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Ágrip 

Í leikskólum starfar fjölbreyttur hópur einstaklinga sem þarf að mæta ólíkum þörfum 

barna. Það getur verið krefjandi verkefni og til þess að ná utan um þau þarf að huga að 

stjórnunarþáttum. Margir stjórnendur hafa skoðað fagleg lærdómssamfélög sem leið til 

þess að leiða leikskólana sína þar sem þau þykja efla bæði liðsheild og starfsfólkið. 

Flestar rannsóknir á faglegum lærdómssamfélögum í leikskólum hafa beinst að 

sjónarhorni leikskólastjóra en ekki annarra stjórnenda. Forvitnilegt er því að vita 

hvernig deildarstjórar leiða sitt starfsfólk inn í faglegt lærdómssamfélag. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun deildarstjóra við að starfa í faglegu 

lærdómssamfélagi.  

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru 

viðtöl við sex deildarstjóra í þremur leikskólum.  

Niðurstöður gefa til kynna að deildarstjórarnir upplifa leiðtogahlutverk sitt við 

innleiðingu og starf í lærdómssamfélagi með ýmsum hætti. Þeir töldu mikilvægt að vera 

góð fyrirmynd fyrir starfsfólk sitt . Þeir leituðust við að vera leiðbeinandi og styðjandi 

við starfsfólk sitt og þeim fannst mikilvægt að starfsfólk deildanna fengi að fást við það 

sem þeir hefðu áhuga á 

Deildarstjórarnir töldu að traust væri mjög mikilvægt til þess að þeir gætu dreift 

ábyrgð sinni auk þess sem þeim þótti það ein af stóru áskorunum í faglegu 

lærdómssamfélagi. En hvernig þeir deila ábyrgðinni og hvetja starfsfólk sitt til að sýna 

frumkvæði fer talsvert eftir samsetningu starfsmannahópsins. Deildarstjórarnir dreifa 

mismunandi verkum meðal starfsfólksins eftir því hvort um er að ræða leiðbeinendur 

eða fagmenntaða aðila. Þeir deila daglegum verkum með bæði leiðbeinendum og 

fagmenntuðum kennurum en deila frekar hlutum eins og flóknum foreldrasamskiptum, 

sérkennslu og slíku með fagmenntuðum kennurum. 

Viðmælendur mínir voru allir á einu máli að stuðningur leikskólastjóra væri mjög 

mikilvægur í faglegu lærdómssamfélagi.  

Rannsóknin staðfesti það sem fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós, að skólamenning og 

öflug liðsheild er mikilvæg. Að lokum fannst þeim gríðarlega mikilvægt að allur 

starfsmannahópurinn hafi tækifæri til að ígrunda eigið starf og höfðu áhyggjur af því að 

ekki gæfist nægur tími til þess þegar fram líða stundir. Það er því mikilvægt að átta sig á 

því að á meðan faglegt lærdómssamfélag er til hagsbóta fyrir alla þá þarf að leggja í það 

tíma og vinnu til þess að það nái að vaxa og dafna.  
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Abstract 

It's not always necessary to reinvent the wheel 

The experience of head of department in preschools from a professional learning community 

In preschools there is a diverse group of employees who must meet different needs of 
children. To cope with these challenging tasks, consideration must be given to 
leadership aspects. Many preschool leaders have begun to study professional learning 
communities as a way to lead the preschool. It is believed that department leaders can 
achieve a good team spirit with their staff when employees get to have something to 
say about their job. Most studies in professional learning societies have focused on the 
perspective of school leaders. Therefore, it is interesting to know how department 
leaders lead their staff into a professional learning community. The aim of the study is 
to highlight the experience of the departmental director when implementing a 
professional learning community. 

In this study, a proprietary research method was used, and interviews were 
conducted with six faculty members in three different preschools. 

The main findings indicate that the division leaders experience their leadership role 
in implementing and working in a learning community in a variety of ways. They 
considered it important to be a good role model for their staff. They sought to be 
instructive and supportive to their staff, and it was important that the staff members 
should deal with what they were interested in. 

The departmental leaders felt that trust was very important in order to distribute their 
responsibilities, as they considered one of the big challenges in a professional learning 
community.  

But how they share the responsibility and encourage their staff to show initiative 
depends a lot on the composition of the employee group. The departmental directors 
distribute different tasks among the staff, depending on whether they are mentors or 
professionals. They share daily works with both mentors and skilled teachers, but 
rather share things like complex parenting, special education, and so on with 
professional teachers. 

My interviewees were all in agreeance that the support of the preschool director was 
very important in a professional learning community.  

The study confirms what previous studies have shown that schooling and a strong 
team spirit are important. Finally, it was extremely important for all the staff to have an 
opportunity to reflect on their own job and they were worried that they did not have 
enough time in the future to do that. It is therefore important to realize that while a 
professional learning community is beneficial for all, it is necessary to make time and 
effort so it can grow and flourish. 

