

… mér finnst Ísafjarðarbær vera að leggja sérstaklega áherslu þetta síðasta ár 

á að styrkja stjórnendur ... [með] námskeiði sem við fórum á síðustu vorönn, 

... þar sem við [allir stjórnendur í Ísafjarðarbæ] hittumst reglulega.  
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Þegar skólastjórarnir voru spurðir um hvort þeir upplifðu stuðning við starfsþróun (sína 

eigin eða síns starfsfólks) t.d. úr því sem segir í aðalnámskrá, skólanámskrá eða stefnu 

sveitarfélagsins sögðu þeir að stuðningurinn væri meira í orði en í raun. Á máli þeirra var 

ekki ljóst hvort þeir þekktu umfjöllun um starfsþróun t.d. úr aðalnámskrá eða stefnu 

sveitarfélaganna hins vegar var kastljósinu alltaf beint aftur að fjármögnuninni. Þannig 

fara ekki saman stefna og það sem er gerlegt í raun. 

... það er örugglega kveðið um það bæði í aðalnámskrá um þróun og 

starfsþróun en það er eitt í orði og annað á borði ... Það er ekkert rosalega vel 

séð, hjá foreldrum eða sveitarfélögum, að leikskólarnir séu að loka til að 

starfsfólkið séu að endurmennta sig. 

Það vilja allir að starfsmenn séu að endurmennta sig ... en það kannski vantar 

að það sé tekið tillit til að þetta kostar og það þarf að vera hægt að fá 

manneskju inn í staðinn. 

Skólastjórar samreknu skólanna þriggja voru sammála um að hvergi sé að finna neitt um 

stuðning fyrir þá í aðalnámskrám skólanna, eða í stefnu sveitarfélaganna. Þeir séu í lausu 

lofti hvað þetta varðar, þetta séu mismunandi námskrár til að fara eftir sem og 

mismunandi kjarasamningar á milli skóla og skólastjórarnir tilheyri í raun ekki neinum 

ákveðnum kjarasamningi heldur sé það þeirra að velja.  

… þá kem ég aftur að því að það er þetta, þessi samrekni skóli. Það er ekkert til 

um þetta. … bara sem dæmi, … á ég til dæmis sem skólastjóri og sitja í 

Skólastjórafélagi Íslands eða í Félagi leikskólastjóra eða Félagi tónlistarstjóra? 

Hvað ætli henti best?  

4.3.2 Reynsla leikskólakennara af starfsþróun 

Aðspurðir um reynsluna af starfsþróun töluðu leikskólakennararnir, líkt og skólastjórarnir, 

um skipulagið á starfsþróuninni og varð tíðrætt um kosti þess að hafa árlega 

námskeiðsdaginn sem frátekið svigrúm til starfsþróunar. Einnig voru tilgreind námskeið og 

styttri kynningar sem þeir hefðu sótt enda hafi þeir fengið tíma og svigrúm á daglegum 

vinnutíma til þess. 

... ég tók þátt í námskeiðsdeginum, hérna síðast og ég hef farið á allskonar 

námskeið varðandi máltöku barna á leikskólanum ... og mig langar að fá 

réttindi fyrir Íslenska smábarnalistann.  

Þótt leikskólakennararnir væru meðvitaðir um að ábyrgð á skipulagi starfsþróunar væri í 

raun skólastjóranna töldu flestir sig geta haft áhrif á eigin starfsþróun. Tiltekið var að 



44 

kennararnir gætu komið með tillögur um eða lagt fram beiðnir um efni sem þeir teldu 

mikilvægt að yrði fjallað um. Einn viðmælandi tók dæmi um námskeið sem starfsmaður 

sótti og þótti svo gott að námskeiðið var keypt fyrir allan leikskólann. Annar tók dæmi um 

námskeið sem hefði verið ætlað grunnskólakennurum og líkaði honum það ágætlega. 

Í einum skóla mátti þó greina andstætt sjónarhorn. Þar sögðu leikskólakennararnir að í 

raun stæði þeim engin starfsþróun til boða sem væri að frumkvæði stjórnenda eða 

sveitarfélagsins og þyrfti starfsfólkið sjálft að finna tilboð um starfsþróun fyrir utan 

áðurnefndan árlegan námskeiðsdag fyrir alla í sveitarfélaginu. Þá væri ekki heldur mikið 

svigrúm til að einbeita sér að starfsþróun á daglegum vinnutíma.  

Þegar leikskólakennararnir fimm voru spurðir um hvort þeir upplifðu stuðning við eigin 

starfsþróun t.d. úr því sem segir í aðalnámskrá, skólanámskrá eða stefnu sveitarfélagsins 

var fátt um svör og virtist enginn þeirra hafa kynnt sér þau mál í þeim gögnum.  

4.3.3 Reynsla þeirra sem hafa aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði 

Þeir starfsmenn í leikskólunum sem hafa aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði 

tilgreindu þátttöku í námskeiðum sem aðallið í sinni starfsþróun. Tekin voru dæmi um 

ýmiskonar námskeið sem haldin höfðu verið á starfsdögum eða á árlegum námskeiðsdegi 

sveitarfélagsins líkt og aðrir hópar starfsfólks hafa nefnt. Hins vegar kom fram hjá þessum 

hópi viðmælenda að námskeiðin séu ekki nægilega mörg og að námskeiðin hafi aðallega 

verið sótt af deildarstjórum og leikskólakennurum og séu of mikið miðuð við þá sem starfa 

í grunnskóla.  

Það sem er í boði er ... bara einu sinni á ári. Við fórum um daginn á námskeið 

upp í grunnskóla ... það var meira í boði fyrir grunnskólakennara. Mér finnst 

ekki svo mörg námskeið fyrir leikskólakennara eða starfsfólk sem er að vinna á 

leikskólum, mér finnst þetta ekki vera nóg. 

Fjórir af fimm viðmælendum úr hópi þeirra sem hafa aðra háskólamenntun en 

leikskólakennarafræði þekktu að ábyrgð á starfsþróun starfsfólks í leikskólum væri á 

herðum skólastjóranna, en einn taldi ábyrgðina á hendi sveitarfélagsins. Aðspurðir um 

hvort starfsfólkið í þeirra skóla gæti haft áhrif á hvers konar starfsþróun væri í boði sögðu 

fjórir af fimm starfsmönnum svo vera, nema einn sem taldi starfsfólkið ekkert hafa um 

það að segja.  

Fram kom í máli þessa hóps að starfsþróunartilboðin væru fyrir alla starfsmenn 

leikskólans eða margra leikskóla í einu í sumum tilvikum. Þegar nánar var spurt út í málið 

kom fram að þessi tilboð væru í raun hugsuð fyrir menntaða kennara þótt sumt væri 

skipulagt fyrir alla. 
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Aðspurðir töldu allir viðmælendur úr hópi þeirra sem hafa aðra háskólamenntun en 

leikskólakennarafræði sig fá stuðning í starfi til að þróast og eflast. Einn tilgreindi stuðning 

frá sínu stéttarfélaginu sem felst í að fá fréttir af endurmenntunartilboðum á póstlista. Þá 

voru tekin dæmi af stuðningi samstarfsfólks og stuðningi sem felst í því að fá að fylgjast 

með öðrum í starfi.  

Ég reyni að sækja mér hann [stuðninginn] hjá öðrum kennurum. ... ég reyni að 

læra af yngri kennurunum og [þau] læra kannski eitthvað af mér og sú hefur 

verið raunin. 

Þegar þessir fimm viðmælendur sem hafa aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði 

voru spurðir um hvort þeir upplifðu stuðning við eigin starfsþróun t.d. úr því sem segir í 

aðalnámskrá, skólanámskrá eða stefnu sveitarfélagsins kom fram að þrír þekktu ekki 

inntak þessara skjala og vissu jafnvel ekki um tilvist þeirra.  

4.3.4 Reynsla annars starfsfólk af starfsþróun á leikskólum 

Í hópi annars starfsfólks kemur fram að allir hafi tekið þátt í starfsþróun á einn eða annan 

hátt. Allir hafa sótt á námskeið og eru fjölmörg námskeið nefnd. Fram kemur skýrt í 

þessum hópi að nám og menntun sé starfsþróun þar sem allnokkrir í þessum hópi hafa 

valið að fara í leikskólaliðanám. Tiltekið var til dæmis námskeið sem tengjast stefnu 

skólanna, Numicon, Lubbi finnur málbein, Vináttuverkefni, iPad, Jákvæður agi og Leikur að 

læra. Fram kom á einum stað að hvatning til náms væri til staðar.  

Já, Leikur og lærum, iPad-námskeið, ég hef farið í nám í Borgarholtsskóla og 

við erum að fara á Leikur að læra og ég hef farið á Tákn með tali og 

skyndihjálp og svona. 

Einnig eru heimsóknir í aðra leikskóla nefndir sem þáttur í starfsþróun þar sem hægt er að 

kynna sér nýjungar í starfi og menningu annarra skóla, með leikskólaheimsóknum í 

nærumhverfinu en einnig í öðrum sveitarfélögum á landinu sem og erlendis. Einnig kemur 

hér fram að flestir telja sig hafa áhrif á efnisvali starfsþróunar. Tveir starfsmenn telja sig 

ekki hafa áhrif og einn hefur ekki vitneskju um það. 

Já, það er til dæmis ... að við fórum suður á námskeið, þá í leiðinni 

heimsóttum við tvo leikskóla og það var alveg okkar hugmynd. Við hittum þá 

sérkennara sem var með einhverfan strák. Við vildum fá að sjá hvernig hún 

starfaði og hvað hún gerði. Það var alveg eftir okkar ósk. 
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Það er þannig til dæmis með Jákvæða agann. Við fórum í námsferð til 

Akureyrar þar sem þetta var, við sáum þetta og fannst þetta áhugavert. 

Þannig að við erum alveg að hafa áhrif. 

Það er einungis einn sem tilheyrir hópi annars starfsfólks sem virðist ekki hafa getað nýtt 

sér námskeið utan starfsdaga eða dagvinnutíma vegna tímasetningar.  

En ég veit að það er alltaf verið að bjóða uppá námskeið hjá Ísafjarðarbæ, eða 

kannski ekki alltaf en þau hafa verið nokkur síðan að ég byrjaði hérna en þau 

hafa verið á þeim tíma ... að maður kemst ekki. 

Skipulagning á starfsþróun var talið af flestum vera í höndum leikskólastjórnenda og svo 

yfirmönnum á Skólasviði Ísafjarðarbæjar. Það kemur þó fram að skipulagningin sé að 

einhverju leyti í samráði við starfsfólkið, ef það finnur eitthvað sem er áhugavert er það 

nefnt við skólastjórann og hann reynir að koma því í kring. Fram kemur á öðrum stað að 

starfsfólkið geti skipulagt sína starfsþróun sjálft að einhverju leyti, en bendir á að það 

þyrfti kannski að brýna fyrir starfsfólkinu hver réttindi þeirra séu hjá stéttarfélögum 

sínum, til að sækja um styrki til að geta sótt námskeið.  

Við náttúrulega ... getum sótt það sjálfar, ... það kemur alltaf inná kaffistofuna 

þau námskeið sem eru í boði, það að fólk getur séð. En það þarf kannski að 

brýna fyrir fólki að þau geti sótt styrki í sitt félag til að fara á svona námskeið. 

Þannig að fólk er kannski ekki að nýta sér það mikið að fara svona námskeið. 

Aðspurðar um fyrir hverja væri starfsþróunin sem byðist, voru flestir sammála að það sem 

sé í boði í leikskólanum sé fyrir allt starfsfólkið. Hér er dæmi: 

Mér hefur fundist það vera fyrir alla á leikskólanum, það er unnið að því 

hérna, við erum náttúrulega ekki með menntun til að vera á leikskólanum sem 

slíkum, þó við séum með aðra menntun. 

Þrír af níu nefndu að sumt sé meira fyrir kennara og á tveimur stöðum kemur fram að það 

sé meira fyrir leikskólakennara en að það hafi verið sagt að ef áhugavert námskeið sæist 

þá væri það alveg opið. Flestir sögðu að til staðar væri stuðningur fyrir starfsfólk til að 

eflast og þróast í starfi og töldu stuðninginn koma frá skólastjórum, samstarfsmönnum, 

vinnuveitendum og svo voru dæmi um að bæjarfélagið var talið veita stuðning. Einnig var 

nefnt að samstarfsfólkið sýnir hvert öðru stuðning og að það læri hvert af öðru. Í hópi 

annars starfsfólks kom fram líkt og hjá skólastjórum að það væri betra að fá inn afleysingu 
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inn í leikskólana, svo hægt væri að sinna starfsþróun betur. Ein tekur fram að hún hafi 

fengið stuðning, frá vinnuveitanda við bókakaup og segir: 

 Já, ég hef fengið stuðning sko, bara þegar ég tala út frá mér á fékk ég stuðning 

í náminu, leikskólaliðanáminu, frá vinnuveitanda, … aðallega í bókakaupum. 

Það er mikill styrkur og hvatning að fara að læra eitthvað eða bæta eitthvað 

við sig og hérna að leikskólinn tók þá þátt í því. 

Varðandi stuðning af aðalnámskrá, skólanámskrá og stefnum sveitafélagana kom fram að 

ekki væri mikil þekking á þessum skjölum frekar en hjá leikskólakennurum og annarra 

háskólamenntaðra, en hér í þessum hópi kemur fram á einum stað að það sé mikill 

stuðningur.  

Já, mér finnst það eiginlega allt, bara mjög gott. Við erum nýbúnar að fara yfir 

sem sagt leikskólanámskrána með skólastjóranum. Það er bara ekki langt 

síðan. ... við vorum bara settar inn í þetta og ef það var eitthvað sem við 

vildum breyta.  

Fram kemur einnig að læsisstefnan hafi hjálpað mikið til að efla móðurmálskennslu og að 

það séu góðar leiðbeiningar og verkefni til að vinna eftir.  

Í hnotskurn virðist í leikskólunum hafa verið boðið uppá ýmis námskeið og fyrirlestra á 

ýmsu formi og einnig tækifæri fyrir starfsmenn að sækja sér sjálfir starfsþróun eftir 

áhugasviðum. Notkun fjarfunda og nets hefur aukist og vilja skólastjórar nýta þetta form í 

enn frekari mæli, þannig spara þeir bæði tíma og fyrirhöfn fyrir alla. Í öllum hópum er 

tiltekið að meginleiðin til starfsþróunar sé að sækja námskeið sem haldin eru innan 

leikskólanna á starfsdögum sem og önnur stök námskeið sem bjóðast á öðrum tímum. 

Einnig var árlegi námskeiðsdagurinn í höndum Ísafjarðarbæjar stór liður í starfsþróun 

leikskólastarfsfólksins. Heimsóknir í aðra leikskóla innanlands og erlendis virðast 

gagnlegar og falla í góðan jarðveg hjá starfsfólki. Fram kom hjá öllum hópum viðmælenda 

nema skólastjórum að námskeið sem haldin eru utan árlegs námskeiðsdags og/eða 

starfsdaga séu í raun einungis fyrir deildarstjóra og leikskólakennarana. Þetta séu ekki 

raunveruleg tilboð fyrir aðra. Allir starfsmenn (að frátöldum skólastjórum) virðast sækja 

stuðning til skólastjóranna, til samstarfsmanna, vinnuveitenda, fræðslunefnda og jafnvel 

til bæjarfélagsins. 

Skólastjórarnir voru meðvitaðir um eigin ábyrgð á skipulagi starfsþróun sinna 

starfsmanna og að öllum starfsmönnum sé boðið upp á endurmenntun, en hindranirnar 

felist í að erfitt sé að senda marga á námskeið í einu vegna skorts á afleysingu. Einnig 

benda skólastjórarnir, og fólk í hópi annars starfsfólks, á ábyrgð starfsfólksins sjálfs á eigin 
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starfsþróun, sem og sveitafélaganna. Skólastjórar samreknu skólanna þriggja telja að 

starfsþróun komi hvergi almennilega fram hjá stjórnendum samreknu skólanna þar sem 

þeir tilheyra í raun Félagi grunnskólakennara sem hafi annars konar skilgreiningar á 

starfsþróunartímum en aðrar stéttir sem vinna í leikskólum í þessum sveitarfélögum. 

Skortur á fjármagni virðist því meginorsök skorts á starfsþróun þeirra er vinna í 

leikskólunum sjö og greina mátti óánægju með að starfsfólk þyrfti sjálft að sækja um 

endurmenntunarstyrki hjá stéttarfélögum sínum því í því fælist bæði fyrirhöfn og ákveðin 

krafa um að þekkja hvað er helst að finna og síðan að vita hvort tími og svigrúm fengist til 

að njóta þeirra. 

Þá bentu skólastjórarnir á að stuðningur af aðalnámskrá, skólanámskrá og stefnu 

sveitafélagana sé meira í orði en á borði þar sem hvorki sé hægt að fá afleysingu né hægt 

að loka leikskólunum til að sinna starfsþróun. Hjá öðrum viðmælendum en skólastjórum 

kom fram að þeir virðast upplifa mjög takmarkaðan ef nokkurn stuðning af aðalnámskrá, 

skólanámskrá eða stefnu sveitarfélagsins, og rímar það vel við svör þeirra um þekkingu á 

þessum opinberu skjölum. Hún virðist lítil eða engin í sumum tilvikum.  

4.4   Væntingar starfsfólks  

Í einstaklingsviðtölunum voru viðmælendur spurðir um hvort einhverju þyrfti að breyta í 

skipulagi starfsþróunar innan leikskólans og/eða hjá sveitarfélögunum. Einnig var leitað 

svara við hvers konar stuðningur starfsfólki innan leikskólanna væri þörf á annars vegar 

fyrir þá persónulega og hins vegar fyrir leikskólann í heild. Þar var leitað eftir þeirra sýn á 

forgangsröðun verkefna er snúa að starfsþróun starfsfólks leikskólanna. 

Í máli skólastjóranna komu fram afgerandi niðurstöður um breytingar á skipulagi innan 

leikskólans, og er fjölbreyttur vilji þeirra rakinn hér. Nefnt var að þeir vilji hafa meira 

svigrúm til að leyfa fólki sínu að sækja starfsþróun á daglegum vinnutíma, það vanti 

afleysingar til að auka svigrúmið, það vanti tíma, meiri undirbúning fyrir starfsfólk og fleiri 

starfsdaga. Kröfurnar sem gerðar eru til leikskólans eru miklar en takmarkaður tími til 

undirbúnings.  

Ég [skólastjóri] hef ekki mannafla til þess að leyfa nema t.d. kannski einum að 

fara á námskeið en oft langar þeim að fara tveir eða þrír saman. Það er bara 

nokkuð flókið að leysa það. ... en undirbúningurinn er svo knappur að þú ert 

rétt að komast yfir allt daglega skipulagið í starfinu í undirbúningstímanum og 

það er ekkert eftir. 