 

 

  



6 

Efnisyfirlit 

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

Ágrip ............................................................................................................................. 4 

Abstract......................................................................................................................... 5 

Myndaskrá .................................................................................................................... 8 

1 Inngangur ............................................................................................................... 9 

1.1 Val á viðfangsefni ................................................................................................. 9 

1.2 Rannsóknarspurningar ....................................................................................... 11 

1.3 Uppbygging ritgerðar ......................................................................................... 11 

2 Fræðilegur bakgrunnur ........................................................................................ 13 

2.1 Lærdómssamfélag .............................................................................................. 13 

2.1.1 Skólamenning .............................................................................................. 16 

2.1.2 Teymi ........................................................................................................... 17 

2.1.3 Traust .......................................................................................................... 18 

2.2 Formlegt stjórnkerfi leikskólans .......................................................................... 18 

2.2.1 Stjórnskipulag stofnana ................................................................................ 18 

2.2.2 Hinar ýmsu hliðar valds ................................................................................ 19 

2.2.3 Stjórnskipulag leikskólans ............................................................................ 22 

2.2.4 Hlutverk leiðbeinenda og leikskólakennara í leikskólum ............................... 24 

2.3 Kenningar um forystu ......................................................................................... 25 

2.3.1 Dreifð forysta ............................................................................................... 26 

2.3.2 Umbreytingaforysta ..................................................................................... 27 

2.4 Deildarstjórinn ................................................................................................... 27 

2.4.1 Faglegur leiðtogi .......................................................................................... 28 

2.4.2 Valdefling ..................................................................................................... 29 

2.4.3 Að virkja mannauðinn .................................................................................. 30 

2.5 Samantekt .......................................................................................................... 31 

3 Aðferðafræði ........................................................................................................ 33 

3.1 Rannsóknarsnið .................................................................................................. 33 

3.2 Hlutverk rannsakanda ........................................................................................ 33 

3.3 Gagnaöflun ......................................................................................................... 34 

3.1.1 Þátttakendur ............................................................................................. 35 



 

7 

3.1.2 Framkvæmd rannsóknar ............................................................................... 37 

3.1.3 Gagnagreining .............................................................................................. 38 

3.3.3 Siðferðileg atriði......................................................................................... 39 

4 Niðurstöður .......................................................................................................... 41 

4.1 Deildarstjórinn sem faglegur leiðtogi .................................................................. 41 

4.1.1 Innleiðing faglegs lærdómssamfélags ........................................................... 43 

4.1.2 Skólamenning og teymisvinna ...................................................................... 45 

4.1.3 Skráning og miðlun ....................................................................................... 46 

4.2 Dreifing ábyrgðar og valds .................................................................................. 50 

4.2.1 Styrkleikar starfsmanna ................................................................................ 52 

4.2.2 Að virkja starfsfólk ........................................................................................ 55 

4.3 Stuðningur leikskólastjóra og þróun lærdómsmenningar .................................... 57 

4.3.1 Samstaða og samstarf .................................................................................. 58 

4.4 Samantekt .......................................................................................................... 59 

5 Umræða ................................................................................................................ 61 

5.1 Völd og dreifð ábyrgð.......................................................................................... 61 

5.2 Mannauður leikskólans ....................................................................................... 63 

5.3 Innleiðing á faglegu lærdómssamfélagi í leikskóla ............................................... 64 

5.4 Stuðningur leikskólastjóra við þróun faglegs lærdómssamfélags ......................... 66 

5.4.1 Menning leikskólans ..................................................................................... 68 

5.4.2 Teymi ........................................................................................................... 68 

5.5 Traust ................................................................................................................. 70 

5.6 Samvinna og upplýsingaflæði .............................................................................. 72 

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

Heimildaskrá................................................................................................................ 77 

Viðauki A: Upplýst samþykki ....................................................................................... 80 

Viðauki B: Samþykki sveitarfélags ............................................................................... 81 

Viðauki C: Upplýsingabréf til þátttakenda ................................................................... 82 

Viðauki D: Leyfi frá leikskólastjóra .............................................................................. 83 

Viðauki E: Viðtalsrammi .............................................................................................. 84 

 



8 

Myndaskrá 

Mynd 1: Hringferli lærdómssamfélags ......................................................... 14 

Mynd 2: Skóli sem fagleg stofnun ................................................................ 21 

Mynd 3: Heildstæð mannauðsstefna ríkisstofnana ...................................... 19 

Mynd 4: Valdapíramídi leikskóla .................................................................. 22 

Mynd 5: Dæmi af skipuriti leikskóla ............................................................. 24 

Mynd 6: Ferli greiningar gagna..................................................................... 39 

 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Viðmælendur rannsóknarinnar ...................................................... 37 

 

  



 

9 

1 Inngangur  

Verkefni þetta er lokaverkefni mitt til M.Ed.-prófs við kennaradeild, á 

menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þessi upphafskafli fjallar um bakgrunn og tilurð 

verkefnisins. Varpað verður ljósi á tilgang og markmið rannsóknarinnar og hvernig hún 

kemur til með að nýtast stjórnendum og kennurum í leikskólum. Þá verða 

rannsóknarspurningar settar fram, fjallað verður um val á rannsóknaraðferðinni sem 

notuð var, meginhugtök skilgreind og farið verður í uppbyggingu ritgerðarinnar. Í lokin 

verður fjallað um val á aðferðafræði rannsóknarinnar.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Á undanförnum áratugum hefur leikskólinn færst frá því að vera fyrst og fremst 

skilgreindur sem umönnunarstofnun í að vera samþykktur sem fyrsta skólastigið (Lög 

um leikskóla nr. 90/2008).  

Sjálfsagt eru flestir sem koma nálægt leikskólamálum sammála um að þar fari 

fjölbreytt nám fram en að mörgu er að hyggja til þess að ná sem bestum árangri þegar 

huga þarf að námi barnanna. Þar koma stjórnunaraðferðir meðal annars inn í myndina 

þar sem sterk liðsheild skiptir sköpum. Rodd (2013) talar um að stjórnendur nái að 

byggja upp sterka liðsheild þegar starfsfólkið hafi eitthvað um starf sitt að segja. Ein leið 

til að ná slíku fram eru svokölluð fagleg lærdómssamfélög en á undanförnum misserum 

hafa nokkrir leikskólar á Íslandi innleitt þau (Kristrún Hafliðadóttir, 2013; Svava Björg 

Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011).  