 

49 

Undir þetta tók annar skólastjóri sem lagði áherslu á að aukinn tíma skorti á daglegum 

vinnutíma og fleiri starfsdaga til að ná utan um þau verkefni sem skólunum er ætlað að 

sinna. 

Það þyrfti að vera meiri tími, á vinnutíma. Fleiri starfsdagar til þess að efla 

starfsþróun og efla þetta samráð. Það er bara ofboðslega erfitt þegar þú hefur 

svona fáa daga, yfir árið, miðað við það sem þú átt að gera mikið miðað við 

það sem stendur í námskrá og aðalnámskrá. Þetta er svona, það er ekki alveg 

samræmi í þessu, finnst mér, þannig, allt of mikið á að gera, en það er enginn 

tími gefinn í það. 

Í hópi skólastjóra var talið að breytingar á starfsþróun af hendi sveitarfélagsins þurfi að 

felast í meiri tíma, á daglegum vinnutíma, ef standa ætti undir þeim kröfum sem gerðar 

séu til leikskólanna í aðalnámskrá og skólanámskrá. Þannig birtist í raun mótsögn í því sem 

ætlast er til og þess tíma sem úthlutuðum er fyrir verkefnin.  

Í máli helmings skólastjóranna kom fram ósk um að fá heimild til að ráða inn 

afleysingastarfsfólk svo föstu starfsmennirnir geti sinnt sinni starfsþróun. Þá bentu 

skólastjórarnir á að fjölga þyrfti starfsdögum svo betur megi koma við samráðsfundum en 

slíkir dagar mælast illa fyrir hjá foreldrum barna í leikskólunum. 

Sko, við þyrftum náttúrulega að fá fleiri starfsdaga, til þess að geta haldið 

þessa fundi, eða fræðslu … en oftast er sagt, hafið sem minnst lokað, mest 

opið. Það eru líka svolítið svoleiðis skilaboð frá foreldrum, þeim finnst þessir 

starfsdagar okkar vera erfiðir. Það virðist vera meiri skilningur þegar þetta er í 

grunnskólanum, en þegar að leikskólar þurfi að loka, það er svona erfitt. 

Einnig kom fram í máli skólastjóranna að stoðþjónustu vanti í minni skólanna. Einn 

skólastjórinn sagði þetta skýrt en kom líka með lausn.  

... í svona litlum leikskóla vantar allt. Það vantar þroskaþjálfa, það vantar 

iðjuþjálfa og það vantar sérkennara. Það vantar alla stoðþjónustuna líkt og 

stóru skólarnir hafa og það væri mjög sniðugt að einn þroskaþjálfi, og einn 

iðjuþjálfi og einn sérkennari myndi þjónusta litlu skólana og ferðast á milli. 

Fjórir af sjö skólastjórum bentu á að þeir myndu vilja handleiðslu í starfi. Þrír sögðust vilja 

fá einhverskonar námskeið, einn að hann vildi fleiri stutt námskeið (hálfan daginn). Jafnvel 

fá námskeið sem eru sérsniðin fyrir hverja deild og námskeið sem tengjast námsviðunum.  
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Ég held að stutt námskeið skili sér oft, þriggja til fjögurra tíma námskeið séu 

mjög góð og líka námskeið … fyrir kannski þessa deild, af því að þessi deild er 

með þennan aldur. Af því það hentar ekki alltaf það sama öllum. … ég held að 

það sé hægt að taka öll námssviðin, sem við erum að fást við, og það væri gott 

að fá námskeið sem snýr að þeim. 

Þá var gefið í skyn að í einhverjum stjórnunarstöðum væru starfsmenn sem væru óvanir, 

óöryggir og sem gengi ekki vel í því starfi því skólastjórnun feli í sér mjög fjölbreyttar 

kröfur og áreiti. Því þyrftu skólastjórar sumir meiri stuðning og handleiðslu í því hlutverki 

og jafnvel hitta hver annan og ræða saman. 

… það er reyndar svolítið undir sjálfri mér að sækja ... að vera stjórnandi í 

svona síbreytilega samfélagi með allskonar, foreldrahópa, hópa og allskonar 

þú veist, það er bara svo margt sem maður er að takast á við. Stjórnendur 

þurfa held ég bara að styrkja sig við það að vera stjórnandi. Það eru ekki allir 

sem geta þetta held ég ... Ég held að handleiðsla væri eitthvað sem við ættum 

að nýta okkur meira. ... en svo held ég líka að svona umræðuhópar gætu nýst 

rosalega vel.  

Þessi skýri vilji til að sinna sjálfstyrkingu, læra um tímastjórnun og notkun upplýsingatækni 

(t.d. spjaldtölvur í skólastarfi) kom endurtekið fram hjá skólastjórunum. Þegar skólastjórar 

voru inntir eftir því hvers konar stuðningur eða starfsþróun myndi henta í leikskólanum í 

heild komu fram óskir um samtal við og handleiðslu frá einhverjum utan skólans.  

… það væri geggjað ef fólkið mitt fengi eitt eða tvö viðtöl á ári hjá einhverjum 

fyrir utan leikskólann, ekki bara þetta starfsmannaviðtal hjá mér… en það hafa 

allir gott að setjast hjá einhverjum og losa um og tala.  

Fram kom að auka þurfi við faglega þekkingu sem skili sér í auknu sjálfstrausti hjá 

starfsfólkinu. Vilji er til að fá aukna þekkingu á sérkennslu og á einum stað kom fram að 

leikskólinn í heild myndi njóta góðs ef til væri fjarfundabúnaður. Víðar kom fram áhugi á 

jafningjasamvinnu og er talið að það væri eitthvað sem er mjög gott og tekið er fram 

mikilvægi þess að geta rætt við og borið sig saman við aðra í sambærilegri stöðu. Vilji kom 

fram til að nýta sér jafningjasamtal hvað varðar ráðgjöf eða leiðsögn. 

Jafningjasamtalið er í rauninni alltaf mjög gott það vantar pínu, því ég er 

svolítið ein. Ég veit ekki mikið hvað er að gerast hjá hinum, þannig að það væri 

mjög gott. Þá getur maður líka oft leitað ráða, það er alltaf einhver með 

reynslu af einhverju. 
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Í þessum hópi eru ekki allir skólastjórarnir með leikskólakennaramenntun og eru fjórir 

þeirra menntaðir grunnskólakennarar, ýmist með B.Ed.-gráðu eða M.Ed.-gráðu. Sumir 

þeirra eru ekki með leikskólafræðilegan bakgrunn og þykir þeim sig skorta þekkingu á því 

sviði.  

Persónulega þyrfti ég kannski, það er svo margt sem ég þyrfti að vita meira um 

leikskólann, af því ég er ekki leikskólakennari, því þyrfti ég bara varðandi 

þroska barna, sérþarfir barna, og yngri barna og sérstaklega þegar eru komin 

svona pínulítil eins árs gömul börn. Okkar leikskóli er fullur af eins árs gömlum 

börnum. 

Tillögur leikskólakennara um breytingar eða forgangsröðun verkefna í tengslum við 

starfsþróun innan leikskólans voru ekki afgerandi. Hins vegar kom fram ákveðin 

vísbending um að styrkja þyrfti hugarfar starfmanna til hins jákvæðara og að 

leikskólakennarar séu gjarnan að grípa gæsina þegar hún gefst, og vísa þá til þess að 

stundum bjóðast námskeið með stuttum fyrirvara. Tekin voru dæmi um áhuga á frekari 

þekkingu á utanumhaldi skólastarfs í leikskólum og eftirfylgni með og yfirliti yfir sérþarfir 

eða sérkennslu.  

Mér finnst vanta betra utanumhald ef það eru einhverjar sérþarfir eða 

sérkennsla, …. sérkennarar eru búnir að vera í fleiri ár að verða sérkennari og á 

ég að vera búin að læra það á einhverjum tíu mínútum? Það vantar eftirfylgni, 

að setja niður hvað á að gera og hvernig … það vantar eitthvað form utan um 

þetta. 

Í máli leikskólakennaranna kom skýrt fram áhugi og þörf fyrir fleiri starfsdaga sem myndu 

hjálpa mikið til við að skólastarfið yrði skipulagðara og markvissara. Slíkir dagar virðast þó 

ekki mæta miklum skilningi foreldra og annarra utan skólanna. 

… fólk, sko, utan leikskólans, foreldrar eða fólk, það skilur ekki alveg hvað 

starfsdagar eru og til hvers starfsdagar eru og það megi alveg kannski sýna 

meira hvað við erum að gera á þessum starfsdögum, svo það skiljist hvað við 

erum að gera og hvað þeir eru mikilvægir fyrir okkur. 

Fátt var um svör hjá leikskólakennurum þegar þeir voru spurðir um hvaða breytingar 

sveitarfélagið mætti gera. Eina dæmið fólst í að fylgja eftir læsisstefnu sveitarfélagsins. 

Einnig mætti sveitarfélagið beita sér fyrir því að fá fleiri námskeið vestur. 

Stuðningurinn sem leikskólakennarar tilgreindu fólu í sér bæði einstaklingsbundin og 

fjölbreytt viðfangsefni. Í grófum dráttum komu fram óskir um handleiðslu í starfi, óskir um 
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skýra og skiljanlega stefnu, aukna fræðslu eins og námskeið heim í hérað. Bent var á að 

það mætti styrkja fólk til náms og að sveitarfélagið mætti veita einhverskonar vilyrði og 

styrkja fólk til að fara meira að heiman til að sækja sér endurmenntun. 

... ég myndi vilja líka sjá frá bænum svona styrki í það að sækja sér og vilyrði 

þá, að maður væri þá kannski styrktur til að sækja sér námskeið og þekkingu. 

Stuðningur sem leikskólakennararnir töldu að myndi henta leikskólunum í heild voru þau 

að færri færu í nám á sama tíma og að námskeið væru fyrir alla. Þannig næðist betri 

árangur í starfinu. Einnig kom fram vilji til að setja upp stefnu sem hentar leikskólanum 

sem er í mótsögn við það sem áður hefur komið fram hjá þessum hópi. 

Þau málefni sem leikskólakennarar töldu mikilvæg og nefndu í viðtölunum er vilji til 

aukinnar þekkingar um fjölmenningu, erfiða hegðun barna og raskanir, til dæmis ADHD og 

kvíða barna, framsögn barna, málörvun þeirra og leiðsögn um vinnu með tvítyngdum 

börnum. Þá var tekið dæmi um að leikskólakennarar þurfi að eflast í nýliðamóttöku, 

einhverskonar ferli til að taka móti nýju starfsfólki og setja það inn í starfið. 

Í máli starfsfólks sem hefur aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði komu fram 

óskir um breytingar í leikskólanum. Skýrt kom fram að hafa þyrfti fleiri menntaða 

leikskólakennara og bjóða fleiri námskeið. Fjölga þyrfti starfsmannafundum og bæta við 

undirbúningstíma og auka samráð. Bent var á með afgerandi hætti á mikilvægi þess að 

ráða þurfi inn fleira starfsfólk og setja meira fjármagn til leikskólanna.  

Ég hef bara mikla skoðun á því, að það á að ráða fleira starfsfólk, setja meira 

pening í börn og starfsfólk á leikskólunum. Bara óþolandi lítil áhersla á þetta.  

Að mati þessara viðmælenda þyrfti sveitarfélagið að fylgja betur eftir lestrarstefnu sem 

sett hafði verið af stað og að sveitarfélagið á að láta sig starf leikskólans varða með öðrum 

og fjölbreyttari hætti en bara að gera sérkennslusamning.  

Aðspurðir um hvers konar ráðgjöf eða leiðsögn myndi henta þeim kom fram í máli 

starfsfólks með aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði skýr vilji um að fá fleiri 

námskeið og leiðsögn um einhverskonar samtalstækni til að takast á við erfiðar aðstæður 

með börnum með kvíða og hegðunarvanda. Einn talaði um að hann vildi handleiðslu til að 

setja sig inn í nýtt starf en starfsmaðurinn sem gegndi því á undan honum, hafði hætt 

störfum áður en viðkomandi tók við og engar upplýsingar voru til um í hverju starfið fælist 

eða eiginleg starfslýsing. 
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Brýnustu málefni þessara viðmælanda í tengslum við starfsþróun og stuðning voru um 

þekkingu á einstaklingskennslu, að bregðast við erfiðri hegðun barna, sinna börnum með 

ýmiskonar fatlanir og að vinna með fjölmenningu og samtalstækni. 

Í máli annars starfsfólks kom í grófum dráttum ekki fram nein afgerandi svör. Fjórum 

af níu viðmælendum fannst alveg nóg vera í boði, einhverjir stungu upp á fræðslu um 

útikennslu og aðrir játuðu því að vilja meiri stuðning en gátu ekki bent á um hvað eða í 

hverju sá stuðningur ætti að felast. Þó kom fram sú ósk um að hafa fleiri leikskólakennara 

því stuðningur fælist í að hafa fagmenntað starfsfólk að störfum. Hér kom fram að 

tækifærin til að sækja starfsþróun væru lítil þar sem ekki væri hægt að fá inn starfsfólk til 

að leysa af, til að geta sótt nám. 

... [það vantar] að við séum alltaf með einhverja manneskju í afleysingar til að 

leysa af þannig að okkur sé gefinn kostur á því að fara í námslotur og svona, 

eins og staðan er í dag er eiginlega ómögulegt að komast í nám. 

Fram kom að fimm af níu vilja fleiri námskeið, tveir tala um fjarnám og tveir til viðbótar 

myndu vilja handleiðslu. Að auki komu ýmis stök svör frá viðmælendum um hvað þeim 

finnst vanta en það er til dæmis: Meiri hvatningu til að sækja námskeið og gera meira af 

því að benda fólk á það sem er í boði, hærri laun og spjall við aðra starfsmenn leikskóla. 

Einnig var tiltekið að sveitarfélögin væru ekki nægilega öflug. 

Þeir gætu alveg verið öflugri sko … mér finnst stundum leikskólarnir gleymast 

hjá sveitarfélögunum þannig. En þeir eru með námskeiðsdag þarna einu sinni 

á ári en þarna, þeir gætu alveg verið betri sko.  

Fram kom hjá tveimur af níu í hópi annars starfsfólks að sveitarfélögin stæðu sig ágætlega 

miðað við aðstæður og í raun þyrfti ekki að gera neinar breytingar. Á einum stað kom 

fram að sveitarfélagið mætti styrkja starfsfólk meira til að mennta sig og auðvelda aðgengi 

að námi. Einnig var leitað eftir því hvers konar stuðningur eða starfsþróun myndi hjálpa 

viðkomandi og kom þá fram að það mætti koma fleiri námskeið, handleiðsla, fjarnám, 

meiri afleysing, fjárhagsstuðningur, möguleiki til heimsækja aðra leikskóla, spjall við aðra, 

meira lesefni og upplýsingar.  

... afleysing, þannig að ég hefði og sé ekki með samviskubit fyrir að vera ekki í 

vinnunni og ... fjárhagsstuðningur myndi líka hjálpa til líka þannig að maður 

geti sótt styrki þegar maður er í fullri vinnu með fullt heimili og bara í rauninni 

hvatningu til að fara í meira nám.  
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Meginatriði þess sem viðmælendur úr hópi annars starfsfólks tiltók, þegar það var innt 

eftir því hvaða málefnum það hefði áhuga á að læra um, voru starf með fötluðum 

börnum, ýmiskonar tæknimál og notkun spjaldtölva, þekking á málþroska barna, 

samvinnu með elstu börnunum, agamál og að setja tímamörk og síðan skýr vilji til að 

stunda fjarnám til að sinna þessu starfi. Það kom fram að það væri svipað sem starfsfólkið 

taldi upp og myndi henta leikskólanum í heild sinni. Einnig kom vilji til að dreifa 

námskeiðum á fleiri staði og skiptast á að hýsa þau.  

4.5 Samantekt 

Niðurstöður þessarar rannsóknar koma um sumt ekki á óvart en annað vekur upp 

spurningar. Í heild gefa þessar niðurstöður ýmis tækifæri fyrir sveitarfélögin þrjú og 

skólastjórnendur á svæðinu til að verða meira samstíga í stuðningi við starfsþróun þeirra 

sem vinna á leikskólunum. 

Í leikskólunum sjö í sveitarfélögunum þremur, Ísafjarðarbæ, Bolungarvíkurkaupstað og 

Súðavíkurhreppi kom skýrt fram í stefnu sex af sjö skólum að starfsmenn eigi að hafa kost 

á fræðslu og endurmenntun sem hluta af sinni starfsþróun. Í gögnum rannsóknarinnar um 

undirbúningstíma starfsfólks kom fram að undirbúningstíminn virðist stundum nýttur til 

starfsþróunar. Þá virðist ekki samræmi á því hvernig tímum til undirbúnings er úthlutað, 

hvort sem miðað er við áherslur kjarasamninga þessara hópa viðmælenda eða 

raunverulega úthlutun tíma skólanna.  

Skilningur viðmælenda í þessari rannsókn á hugtakinu starfsþróun var nokkuð skýr en 

skiptist í grófum dráttum í tvennt. Skólastjórar og leikskólakennarar skilgreina starfsþróun 

frekar í anda þess sem kemur fram í lögum, reglugerðum og kjarasamningum en starfsfólk 

með aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði og annað starfsfólk telur almennt að 

í hugtakinu felist að fylgjast með öðrum í starfi, taka þátt í skipulagi og áherslum á 

hverjum stað og þannig frekar fljóta með straumnum en eiga frumkvæði. Hjá öllum 

hópum viðmælenda kom fram áhersla á að í starfsþróun felist að auka þekkingu sína, 

sækja námskeið og byggja ofan á það sem er fyrir. Í hópum skólastjóra og annarra 

starfsmanna kemur fram að menntun/nám sé mikilvægur þáttur starfsþróunar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að starfsþróun viðmælenda í hópunum fjórum 

hafi fyrst og fremst farið fram á árlegum námskeiðsdegi undir umsjón Ísafjarðarbæjar, en í 

honum taka oftast sex af sjö skólunum þátt. Önnur starfsþróun, og þá sérstaklega 

þátttaka í einstökum námskeiðum, virðist helst standa leikskólakennurum og 

deildarstjórum til boða, en samt virðist erfitt um vik að fá afleysingar fyrir þá sem sinna 

starfsþróun á daglegum vinnutíma. Skortur á fjármagni virðist meginorsökin og fram kom 

ákveðin óánægja með að starfsfólk þyrfti sjálft að sækja um endurmenntunarstyrki hjá 
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stéttarfélögum sínum til að greiða fyrir starfsþróunartilboðin. Í því felst bæði fyrirhöfn og 

ákveðin krafa um að þekkja hvaða tilboð er helst að finna og síðan að vita hvort tími og 

svigrúm fáist til að njóta þeirra.  