Faglegt lærdómssamfélag er samfélag þar sem allir starfsmenn taka ábyrgð á því að 

þróa skólann (Argyris og Schön, 1996). Það má því segja að í slíku lærdómssamfélagi 

gangi allir starfsmenn í gegnum sameiginlegt námsferli þar sem þeir ígrunda eigið starf 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Athyglinni er beint að því að virkja reynslu allra 

innanborðs og allir vinna saman með því markmiði að komast að sameiginlegum 

skilningi hver á öðrum, en bera þó jafnframt virðingu fyrir margbreytileika hvers annars 

(Argyris og Schön, 1996). 

Í Aðalnámsskrá leikskóla er kveðið á um að starfsfólk skuli leitast við að vera í 

gefandi samskiptum við samstarfsfólk, börn og fjölskyldur þeirra og vera góð fyrirmynd í 
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hvívetna. Starfsfólki ber að vinna í anda Aðalnámskrár og tileinka sér þá sýn sem sett er 

fram í skólanámskrá hvers leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Í kafla um leiðarljós, 

sem leikskólar eiga að hafa í huga þegar þeir skipuleggja starf sitt, kemur fram að 

leikskóli eigi að vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, 

foreldrar og börn eru virkir þátttakendur og hafi áhrif á ákvarðanir um málefni 

leikskólans (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 22). Af þessu leiðarljósi má vera ljóst að 

samkvæmt Aðalnámskránni ættu allir leikskólar að starfa í anda lærdómssamfélags. 

Sjálfsagt geta ekki allir leikskólar skilgreint sig sem lærdómssamfélag, en vonandi 

breytist það hægt og bítandi með einum skóla í einu.  

Leikskólastjórar hafa yfirleitt haft yfirumsjón með innleiðingu faglegs 

lærdómssamfélags í þeim leikskólum sem hafa tekið þau upp. Það er ekki óeðlilegt í 

ljósi þess að samkvæmt Aðalnámsskrá leikskóla (2011) fellur það í hendur 

leikskólastjóra að vera faglegur leiðtogi auk þess að vera í forystu um þróun 

metnaðarfulls leikskólastarfs. Eðli málsins samkvæmt innleiða leikskólastjórar þó 

yfirleitt öll umbótaverkefni sem þessi í samvinnu við aðra stjórnendur skólanna. Hingað 

til hefur samt mest verið skrifað um þátt leiksskólastjóra í innleiðingu 

lærdómssamfélaga en lítið hefur verið fjallað um deildarstjóra sem eru næstu yfirmenn 

kennara og starfsfólks á deildunum sem vinna með börnin. Mér þykir því forvitnilegt að 

vita hvernig deildarstjórar upplifa faglegt leiðtogahlutverk sitt við innleiðingu og starfi í 

lærdómssamfélagi leikskóla.   

Ég hef lengi haft áhuga á stjórnun og stjórnarháttum og mér verður sífellt ljósara 

mikilvægi góðrar stjórnunar og hversu gríðarlega mikilvægt er að stjórnendur nái fram 

góðri liðsheild þar sem þeir stjórna. Því vakti viðfangsefnið um faglegt 

lærdómssamfélag sérstaka athygli mína og mig langaði til að kynna mér efnið nánar. 

Eigi lærdómssamfélagið að ná fótfestu innan skólans er mikilvægt að allt starfsfólk 

leikskólans dansi í takt og taki þátt í innleiðingunni (Aðalnámsskrá leikskóla, 2011). Í 

ljósi þess að deildarstjórarnir eru næstu yfirmenn starfsfólks deildanna og eiga náið 

samstarf við það tel ég líklegt að það falli að stórum hluta á deildarstjóra að koma 

faglegu lærdómssamfélagi á, fylgja því eftir og festa í sessi. Til þess að ná fram 

árangursríku lærdómssamfélagi þurfa þeir að vera meðvitaðir um að vera faglegir 
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leiðtogar vegna þess að hlutverk þeirra, samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra, er að 

bera ábyrgð á faglegu starfi deildarinnar (Kennarasamband Íslands, e.d.-b). Ég tel að 

það geti verið lærdómsríkt fyrir deildarstjóra í leikskólum sem hyggjast innleiða 

lærdómssamfélag að sjá hvernig deildarstjórar í öðrum leikskólum hafa gert það. Það er 

von mín að lærdómur þeirra sem reynsluna hafa geti hjálpað þeim sem að eftir þeim 

koma. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Eins og fram kom hér á undan þá mun verða  einblínt á sjónarhorn og reynslu 

deildarstjóra leikskóla af innleiðingu á faglegu lærdómssamfélagi í rannsókninni. 

Markmið rannsóknarinnar er þar af leiðandi að varpa ljósi á upplifun þeirra af 

innleiðingu stjórnunaraðferðarinnar. Enda þótt leikskólastjórar beri höfuðábyrgð á því 

að viðkomandi leikskóli starfi samkvæmt lögum, þá eru það deildarstjórarnir sem eiga í 

mestum samskiptum við starfsfólk og kennara á viðkomandi deildum og þeir eiga 

jafnframt í mestum samskiptum við foreldra og börn. Hitinn og þunginn af 

innleiðingunni hvílir því á þeirra herðum. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

niðurstöðurnar muni nýtast þeim sem hafa áhuga á að innleiða lærdómssamfélög í 

skólum og stuðla þannig að vel heppnaðri innleiðingu og þar af leiðandi að fjölgun 

lærdómssamfélaga í leikskólum á Íslandi. 