Skólastjórum var tíðrætt um skipulagið á starfsþróunartilboðum en sjaldnar var talað 

um gæði þess sem í boði var og hvernig það hefði reynst í starfi skólanna. Skólastjórarnir 

tóku fram mikilvægi þess að námskeið verði að nýtast í starfi skólans. Einnig kom fram að 

námsferðir þykja vel heppnaðar og nýtast vel, bæði sem hluti af starfsþróun 

einstaklinganna og svo beint í starfinu með börnunum. Skólastjórar telja starfsmenn hafi 

áhrif á eigin starfsþróun þótt þeir þurfi að bera betur ábyrgð á henni, en árlega eru 

starfsmannasamtöl haldin líkt og kjarasamningar kveða á um og þar er hægt að koma 

fram með óskir, t.d. um námskeið, fyrirlestra eða fræðsluefni. Hins vegar telja skólastjórar 

að stuðninginn sem lesa megi úr stefnuskjölum leikskóla og sveitarfélaga sé meiri í orði en 

á borði því ekki fylgi fjármagn til að koma í framkvæmd þeirri starfsþróun sem þar er 

ætlast til og gefið er fyrirheit um. 

Leikskólakennarar lýstu fyrirkomulagi starfsþróunar með hliðsjón af skipulagi 

námskeiða. Öllum fannst þetta skipulag ágætt en einum fannst að í raun væri ekkert 

skipulag. Langflestir töldu sig geta haft áhrif á eigin starfsþróun og komið með tillögur að 

námskeiðum eða fræðsluefni. Hins vegar kom skýrt fram að leikskólakennararnir virðast 

hafa litla þekkingu á því sem sagt er í aðalnámskrá, skólanámskrá, stefnu skólanna eða 

sveitarfélaga um starfsþróunina. 

Viðmælendur í hópi þeirra sem hafa aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði 

töldu að starfsþróun þeirra byggðist fyrst og fremst á þátttöku í námskeiðum. Námskeiðin 

sem haldin eru utan árlega námskeiðsdagsins virðast í raun bara ætluð deildarstjórum og 

leikskólakennurum, en ekki hinum, og mörg námskeiðanna jafnvel sniðin að 

grunnskólakennurum. Þá virðist lítið um sérsniðin námskeið fyrir þá sem ekki hafa 

kennaramenntun. Þessir viðmælendur virtust lítið sem ekkert þekkja inntak stefnuskjala 

um starfsþróun og vissu jafnvel ekki um tilvist þeirra. 

Í hópi annars starfsfólks kom fram að allir hafi tekið þátt í starfsþróun á einhvern hátt, 

en þó aðallega sótt námskeið þótt formlegt nám þyki líka vera mikilvægur þáttur 

starfsþróunar. Þessum viðmælendum þóttu skólaheimsóknir mikilvægar og upplifðu þeir 

að námskeiðin sem haldin eru utan árlega námskeiðsdagsins væru ekki fyrir sig. Þessir 

viðmælendur virðast hvorki þekkja inntak námskrár fyrir leikskóla né stefnu 

sveitarfélaganna um leikskólastarf, en á einum leikskólanum upplifðu þessir viðmælendur 

að þeir hefðu, í gegnum hópastarf, haft tækifæri til að gera tillögur að breytingum á 

skólanámskrá síns skóla.  
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Þegar viðmælendur voru spurðir um væntingar til starfsþróunar var rauði þráðurinn í 

máli þeirra að fá afleysingu inn í skólana svo starfsfólkið gæti sinnt starfsþróun á 

daglegum vinnutíma, hvort sem er innan eða utan leikskólanna. 

Skólastjórarnir bentu sérstaklega á að fjölga þyrfti undirbúningstímum starfsmanna og 

mikil bót myndi felast í að bæta við starfsdögum. Meginbreytingin yrði því að vera af hálfu 

sveitarfélagsins sem þurfi að veita meiri tíma til starfsþróunar, á daglegum vinnutíma, því í 

raun felist mótsögn í því sem ætlast er til í stefnuskjölum og þess tíma sem gefinn er fyrir 

verkefnin. Einnig kom fram í máli skólastjóranna að stoðþjónustu vanti í minni skólanna. 

Almennur vilji var til að auka möguleika á fyrirlestrum á neti, sem spari ekki bara tíma og 

fyrirhöfn heldur leysir ákveðinn vanda er tengist afleysingum á deildum og því hvenær slík 

starfsþróun færi fram. 

Skólastjórarnir nefndu að þeir vildu fá tækifæri til að sinna eigin sjálfstyrkingu, læra 

um tímastjórnun og notkun upplýsingatækni og fram komu óskir um samtal við og 

handleiðslu frá einhverjum utan skólans. Þá eru sumir skólastjóranna ekki með 

leikskólakennaramenntun en þeir vilja efla þekkingu sína á því sviði.  

Leikskólakennararnir höfðu svipaðar væntingar til starfsþróunar og skólastjórar en 

lögðu meiri áherslu á að hafa gott utanumhald og eftirfylgni um sérþarfir eða sérkennslu. 

Á því sviði vanti aukna fagmenntun, betri stoðþjónustu og markvissara skipulag á starfinu.  

Væntingar þeirra sem hafa aðra háskólamenntun en leikskólakennarafræði snerust um 

að fá fleiri leikskólakennara til að vinna með. Þessir viðmælendur töldu líkt og skólastjórar 

að fjölga þyrfti starfsmannafundum og undirbúningstímum. Skýrar væntingar voru látnar í 

ljós um að fá meira svigrúm til fylgjast með því sem gert er á öðrum deildum og í öðrum 

leikskólum en líka fá meiri fræðslu.  

Í hnotskurn kom fram í máli viðmælenda ýmislegt er þeir sem koma að leikskólastarfi 

þekkja, en líka annað sem kallar á frekari rannsóknir eða nýta má beint í endurskoðun 

skipulags starfsþróunar í leikskólunum á norðanverðum Vestfjörðum. Í megindráttum vill 

starfsfólk sinna starfsþróun sinni innan daglegs vinnutíma og fá bæði formlega 

endurmenntun í gegnum námskeið, en líka tíma og svigrúm til að kynna sér starf í öðrum 

leikskólum og tíma til samráðs um starfið með börnunum innan skóla og milli skóla. 
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5 Umræður og ályktanir 

Til að hægt sé að skipuleggja starfsþróun þeirra er starfa í leikskólum sem best og leitast 

þannig stöðugt við að efla leikskólastarfið þarf að vita hver þekking starfsfólks er á eigin 

tækifærum, hvað hefur verið gert og hvernig. Þá er betur hægt að forgangsraða 

verkefnum.  

Í þessari rannsókn var leitað svara við spurningunni hvers konar ráðgjöf og stuðning 

starfsfólk leikskóla þarf á norðanverðum Vestfjörðum til að stuðla að starfsþróun í 

leikskólunum. Niðurstöður benda til að víða sé starfinu búinn þröngur stakkur, bæði er 

varðar fjölda menntaðra leikskólakennara sem hafa sérþekkingu á þessu starfssviði en 

einnig fjármagni, tíma og svigrúmi sem ætlað er til starfsþróunar þeirra sem í 

leikskólunum starfa. Leikskólarnir eru ýmist sjálfstæðir leikskólar eða hluti af sameinuðum 

leik-, grunn- og tónlistarskóla og kjarasamningar fjölbreytts starfshóps sem í skólunum 

starfar um margt ólíkir. Margt virðist vel gert og viðmælendur í þessari rannsókn ánægðir 

með en niðurstöðurnar gefa vísbendingar sem hafa má í huga við frekari rannsóknir og 

endurskoðun skipulags á starfsþróun í leikskólum á norðanverðum Vestfjörðum.  

5.1 Stefnur þátttökuleikskólanna 

Í stefnu allra skólanna sjö, handbókum um starf þeirra og í námskrám kom fram að allir 

eigi að stunda starfsþróun með einum eða öðrum hætti og mikilvægt sé að skapa 

aðstæður fyrir starfsfólk leikskólanna til að þróast í starfi. Það skuli gert með námskeiðum, 

fyrirlestrum, fræðslu og þjálfun. Þarna kemur fram að ábyrgð starfsmanna og yfirmanna 

sé um margt jöfn. 

Þetta er í samræmi við áherslur kjarasamninga allra starfshópa, aðalnámskrá og 

þannig í anda laga um leikskóla. Hins vegar virðist víða pottur brotinn þegar upplifun 

starfsfólks af starfsþróun er skoðuð. Tækifærin eru fá og úrval tilboða lítið. Ef tilboð koma 

virðist forgangsröðunin vera þannig að senda menntaða leikskólakennara og deildarstjóra 

frekar en aðra starfsmenn. Þetta kemur ekki á óvart en getur verið tvíbent. Þeir sem helst 

þurfi menntun eru þeir sem ekki hafa menntunarfræðilegan bakgrunn, en þeir sem hafa 

menntun í leikskólafræðum séu helst þeir sem dragi vagninn og bera ábyrgð á daglegu 

starfi og séu því oft í meiri þörf fyrir að hitta aðra í sömu stöðu, bæta við fagþekkingu sína 

og úrræði svo þeir brenni síður út. 
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Í starfsmannastefnu eins sveitarfélagsins kemur fram vilji til gera fólki kleift að sækja 

námskeið og stunda nám samhliða vinnu. Er þar gengið skrefi lengra en hjá hinum 

sveitarfélögunum. En vilji til góðra verka er ekki nóg. Ákveðið misræmi virðist vera á milli 

þess sem stefnur og viljayfirlýsingar segja og þess sem gerist í raun vegna skorts á 

starfsfólki til að leysa af svo starfsmenn geti farið og sinnt starfsþróuninni. 

5.2 Skilningur á hugtakinu starfsþróun 

Það var almenn skoðun allra hópa viðmælenda að starfsþróun feli í sér að afla sér 

aukinnar þekkingar, sækja námskeið og fyrirlestra sem tengjast starfi leikskólans, bæði 

utan hans og innan. Þetta er í samræmi við lýsingar Sigrúnar Gunnarsdóttur og Helgu 

Bragadóttur (2007) sem fela í sér að starfsþróun sé ferli til að efla hæfni og þekkingu 

einstaklinga til að þróast faglega og auka árangur og ánægju í starfi. Þessi skilningur á 

hugtakinu er líka í anda þess sem Desimone (2010) og Fagráð um starfsþróun kennara 

(2016) benda á og fela í sér að starfsþróun byggist á þátttöku í lifandi samfélagi. Hins 

vegar kom ekki fram skýr sýn á mikilvægi þess að til grundvallar starfsþróun þurfi að liggja 

mótað ferli með skýr markmið. Í viðtölunum kom líka fram að leikskólastarfið er 

síbreytilegt og mikilvægt er að vera vakandi fyrir breytingum á hugmyndafræði, stefnum 

og straumum í starfinu. 

Formlegt nám sem leiðir til brautskráningar er skýr hluti af starfsþróun að mati 

viðmælenda og falla skipulögð námskeið á árlegum starfsdegi líka í sama flokk. Hins vegar 

virðist minni tími vera helgaður samvinnu starfsfólks leikskólanna innan skóla eða fara í 

skólaheimsóknir til að sjá hvað og hvernig aðrir gera. Slík starfsþróun er hugsanlega 

vanmetin en frekari rannsóknir á áhrifum heimsókna skóla á milli á gæði skólastarfs hafa 

lítið verið rannsakaðar og þarf að endurskoða líkt og Lieberman (2002) hefur bent á.  

Í þessu ljósi þyrfti að rannsaka betur hvernig kennarar og aðrir sem í leikskólum starfa 

læra og/eða endurmenntast í nútíma aðstæðum.  

5.3 Reynsla af starfsþróun 

Reynsla viðmælenda af starfsþróun virðist að mestu jákvæð og viðmælendur ánægðir 

með það sem þeir hafa notið, ef frá er talin óþarflega mikil áhersla á grunnskólakennara 

þegar námskeið eru haldin fyrir blandaða hópa kennara.  

Í öllum hópum viðmælenda var tilgreint að meginleið til starfsþróunar hafi falist í að 

sækja námskeið hvort sem þau hafa verið haldin innan leikskólanna á starfsdögum eða 

stök námskeið sem sækja þarf annað. Heimsóknir í aðra leikskóla innanlands og erlendis 

virtust einnig falla í góðan jarðveg hjá starfsfólki. Þetta er í samræmi við skilgreiningu Day 

(1999) sem útskýrir að starfsþróun sé í raun ferli þar sem starfsfólk eða kennarar meta, 
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endurnýja og byggja sig upp, annaðhvort sem einstaklingar eða í hópi annarra, þannig 

eflist sú skuldbinding og siðferðilegur tilgangur sem þeir hafa til starfs síns.  

Ekki kom á óvart áhersla leikskólakennaranna á að starfsþróun þeirra verði að snúast 

um starfið með börnunum. Þetta er í góðu samræmi við niðurstöður Walters og Briggs 

(2012) sem einnig benda á mikilvægi þess að kennarar hafi val um áherslur í eigin 

starfsþróun og þeir fái tíma og svigrúm til að sinna henni. Hins vegar kom ekki fram í máli 

viðmælenda áhersla Desimone (2011) um að starfsþróunin þurfi að ná yfir lengra tímabil 

en stök dagslöng námskeið gera, það er að starfsþróunin byggist á vinnu sem nái til dæmis 

yfir heila önn og feli í sér að minnsta kosti 20 klukkustundir. 

Greinilega togstreitu mátti greina í orðum viðmælenda og þá sérstaklega 

skólastjóranna milli þess sem segir í stefnum um leikskólastarf og þess sem þeir hafa 

bolmagn til að leyfa í daglegu starfi. Veruleikinn geri í raun kröfu um að starfsþróuninni sé 

sinnt utan dagslegs vinnutíma þótt vilji viðmælenda sé að sinna honum innan dagslegs 

vinnutíma (Jónína Ágústsdóttir og Auður Pálsdóttir, 2011), eða að klipið sé af 

undirbúningstímanum til að nýta í starfsþróun.  

Þetta krefst nánari rýni í hvernig kjarasamningum er fylgt og hvernig tími starfsmanna 

til undirbúnings er nýttur í raun. Vissulega er ljóst að raunveruleg notkun tíma geta verið 

skilgreiningaratriði en ef marka má orð viðmælenda þessarar rannsóknar virðist 

undirbúningstími þeirra ekki nægilega mikill né virtur í öllum tilvikum. Þá þurfi að skoða 

sérstaklega ábendingar Verk-Vest (sjá Kjarasamningur SGS og SÍS, 2015) og Fos-Vest  

(Kjarasamning SÍS og samflot bæjarstarfsmannafélaga, 2015) sem benda á að sérstaklega 

skuli taka tillit til þarfa almenns starfsfólks í leikskólum á skipulagi undirbúningstíma þar 

sem þeim er gjarnan úthlutað verkefnum á verksviði faglærðra og þurfi því lengri tíma til 

undirbúnings en ella.  

Rýna þarf í starfsþróunartilboðin sem bjóðast og hverjum þau raunverulega standa til 

boða. Í máli allra viðmælenda nema skólastjóra kom endurtekið fram að tilboðin sem 

bjóðast séu fyrst og fremst fyrir leikskólakennara eða deildarstjóra. Á orðum 

skólastjóranna mátti skilja að þeir virðast frekar reyna að fara með alla starfsmenn sína í 

einu á námskeið líkt og haldin eru á árlega námskeiðsdeginum, en þessi námskeið henti í 

raun ekki öllum starfshópunum. Önnur námskeið sem sótt séu eru frekar miðuð að þeim 

sem meiri menntun hafa og geti því í raun aukið bilið milli menntaðra og annarra. 

Samhljóm með þessu má sjá í varúðarorðum Desimone, Smith og Ueno (2006) sem hafa 

bent á að menntaðir kennarar séu líklegri en aðrir starfsmenn skóla til að sækja sér 

endurmenntun og sérhæfðari viðfangsefnum sem tengist sinni starfsþróun. Þetta geti þýtt 

að þeir sem hefðu minni fagþekkingu geti setið eftir og bilið aukist á milli þeirra sem hafa 

litla fagþekkingu og hinna.  
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Athygli vakti, en kom þó ekki á óvart, að kennararnir og annað starfsfólk í 

leikskólunum virtust hafa takmarkaða þekkingu á meginþáttum eigin kjarasamninga. Þá 

virðist þekking á aðalnámskrá leikskóla vera takmörkuð í þessum leikskólum og þekking á 

inntaki hennar ekki almenn. Vekur þetta upp spurningar um gildi aðalnámskrár í 

skólastarfi leikskóla og á hvaða raunverulegum grunni skólanámskrárnar eru byggðar.  

5.4 Væntingar starfsfólks 

Í stefnuskjölum um leikskóla kemur skýrt fram að veita eigi starfsfólki leikskóla svigrúm til 

starfsþróunar. Er hlutverk skólastjóra veigamikið í þessum efnum og ábyrgðin skýr. 

Væntingar viðmælenda voru nokkuð í takt við lýsingar þeirra á hvernig starfsþróun þeirra 

hefur verið háttað. Allir hópar viðmælenda hafa óskir um meiri leiðsögn og handleiðslu 

við leikskólastarfið, hvort sem í því felst að stýra því eða fylgja eftir og skilja hvernig aðrir 

gera.  

Skýrar væntingar komu fram um að geta sótt sér meiri starfsþróun á daglegum 

vinnutíma á heimaslóð og þurfa ekki að nota tímann til ferðalaga um langan veg. Hins 

vegar eru væntingar um einstök efnisatriði í starfsþróun ólík eftir viðmælendahópum. 

Skólastjórar vilja stuðning og handleiðslu til sinna starfa, þeir vilja aukið fjármagn til að 

geta stutt sitt fólk til menntunar og endurmenntunar. Leikskólakennararnir hugsa á 

svipuðum nótum en leggja áherslu á að þeirra starfsþróun snúist um starfið með 

börnunum. Starfsmenn með aðra háskólamenntun en leikskólakennararfræði og annað 

starfsfólk lagði hins vegar meiri áherslu á að læra af öðrum innan leikskóla og í öðrum 

leikskólum, fá menntun á sviði leikskólafræða og svo svigrúm til að fljóta með í þeim 

farvegi sem aðrir skilgreina. Þetta rímar vel við þættina sjö sem Walter og Briggs (2012) 

skilgreindu um hvers konar starfsþróun skiptir mestu máli fyrir kennara. Ekkert af þessu 

kom á óvart en minnir á mikilvægi þess að allir séu hvattir til gagnlegrar rýni í skólastarfið 

svo börnunum sé búinn sem bestur kostur. 