Rannsóknarspurningar mínar eru þar af leiðandi þessar: 

• Hvernig upplifa sex deildarstjórar í þremur leikskólum faglegt 

leiðtogahlutverk sitt við innleiðingu og starf í lærdómssamfélagi leikskóla? 

o Með hvaða hætti dreifa deildarstjórarnir ábyrgð og valdi til 

samstarfsfólks?  

o Hvernig upplifa deildarstjórarnir stuðning leikskólastjóra og þróun 

lærdómsmenningar leikskólans? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar sagði ég frá markmiðum rannsóknarinnar og hvers vegna 

viðkomandi efni var valið ásamt lykilhugtökum og kynningu á 

rannsóknarspurningunum. Næst segi ég frá fræðilegum hluta og kenningum 
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ritgerðarinnar. Þar byrja ég á að skoða fyrri rannsóknir en skoða síðan fyrst og fremst 

ýmsar stjórnunarkenningar, lærdómssamfélagið í leikskólum og starf deildarstjórans í 

þessu samhengi. Í þriðja hluta ritgerðarinnar fjalla ég um aðferðafræðilegan hluta 

verkefnisins. Niðurstöður verða kynntar og ræddar í fræðilegu samhengi og dregnar af 

þeim ályktanir í sérkafla, sem að enda síðan á lokaorðum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla mun ég fjalla um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Kaflinn er 

fjórskiptur þar sem hver hluti skiptist í undirkafla. Ég byrja á að fjalla um 

lærdómssamfélag í skólum. Því næst skoða ég stjórnskipulag innan leikskólans og ýmiss 

hlutverk innan hans sem tengjast valdapýramídanum. Þar á eftir beini ég sjónum 

mínum að ýmsum kenningum sem tengjast stjórnun og forystu, og að lokum verður 

fjallað um hlutverk deildarstjóra í leikskólum. 

2.1 Lærdómssamfélag 

Hugmyndina um Skóla sem faglegt lærdómssamfélag má rekja til rannsókna í 

stjórnunarfræðum um miðja síðustu öld. Um það leyti fóru fræðimenn að skoða 

fyrirtæki sem höfðu náð að þróa sig stöðugt í takt við tímann.  

Í framhaldi af þessum rannsóknum var farið að rannsaka hvernig fyrirtæki gæti 

starfað eins og mannsheili þar sem athyglin beindist að möguleikanum til lærdóms og 

hugtakið lærdómsstofnun (e. learning organization) varð til. Argyris og Schön, 

prófessorar við Harvard háskóla, voru þekktustu fræðimenn á sviði lærdómsstofnanna í 

byrjun áttunda áratugarins (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Hord (2004) tók svo 

hugmyndirnar upp á sviði menntunarfræða og innleiddi hugtakið skóli sem faglegt 

lærdómssamfélag. Hún útskýrði það sem samfélag fagfólks, þar sem fólk lærir hvert af 

öðru með það að leiðarljósi að bæta stöðugt árangur sinn í starfi. Hord setti fram 

nokkra þætti um samfélag fagfólks.  

Þættirnir eru: 

1. Sameiginleg sýn og gildi þar sem nemandinn er í brennidepli. 

2. Dreifð og styðjandi forysta. 

3. Starfshópur þar sem fagfólk lærir hvert með öðru og hvert af öðru. 

4. Gagnkvæmur stuðningur samstarfsfólks og stjórnenda. Starfsfólk sem miðlar, 

hugmyndum og aðferðum um betri kennslu. 

 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013) 
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Hugmyndir Hord (2004) hafa verið nýttar af mörgum fræðimönnum sem skrifað 

hafa um skóla sem faglegt lærdómssamfélag. Greenwood og Hawkey gerðu til að 

mynda umfangsmikla rannsókn árið 2006 á faglegum námssamfélögum í Bretlandi. 

Fræðimennirnir lýstu þróun og uppbyggingu samfélaganna sem hringferli þar sem 

grunnurinn er sameiginleg ígrundum starfsfólks í starfinu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013).  

 

Mynd 1: Hringferli lærdómssamfélags (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013) 

Þessi ígrundun skapar nýja þekkingu sem aftur leiðir til breyttra vinnubragða sem svo 

skapar nýja þekkingu. Með því móti verður til frjór jarðvegur fyrir stöðuga þróun 

skólastarfsins. Lærdómsmenning er einkenni á menningu skóla sem hefur forsendur til 

að þróast og læra í takt við nýja þekkingu og kröfur. Þessar hugmyndir hafa fallið vel að 

hugmyndum Vygotsky sem leggur áherslu á nám sem félagslegt ferli (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). 

Í rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2013) um lærdómssamfélag í 

grunnskólum kom fram mikilvægi þess að stuðningur samstarfsfólks og stjórnenda væri 

fyrir hendi. Þetta er samfélag þar sem starfsfólk miðlar hugmyndum og aðferðum um 

betri kennslu og nám þar sem stöðugt umbótastarf er unnið. Í lærdómssamfélagi er 

mikilvægt að allir hagsmunaaðilar vinni saman, en þar er átt við börn, foreldra, kennara, 

samstarfsmenn, stjórnendur og stjórnvöld. 

Í Aðalnámsskrá leikskóla (2011) segir í kafla um lýðræði og jafnrétti í skólastarfi að í 

leikskólanum ætti að leggja áherslu á starfshætti og gildi sem ýta undir lýðræðislegt 
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samfélag þar sem starfsfólk, foreldrar og börn skulu vera samstarfsaðilar. Þessi kafli og 

það sem þar kemur fram fellur vel að hugmyndum um lærdómssamfélag og styður við 

þróun þess og menningu.  