Í umræðum um fjármögnun starfsþróunar á leikskólunum mátti greina togstreitu 

og/eða skort á skilvirku fyrirkomulagi um fjármögnun starfsþróunar. Starfsfólk ber 

samkvæmt kjarasamningum ábyrgð á að taka þátt í og sinna eigin starfsþróun. Hins vegar 

virðist ábyrgðin á fjármögnun starfsþróunarinnar að hluta til á herðum skólastjóra og að 

hluta til sett á herðar starfsfólksins sem þarf að sækja um styrki í sín stéttarfélög. Í 

opinberu gögnunum, eins og lögum og kjarasamningum, er skýrt að ábyrgðin og yfirsýn 

með starfsþróun starfsfólksins er á ábyrgð skólastjóranna. Þeir hafa hins vegar ekki yfirráð 

yfir þeim fjármunum sem sveitarfélög og kjarasamningar eyrnarmerkja einstaklingum til 

starfsþróunar. Líkt og Jónína Ágústdóttir og Auður Pálsdóttir (2011) benda á þá vekur 

þetta upp spurningar um samband skólastefnu sveitarfélaganna við kjarasamninga 
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kennara og skólastjórnenda og um forræði skólastjóra yfir fé sem úthlutað er til 

skólaþróunar. 

Leikskólarnir á norðanverðum Vestfjörðum eru settir undir sömu aðalnámskrá og aðrir 

leikskólar á Íslandi. Þessir skólar hafa þó ólíkar aðstæður til að uppfylla þær. Tími 

starfsfólksins sem starfar í skólunum er skilgreindur af ólíkum kjarasamningum og er þetta 

sérstaklega augljóst í samreknu skólunum þremur. Því þarf að skoða hvort viðsemjendur 

starfsfólks í leikskólum þurfi ekki að taka betur höndum saman og ákveða hvar 

forgangsraða eigi í starfsþróun starfsfólksins og gefa síðan þessum forgangsverkefnum 

bæði tíma og svigrúm, en ekki síst fjármagn svo stefnan verði að raunveruleika í starfi 

skólanna. 

Í hnotskurn kom á óvart sá þekkingarskortur sem viðmælendur lýstu á eigin 

kjarasamningum, bæði réttindum sínum og skyldum. Allir virðast vera að gera sitt besta í 

daglegu amstri og voru tekin mörg dæmi sem lýstu samviskusemi starfsmanna og vilja til 

að láta vel ganga. Skortur á afleysingu virðist þó mikil hindrun starfsmanna í að njóta 

réttar síns til starfsþróunar. Áskoranir skólastjóra virðast líklega mestar og felast í tíðum 

starfsmannaskiptum og erfiðleikum við að manna leikskólana. Skipuleg og vönduð 

starfsþróun getur dregið úr starfsmannaveltu, því bæði er starfsþróun líkleg til að minnka 

álag á þá sem hafa fagmenntunina og auka ánægju starfsmanna í starfi. Í þessu ljósi er 

mikilvægt að hafa ábendingar Guskey (2014) að leiðarljósi um að árangur starfsþróunar 

byggist að stórum hluta á því hversu vel hún er skipulögð hvort sem litið er til skipulags 

viðfangsefna eða tíma.  

Í vinnslu þessarar rannsóknar hafa vaknað upp spurningar. Notkun á aðalnámskrá 

leikskóla virðist vera takmörkuð í þessum skólum og þekking á inntaki hennar ekki 

almenn, jafnvel meðal þeirra sem eru menntaðir kennarar. Þessi staðreynd vekur upp 

spurningar um tilgang og framsetningu aðalnámskrár fyrir leikskóla og hvernig megi styðja 

starfsfólk leikskóla í notkun hennar. Einnig sitja eftir spurningar um faglega getu 

sveitarfélaganna til að veita leikskólunum þann stuðning sem stefnuskjöl kveða á um og 

fjárhagslegt bolmagn til að sinna starfsþróun eftir gerðum samningum og stefnum. Þessi 

rannsókn og gögn hennar gefa ekki tilefni til að svara þeim. 

5.5 Hvað er til ráða? 

Eins og áður hefur komið fram er margt vel gert í leikskólunum á norðanverðum 

Vestfjörðum og línur víða skýrar. Til dæmis eru skólastjórarnir meðvitaðir um eigin ábyrgð 

á skipulagi starfsþróun sinna starfsmanna og hafa einlægan vilja til að bjóða starfsfólki 

sínu upp á endurmenntun. Hins vegar virðist mega breyta ýmsu til að koma til móts við 

væntingar starfsfólks um ráðgjöf og stuðning í starfi.  
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Eins og Trausti Þorsteinsson (2013) hefur bent á þarf starfsþróun að vera mikilvægur 

þáttur í starfi kennara. Þá sé raunin sú að engin stefna geti breytt skólastarfi nema að 

starfsfólkið sé vopnað þeirri þekkingu og færni sem þarf til. Og hvað er þá til ráða? 

Hvernig gætu sveitarfélögin þrjú á norðanverðum Vestfjörðum nýtt sér niðurstöður 

þessarar rannsóknar til umbóta í starfi leikskólanna?  

Í fyrsta lagi þarf að gera skólastjórnendum á svæðinu kleift að verða meira samstíga í 

stuðningi við starfsþróun þeirra sem starfa í leikskólunum. Með öðrum orðum þurfa þeir 

tækifæri til að eiga nánara samráð um hvað er gert á sviði starfsþróunar í skólunum þeirra 

og hvernig það er skipulagt.  

Í öðru lagi þyrfti að endurskoða úthlutun undirbúningstíma starfsmanna sem hafa 

hvað minnsta menntun með því að samræma undirbúningstíma og tryggja að hún sé 

undir handleiðslu leikskólakennara. Þannig yrði komið til móts við það sem segir í 

kjarasamningum Verk-Vest (Kjarasamningur SGS og SÍS, 2015) og Fos-vest (samanber 

Kjarasamning SÍS og samflot bæjarstarfsmannafélaga, 2015) um að taka tillit til þeirra sem 

falið er að starfa á verksviði faglærðra starfsmanna.  

Í þriðja lagi þarf að tryggja starfsfólki afleysingu úr starfi til að sinna starfsþróun á 

daglegum vinnutíma, innan eða utan skólanna. Slík afleysing getur aukið vilja og áhuga 

starfsfólks til að þróast í starfi og þar með til að auka getu sína og færni til að breyta 

hlutunum eins og Rósa Eggertsdóttir (2013) hefur bent á.  

Í fjórða lagi mætti fjölga starfsdögum í leikskólunum og tengja þá við starfsdaga eða 

lokanir í grunnskólum. Þannig væri komið til móts við raddir foreldra sem margir eiga börn 

á báðum skólastigum en ekki síst væri mætt þeirri augljósu þörf sem í þessari rannsókn 

birtist um meiri undirbúningtíma, bæði lengri og samræmdari tíma innan og milli skóla. 

Þannig væri hægt að framfylgja því er kemur fram í opinberum stefnum um starfsþróun 

hvort heldur er lögum og reglugerðum, aðalnámskrám, kjarasamningum og/eða stefnum 

sveitarfélaganna sjálfra.  

Í fimmta lagi gætu fræðsluyfirvöld á hverjum stað í félagi við skólastjórnendur fjallað 

um og rýnt í stefnur sveitarfélaganna, skólanámskrár og aðalnámskrá með starfsfólkinu 

svo allir sem í skólunum starfa hafi þekkingu á því hvert sé stefnt og hvaða leiðir eru færar 

að því marki.   

Í sjötta lagi þyrftu sveitarfélögin og stéttarfélög þeirra sem starfa í leikskólum að 

endurskoða forræði skólastjóra yfir því fjármagni sem úthlutað er til skólaþróunar. Láta 

mætti það fjármagn sem er eyrnamerkt einstaklingum fara formlega undir forræði 

skólastjóra þess skóla sem viðkomandi starfar hjá, en síðan myndu starfsmaður og 

skólastjóri ráðstafa fjármununum eftir óskum starfsmanns en tryggt yrði að það væri í takt 

við þarfir starfsmanns, áherslur skólanámskrárinnar og stefnu sveitarfélagsins á hverjum 
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stað. Slíkt myndi einfalda það sem að starfmönnum snýr en einnig tryggja að starfsmenn 

nýti þá fjármuni sem þeim eru ætlaðir. 

Hvaða skref sem tekin verða og hvernig haldið verður á spilunum sem hér liggja á 

borðinu er mikilvægt að allir sem koma að skólastarfinu fái að sjá hver spilin eru og fá 

þannig tækifæri til að koma með tillögur um hvernig best megi spila úr stöðunni.  
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var leitast við að svara rannsóknarspurningunni hvers konar ráðgjöf og 

stuðning þarf starfsfólk leikskóla á norðanverðum Vestfjörðum til að stuðla að starfsþróun 

í leikskólunum. 

Niðurstöður benda til að margt sé vel gert en einnig að fjölbreytt þörf sé á ráðgjöf og 

stuðningi til handa starfsfólk leikskóla á norðanverðum Vestfjörðum. Samráð stjórnenda 

leikskóla á þessu svæði er nauðsynlegt og í raun forsenda þess að starfþróun geti orðið 

samkvæmt því sem segir í kjarasamningum, lögum og reglugerðum, námskrám og stefnu 

sveitarfélagana.  

Áskoranir starfsins í leikskólunum sjö virðast liggja í skorti á menntuðum 

leikskólakennurum, skipulagi undirbúningstíma starfsfólksins, skorti á afleysingu fyrir þá 

sem sinna starfsþróun og svo skorti á og forræði yfir fjármagni sem til starfsþróunar er 

ætlað. Allt eru þetta þættir sem vinna má úr. Vilji yfirvalda er góður en brýn þörf er á að 

tengja stefnur við framkvæmd, jafnvel þótt gera þurfi grundvallar breytingar á því hvernig 

starfstími starfsfólks er hugsaður. 

Það er einlæg ósk mín að niðurstöður þessara rannsókna nýtist til að bæta og stuðla 

að öflugri starfsþróun á norðanverðum Vestfjörðum og að það leiði til meiri starfsánægju 

starfsfólks og enn faglegra starfs í leikskólunum. 
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Viðauki A – Bréf til þátttökusveitarfélaganna 

 

Efni: Rannsókn á starfsþróun í leikskólum  

Ég heiti Elsa María Thompson og er að vinna að eigindlegri rannsókn á því hvers konar 

ráðgjöf og stuðning í starfsþróun leikskólakennarar og annað starfsfólk í leikskólum á 

norðanverðum Vestfjörðum hafi þörf fyrir? Tilgangurinn er að greina meginþræðina til að 

betur megi skipuleggja notkun fjármagns til starfsþróunar þeirra er vinna á leikskólum 

svæðisins. 

Rannsóknin er unnin sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun menntastofnana. 

Leiðbeinandi minn er Auður Pálsdóttir lektor við Háskóla Íslands. 

Beiðni mín snýst um að fá leyfi þitt til að óska eftir þátttöku starfsfólks leikskólans í 

rannsókninni. 

Við framsetningu gagna og ritun um niðurstöður verður gætt nafnleyndar og fyllsta 

trúnaðar við þá sem þátt taka enda er tilgangurinn ekki að greina sjónarmið einstaklinga 

heldur meginsjónarmið hópa starfsfólks sem á leikskólum starfa. 

 

Virðingafyllst, 

Elsa María Thompson 

Gsm 8483426 
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Viðauki Á – Bréf til leikskólastjóra  

 

Efni: Rannsókn á starfsþróun í leikskólum  

Ég heiti Elsa María Thompson og er að vinna að eigindlegri rannsókn á því hvers konar 

ráðgjöf og stuðning í starfsþróun leikskólakennarar og annað starfsfólk í leikskólum á 

norðanverðum Vestfjörðum hafi þörf fyrir? Tilgangurinn er að greina meginþræðina til að 

betur megi skipuleggja notkun fjármagns til starfsþróunar þeirra er vinna á leikskólum 

svæðisins. 

Rannsóknin er unnin sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun menntastofnana. 

Leiðbeinandi minn er Auður Pálsdóttir lektor við Háskóla Íslands. 

Beiðni mín snýst um að fá leyfi þitt til að óska eftir þátttöku starfsfólks leikskólans í 

rannsókninni. 

Við framsetningu gagna og ritun um niðurstöður verður gætt nafnleyndar og fyllsta 

trúnaðar við þá sem þátt taka enda er tilgangurinn ekki að greina sjónarmið einstaklinga 

heldur meginsjónarmið hópa starfsfólks sem á leikskólum starfa. 

 

Virðingafyllst, 

Elsa María Thompson 

Gsm 8483426 
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Viðauki B – Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég heiti Elsa María Thompson og er að vinna að eigindlegri rannsókn á því hvers konar 

ráðgjöf og stuðning í starfsþróun hafa leikskólakennarar og annað starfsfólk í leikskólum á 

norðanverðum Vestfjörðum þörf fyrir?  

Rannsóknin er unnin sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun menntastofnana. 

Leiðbeinandi minn er Auður Pálsdóttir lektor við Háskóla Íslands. 

Ég er leita eftir að fá að taka viðtöl við starfsfólk leikskóla með mismunandi menntun í 

leikskólum sveitarfélagana á Norðanverðum vestfjörðum um starfsþróun. 

Markmið með þessari upplýsingaöflun er að greina gögnin og komast að fræðilegri 

niðurstöðu og leita svara við rannsóknarspurningunni minni hér að ofan.  

Ég mun nota eigindlega rannsóknaraðferð þar sem nýtt verða opin viðtöl og 

viðtalsrammi til að afla gagna. Siðferðislegrar kröfur verða uppfylltar við gerð og vinnslu 

rannsóknarinnar og hagsmuna þeirra gætt í hvívetna, sem að rannsókninni koma. Ég heiti 

fullum trúnaði og þátttakendum gefst kostur á að hætta við þátttöku á hvaða stigi 

rannsóknarinnar sem er. 

 

________________________________ 

Elsa María Thompson 

 

Ég samþykki hér með að vera þátttakandi í þessari rannsókn af fúsum og frjálsum vilja 

með undirritun minni 

 

____________________     ________________________________ 

Dags.       Nafn 
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Viðauki D – Viðtalsrammi 

I. hluti: Skilningur á starfsþróun – skólastarfið í dag 

Sæl/Sæll 
Og takk fyrir að hitta mig. 

Í rannsókn minni er ég að skoða hvers konar ráðgjöf og stuðning kennarar og annað 
starfsfólk leikskóla á Norðanverðum Vestfjörðum hafa þörf fyrir.  

Svona í upphafi: 

Þú starfar á ... (nafn 
leikskólans) 

Ertu til í að segja mér aðeins frá því í hverju starf þitt felst á 
leikskólanum? 

Geturðu nefnt dæmi um það sem þér finnst vel gert og/eða til 
fyrirmyndar í þessum leikskóla? 

Er eitthvað sem þú myndir vilja sjá gert öðruvísi hér en gert er í dag? 

Hugtakið starfsþróun 
er notað í tengslum 
við starf kennara og 
þeirra sem vinna í 
skólum. 

Hvernig skilur þú hugtakið starfsþróun? 
Hvað telur þú að sé átt við þegar talað er um starfsþróun þeirra sem 
vinna í leikskólum? 

Skilgreining á starfsþróun  

Hugtakið starfsþróun er gjarnan útskýrt sem allt það sem kennari gerir til að auka hæfni sína í 
starfi. Hluti af starfsþróun getur þannig verið þátttaka í sí- og endurmenntun (þ.e. 
námskeiðum, fræðslufundum eða formlegu námi) og svo þátttaka í þróunarstarfi í skólum. 

Ef þú hugsar um 
starfsþróun þeirra 
sem vinna á þínum 
leikskóla, til dæmis 
sí- eða 
endurmenntun ... 

Geturðu lýst því hvort og þá hvers konar sí- eða endurmenntun hefur 
verið í boði fyrir starfsfólið sem vinnur hér? 

Eru þetta tilboð fyrir ákveðna hópa, alla sem starfa á skólanum eða ...? 

Hver skipuleggur framboðið á sí- eða endurmenntun ykkar? 

Hefur starfsfólkið á þínum skóla áhrif á hvað er gert eða hvað býðst? 
Geturðu nefnt dæmi? 

Finnst þér þú fá 
stuðning til að 
þróast/eflast í starfi? 

Hvaðan kemur sá stuðningur ef hann er til staðar?  

Hefur þú tekið þátt í einhverju sem flokkast gæti sem sí- eða 
endurmenntun fyrir starfsfólk í leikskólastarfi (eða starfsþróun)?  

Er stuðningur í aðalnámskrá, skólanámskrá eða stefnu 
sveitarfélagsins? 

II. hluti: Horft fram á veginn – stuðningur við og þörf fyrir starfsþróun 
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Ef við horfum fram á 
veginn ... 

 

Er eitthvað sem þér finnst að þyrfti að breytast í sambandi við 
starfsþróun innan leikskólans? 

En hjá sveitarfélaginu? 

Myndir þú vilja 
frekari stuðning til 
starfsþróunar í 
leikskóla?  

Hvers konar starfsþróunar (sí- eða endurmenntun) myndir þú vilja? 
Hvað myndi henta þér persónulega?  

Hvað heldurðu að henti skólanum í heild? 

Hvers konar stuðningur telur þú að myndi hjálpa þér og styðja þig?  

Hverskonar ráðgjöf 
eða leiðsögn myndi 
henta þér? Geturðu 
nefnt dæmi? 

Jafningjasamvinna (critical friend, peer support) 

Utanaðkomandi aðili (sérfræðingur, mentor, coach) 

Hvaða málefnum 
vildir þú fá aukna 
þekkingu á?  

Hvers konar þekking myndi nýtast þér í leikskólastarfinu? 

Þá er þetta komið hjá mér, en mig langar að spyrja aðeins nokkurra hagnýtra spurninga. 

Hvergi verður hægt að greina svör einstaklinga, eingöngu er verið að kalla eftir upplýsingum 
til að greina svör hópa. 

Hagnýtar upplýsingar 

Hver er starfsreynsla þín í leikskóla (í árum): ______      

Í hvaða stéttarfélagi ert þú? 

Hvaða réttindi hefur þú til að sækja þér sí- eða endurmenntun (samkvæmt 
kjarasamningum)? 

Hvaða menntun hefurðu?  

Fósturskólinn (áður en námið varð að háskólanámi) 

BEd,  

MEd,  

BS/BA + kennsluréttindi,  

MS/MA + kennsluréttdindii  

PhD (+ kennsluréttindi) 

Háskólapróf án kennsluréttindina,  

Ekki háskólamenntun  

Grunnskólapróf 
Framhaldsskólapróf (starfsnámsbraut: 1–2 ár) 
Framhaldsskólapróf (stúdent – hvaða braut) 

Annað, hvað? 

Þá þakka ég þér fyrir spjallið og gefa þér tíma til að hitta mig.  
Er eitthvað sem þú vilt spyrja um að lokum? 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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