Nokkrir leikskólar á Íslandi hafa innleitt fagleg lærdómssamfélög og hafa verið 

ritaðar nokkrar fræðilegar greinar um slík samfélög á Íslandi. Svava Björk Mörk og Rúnar 

Sigþórsson (2011) framkvæmdu starfendarannsókn um uppbyggingu slíks samfélags þar 

sem þau leituðu svara við því hvernig byggja mætti lærdómssamfélag í anda Reggio 

Emilo þar sem skólagreindir, eins og lýst er í bók MacGilchrist, Mayers og Reed 2004, 

voru innleiddar. Niðurstaða rannsóknar Svövu og Rúnars var sú að skólagreindarlíkanið 

félli vel að lærdómssamfélagi og væri stuðningur við uppbyggingu þess. Niðurstöður 

þeirra gáfu jafnframt til kynna að þátttakendur teldu að með því að taka þátt í 

uppbyggingu lærdómssamfélags, þar sem lögð var áhersla á lýðræði, umhyggju, 

virðingu og samvinnu, hafi þeir eflst í starfi jafnt sem fagfólk og í persónulegum þroska 

(Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). Þau töldu að jöfn tækifæri til 

starfsþróunar og náms í leikskólum væru nauðsynleg kennarasamfélaginu til þess að 

byggja upp lærdómssamfélag og slík tækifæri þyrftu að vera óháð menntun 

starfsmanna skólans (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). Kristrún 

Hafliðadóttir (2013) skrifaði meistararitgerð við Háskólann á Akureyri þar sem hún 

skoðaði viðhorf leikskólastjóra til lærdómssamfélags í fjölmennum leikskólum. 

Niðurstöður hennar bentu til þess að leikskólastjórunum fyndist ganga vel að þróa 

leikskólann sem lærdómssamfélag. Auk þess komst hún að þeirri niðurstöðu að þeir 

þættir sem styrkja leikskólastjórann í sessi sem faglegan leiðtoga eru að efla samstarf, 

nota dreifða forystu, nýta mannauðinn og vinna með samskiptin. Leikskólastjórarnir 

sem Kristrún ræddi við töldu það ekki vera hindrun að stýra fjölmennum leikskólum, 

heldur að margbreytilegur og fjölmennur starfsmannahópur efldi starfið (Kristrún 

Hafliðadóttir, 2013). Í annarri rannsókn sem Anna Kristín Sigurðardóttir framkvæmdi á 

lærdómssamfélögum í grunnskólum árið 2010 rannsakaði hún samband 

lærdómssamfélags við skilvirkni í námi. Helstu niðurstöður sýndu að verulegt samband 

var á milli skilvirkni í námi og lærdómssamfélags. Rannsóknin sýndi fram á að í skólum A 

og B sem höfðu innleitt lærdómssamfélag var sambandið staðfest (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2010). 



16 

Árið 1989 sagði Wilkins að hæfni og árangur skipulagsheildar ráðist af flóknu 

samspili sambanda, venja, undirliggjandi reglna og sameiginlegri færni allra 

starfsmanna stofnunarinnar en ekki af einum einstaklingi (Sergiovanni, 2004).  

Sergiovanni dró orð Wilkins saman og sagði:  

Á einfaldan hátt felst hæfni skipulagsheildar í summu þess sem allir vita og nota og leiða til 
þess að lærdómur aukist. Þessi hæfni er mæld ekki eingöngu í því hvað við vitum, heldur 
hversu mikið af því við vitum, hversu miklu af því er dreift, hversu breið uppsprettan er, 
hversu miklu er beitt sameiginlega og hversu mikið af því er myndað í sameiningu við aðra. 
(Sergiovanni, 2004, bls 49). 

Fleming, 1999 sagði frá rannsókn SEDL (e. Southwest Educational Development 

Laboratory) en þar kom í ljós að styrkur sameiginlegrar ábyrgðar skipti höfuðmáli þegar 

sjálfstraust og hæfni kennara í skólum sem aðhylltust faglegt lærdómssamfélag var 

skoðuð. Fleming og Thompson segja að í skólum faglegs lærdómssamfélags verði 

breytingar eða umbætur ekki háðar einum aðila, einstaklingi eða skólastjóra. Að gera 

skóla betri krefjist þess að allir starfsmenn axli sameiginlega ábyrgð á starfinu. Þegar 

það er gert aukist vægi sérhvers kennara og slíkt skólaumhverfi hvetji starfsmenn til 

þess að læra nýja færni og þekkingu sem að lokum kemur nemendum til góða (Fleming 

og Thompson, 2004). Í næsta kafla mun verða fjallað um skólamenningu og áhrif 

hennar á lærdómssamfélag. 

2.1.1 Skólamenning 

Allar stofnanir búa yfir ákveðinni menningu sem oft er kölluð stofnanamenning. Þegar 

stofnunin er skóli þá er menning skólans skilgreind sem skólamenning. Með því er átt 

við allt það sem einkennir skólaandann ef svo má að orði komast. Skólamenning segir til 

um það hvernig starfar fólk saman, hvaða viðhorf starfsmenn og stjórnendur hafa og 

hverjar hefðirnar eru innan skólans (Amelía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur 

Hanssen, 2011). 

Í Adlai Stevensson skólanum í Bandaríkjunum líta stjórnendur skólans svo á að þegar 

hugað er að árangri og velferð nemenda skólans, þurfi sú vinna að vera samofin 

menningu sem bæði kann að meta kennara og fjárfestir í lærdómi þeirra og faglegum 

framgangi. Einnig telja stjórnendur skólans mikilvægt að jafnvægi sé á milli sjálfstæði 

einstaklingsins og samvinnu (Sergiovanni, 2004).  
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Hall og Hord (2015) hafa komið fram með leiðir sem þeir telja góðar til þess að 

mynda skólamenningu sem byggir á faglegum starfsháttum. Þeir tala um þrjú atriði, en 

það er persónuleg leikni, teymis lærdómur og að byggja sameiginlega framtíðarsýn. Í 

persónulegri leikni, gerir hver einstaklingur stofnunarinnar það upp við sig á hvaða hátt 

hann vill taka þátt í starfi skólans. Í teymis lærdómi koma starfsmenn saman til þess að 

læra hver af öðrum og hver með öðrum. Þar þarf hver einstaklingur innan teymisins að 

finna jafnvægið á milli eigin markmiða og markmiða annarra og komast að sameiginlegu 

markmiði heildarinnar. Að lokum er sameiginleg framtíðarsýn byggð á því sem hópurinn 

sem heild kemst að. Í næsta kafla mun ég fjalla ítarlegar um teymi og teymisvinnu í 

skólum. 

2.1.2 Teymi 

Samkvæmt Rodd (2013) starfar deild innan leikskóla sem eitt teymi þar sem 

deildarstjórinn er í forystuhlutverki. Hann sér til þess að unnið sé að sameiginlegum 

markmiðum, dreifir ábyrgðinni á milli starfsfólks og stýrir þannig skútunni þangað sem 

ákveðið hefur verið að fara. 

Árangursrík teymisvinna hefst með opnum umræðum þar sem auðkennt er hvað 

þykir mikilvægt og hvaða áherslur allt starfsfólkið getur sameinast um. Samskipti verða 

að vera opin í umræðum og tími gefinn til að heyra skoðanir og athugasemdir allra 

starfsmanna. Sherry Storm skrifaði árið 1985, og það á enn þá við, að lykillinn að 

árangursríku teymi er að allir geri sér grein fyrir að sameiginleg markmið eða niðurstaða 

sé mikilvægari en einstaklingsviðhorf. Þetta eigi við um öll teymi og hópa (Ebbeck og 

Waniganayake, 2003). 

Teymisnálgunin ber árangur vegna þess að kennarar upplifa að þeir fái tækifæri til 

þess að hittast, ígrunda og ræða starf sitt. Hópurinn vinnur þægilega saman vegna þess 

að saman hefur hann aukinn styrk til þess að ná markmiðum innan sinna eigin raða, 

markmiðum sem eru mikilvæg fyrir kennslu þeirra og markmiðum sem þeir telja 

mikilvæg fyrir teymið sitt og nemendur. Vegna þess að teymið fylgist með eigin 

framgangi þá er mjög auðvelt að setja ný markmið og hækka viðmiðin. Meðlimir 

teymisins deila margreyndum aðferðum um það sem hefur gengið vel og það sem hefur 

ekki gengið upp ásamt nýjum hugmyndum (Sergiovanni, 2004). Til þess að hægt sé að 
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viðhafa teymisvinnu í leikskólum skiptir máli hvers konar stjórnkerfi eru við lýði í 

viðkomandi leikskóla. Til þess að teymisvinna geti orðið árangursrík en nauðsynlegt að 

gott traust ríki innan stofnunarinnar.  

2.1.3 Traust 

Ein af undirstöðum faglegs lærdómssamfélags er traust. Þegar talað er um traust í 

þessu samhengi er átt við traust á milli skólastjórnenda og starfsfólks (kennara) og 

traust á milli starfsfólks. Í starfi sínu takast þessir aðilar á við sameiginlega ábyrgð, 

skólanum, faginu og nemendum til hagsbóta. Framangreint traust er byggt á ákveðnu 

ferli, sem hefst hjá skólastjóranum þar sem hann leggur línurnar með því að bjóða 

kennurum að axla ábyrgð. Kennararnir byrja að treysta skólastjóranum þegar þeir sjá að 

þetta nýkomna boð um ábyrgð er byggt á einlægni. Skólastjórinn hvetur kennara 

jafnframt til þess að taka þátt í sameiginlegu námi (e. collective learning) meðal annars 

til þess að læra að dreifa ábyrgð. Það leiðir svo til aukinnar getu þeirra til að tileinka sér 

nýjar aðferðir og nálganir nemendum til hagsbóta. Samhliða byggja þeir upp traust hver 

til annars (Fleming og Thompson, 2004). Nánar verður fjallað um traust og mikilvægi 

þess í skólaumhverfinu í kafla 2.2.2. 

2.2 Formlegt stjórnkerfi leikskólans 

Stjórnun er gríðarlega mikilvæg og hefur áhrif á svo ótal margt í allri starfsemi og því er 

mikilvægt að skoða stjórnskipulag stofnana í ritgerð sem þessari. Þar sem þessi 

rannsókn beinist meðal annars að því að skoða upplifun deildarstjóra í leikskólum þá 

verður miklu rými varið í umfjöllun um einkenni stjórnskipulags þar, en áður en sú 

umfjöllun hefst ætla ég að fjalla almennt um stjórnskipulag íslenskra stofnana fyrr og 

síðar. Ég mun byrja á því að skoða skipulag stofnana, skoða einnig  ýmsar hliðar valds, 

stjórnskipulag leikskólans og að lokum hlutverk leiðbeinenda og leikskólakennara í 

leikskólum. 

 

2.2.1 Stjórnskipulag stofnana 

Þann 12. nóvember 2010 samþykkti ríkisstjórn Íslands að stofnanir (þar með talið 

menntastofnanir) skyldu leitast við að innleiða markvisst aðferðir mannauðsstjórnunar 
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þar sem lágmarkskrafa er um heildstæða mannauðsstefnu, gæði í ráðningamálum, 

árleg starfsmannasamtöl, árangursríka starfsþróun starfsmanna og notkun 

starfslýsinga. Stofnanir ríkisins þurfa því að nota fyrrnefnda þætti mannauðsstjórnunar 

til þess að stofnanasamningar ríkisins séu virkir (Stjórnarráðið, e.d.). Þó að leikskólar 

séu reknir af sveitarfélögunum en ekki ríkinu má ætla að það sama eigi við um leikskóla 

rétt eins og menntastofnanir sem reknar eru af ríkinu. 

 

Mynd 2: Heildstæð mannauðsstefna ríkisstofnana (Stofnanasamningar, e.d.) 

Það er því mikilvægt fyrir alla stjórnendur leikskóla að hafa þessi viðmið í huga í 

daglegu starfi sínu. Þeir þurfa jafnframt að átta sig á mikilvægi þess að rækta 

mannauðinn sem vísað er til í stofnanasamningnum til að viðhalda gæðum innan 

stofnunarinnar.  

2.2.2 Hinar ýmsu hliðar valds 

Skólastjórar og deildarstjórar hafa yfirleitt verulegt vald á grundvelli formlegrar forystu 

þeirra (Bush, 2011) sem er meðal annars skilgreind í kjarasasmningum, starfslýsingum 

og í lögum um leikskóla. Slíkt vald er kallað stöðubundið vald (e. positional) en það er 

valdið sem tilheyrir starfslýsingu viðkomandi (Rodd, 2013). Stöðubundið vald er 

algengasta uppspretta valds í stofnunum. Þar er átt við einstaklinga sem gegna 

opinberri stöðu hjá stofnun með þeirri ábyrgð og réttindum sem henni fylgir. Þeir sem 

búa yfir slíku valdi hafa gjarnan rétt til þess að taka ákvarðanir og gegna oft 

lykilhlutverki í stefnumótun. Talað er um stöðubundið vald sem lögmætt vald. Annað 
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starfsfólk hefur stundum þetta vald en þá sem staðgenglar þeirra sem gegna stöðunni 

opinberlega (Bush, 2011).  

Sumir skólastjórnendur leggja gjarnan mikla áherslu á valdsvið, stefnu, reglur og 

þvingunaraðgerðir með það fyrir augum að auka samhæfingu og eftirlit sem getur haft 

þau áhrif að starfsánægja, hvatning, skuldbinding og sköpun verður minni (Tschannen-

Moran, 2009).  

Slíkt stjórnskipulag getur hindrað aðlögunarhæfni sem er nauðsynleg gagnvart 

breytingum á ytra umhverfi (Tschannen-Moran, 2009). Þannig geta stjórnendur sem 

aðhyllast þessar stjórnunaraðferðir átt á hættu að gera það á kostnað fagmennsku í 

skóla en nánar verður fjallað um þessar aðferðir og áhrif þeirra í þessum kafla.  

Vélrænt skrifræði (e. machine bureaucracy) er stjórnunaraðferð sem helst væri 

hægt að útskýra sem hefðbundið pýramídaskipulag þar sem stjórnun og völd eru í 

höndum stjórnenda í efsta lagi pýramídans og upplýsingagjöfin kemur að ofan og niður 

sem að er bagalegt því þá fara samskiptin oftast í gegnum millistjórnendur sem hafa oft 

á tíðum ekki verið hluti af ákvarðanatökunni (Tschannen-Moran, 2009). Þannig hindrar 

stjórnskipulagið flæði samskipta sem er sérstaklega slæmt í skólum þar sem góð 

samskipti eru mikilvægari en gerist og gengur og upplýsingagjöfin þarf að geta streymt í 

báðar áttir.  

Í skólum þar sem miðstýring sem þessi er við lýði er lítil trú á getu kennara til að 

taka ákvarðanir. Stjórnendur í þessum skólum nota vald sitt til þess að aga kennara með 

ströngum reglum og stífri stefnu og hafa lítið álit á starfi þeirra. Ferli eru hönnuð til að 

hægt sé að fylgjast náið með þeim og þvingunaraðgerðir notaðar til að tryggja að þeir 

hafi lítinn möguleika á ákvörðunartöku. Þessir stjórnarhættir ýta undir vantraust vegna 

þess að stjórnendur halda að ef þeir fylgist ekki náið með kennurum munu þeir ekki 

gera skyldu sína (Tschannen-Moran, 2009).  

Önnur stjórnunaraðferð sem ýtir undir vantraust er nákvæmnisstjórnun (e. micro 

management), þar sem undirmönnum er stýrt í smáatriðum og starfskröfur eru 

óeðlilega nákvæmar. Undir slíkri stjórnun er ekki svigrúm fyrir kennara að hafa faglega 

skoðun (Tschannen-Moran, 2009).  

Að ofansögðu er ljóst að val á stjórnunaraðferð skiptir miklu máli og getur haft 

jákvæðar jafnt sem neikvæðar afleiðingar fyrir bæði starfsfólk og nemendur skóla. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að lærdómssamfélag stuðlar að meira trausti milli 

yfirmanna og kennara því þar er gert ráð fyrir að kennarar búi yfir nægilegri faglegri 
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þekkingu og hæfni til að taka ákvarðanir (Louis, Marks og Kruse, 1996). Í einni slíkri 

rannsókn frá árinu 2009 skoðaði Tschannen-Moran hvort fagmennska kennara væri 

tengd faglegri stefnumörkun skólastjórans. Þar kom fram ákall um að breyta skólum í 

lærdómssamfélög svo að þeir gætu aðlagað sig að breyttum kröfum í flóknu samfélagi 

og fjölbreyttum þörfum nemenda. Þá bentu rannsóknarniðurstöðurnar jafnframt á að 

til þess að kennarar standi undir væntingum um fagmennsku þurfi að beina athyglinni 

að hæfni leiðtoga til þess að leiða hópinn og hvernig hægt er að skapa traust í 

skólastarfinu (Tschannen-Moran, 2009). Það er ekki aðeins mikilvægt að gott traust 

náist milli leikskólastjóra og deildarstjóra heldur er mikilvægt að gott traust myndist 

þvert á stofnunina alla svo að vel takist til við myndun lærdómssamfélags (Tschannen-

Moran, 2009). Þegar traust er myndað í gegnum tímans rás og kennarar og starfsfólk 

finna að þeirra framlag skiptir máli og að þeir séu eins og hluti af fjölskyldu þar sem allir 

skipta máli, upplifa þeir valdeflingu.  

Á mynd 2 hér fyrir neðan má sjá hvernig skóli sem fagleg stofnun er mynduð úr 

tveimur ólíkum þáttum. 

 

Mynd 3: Skóli sem fagleg stofnun (Tschannen – Moran, 2009) 

 

Að ofansögðu er ljóst að til þess að faglegt lærdómssamfélag sé árangursríkt er 

mikilvægt að stofnunin búi yfir skólamenningu sem ýtir undir traust (Fleming og 

Thompson, 2004). Í næsta kafla verður fjallað nánar um stjórnskipulag leikskólans. 
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2.2.3 Stjórnskipulag leikskólans 

Þegar stjórnskipulag leikskólans er skoðað er bæði hægt að skoða það út frá 

valdapýramída og skipuriti leikskólans. Í skipuritinu, reglunum og starfslýsingum kemur 

fram hver má framkvæma tilteknar aðgerðir ásamt því að verklag er sett fram og 

útskýrt fyrir starfsfólki og eftirlitsaðilum (Stjórnarráðið e.d.) en valdapíramídinn varpar 

ljósi á formleg völd innan skólans og hvernig þau hríslast niður í gegnum stjórnkerfið 

(Mintzberg, 2009). 

Í valdapíramída leikskólans er leikskólastjórinn í efsta laginu ásamt aðstoðarleik-

skólastjóra. Leikskólastjóri stjórnar leikskólanum í umboði rekstraraðila hans auk þess 

sem hann er tengiliðir ýmissa hagsmunaaðila leikskólans (Lög um leikskóla nr 90/2008). 

Hlutverk leikskólastjóra er að vera faglegur leiðtogi og vera í forystu um þróun 

metnaðarfulls leikskólastarfs. Hann stuðlar að jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum 

þar sem velferð barnanna er alltaf í forgrunni. Leikskólastjóri leiðir samstarf ólíkra hópa 

innan leikskólans á lýðræðislegan hátt og ber ábyrgð á að innra mati leikskólans sé sinnt 

en samkvæmt lögum um leikskóla á það að vera markvisst fléttað saman við daglegt 

starf og ná til allra þátta skólastarfsins, s.s. stjórnunar, kennslu, námskrafna, námsmats 

og samskipta innan sem utan kennslustofunnar (Aðalnámsskrá leikskóla, 2011).  

 

Mynd 4: Valdapíramídi leikskóla/Arna H. Jónsdóttir (munnleg heimild 13. október 
2016) 
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Félag stjórnenda leikskóla birtir starfslýsingu aðstoðarleikskólastjóra og þar kemur 

fram að aðstoðarleikskólastjóri ber samábyrgð á rekstri leikskólans með leikskólastjóra, 

ásamt því að vera aðstoðarmaður leikskólastjóra. Auk þess, sem að framan greinir, er 

aðstoðarleikskólastjóri staðgengill leikskólastjóra í fjarveru hans (Kennarasamband 

Íslands, e.d.-a).    

Í Aðalnámsská leikskóla (2011) er hlutverki leikskólakennara lýst þannig að hann eigi 

að vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntunarstarfsins en hlutverk hans er jafnframt 

að fylgjast með nýjungum og miðla áfram þekkingu í viðleitni til að styrkja faglegt 

hlutverk leikskólans. Þá eiga leikskólakennarar að vera leiðandi samverkamenn barna, 

foreldra og annars starfsfólks leikskóla. Þar að auki ber þeim að sjá til þess að 

námsumhverfið sé skipulagt á þann hátt að börn geti notið bernsku sinnar. 

Hlutverk deildarstjóra er ekki útskýrt í Aðalnámskrá leikskóla (2011), en starfslýsingu 

má finna í kjarasamningi Félags leikskólakennara sem og á heimasíðu Félags 

leikskólakennara (Kennarasamband Íslands, e.d.-b). Þar segir að næsti yfirmaður er  

leikskólastjóri og að meginverkefni deildarstjóra séu stjórnun og skipulagning þar sem 

hann tekur þátt í gerð ýmissa áætlana í samvinnu við leikskólastjóra. Deildarstjórinn 

stýrir viðkomandi deild auk þess að miðla upplýsingum á milli deilda leikskólans og milli 

yfirstjórnar skólans og starfsfólks deildar sinnar og skipuleggur samvinnu við foreldra 

svo að fátt eitt sé nefnt (Kennarasamband Íslands, e.d.-b).  

Þegar píramídaskipulag leikskóla er skoðað (sjá mynd 4), þá má færa fyrir því rök að 

það er talsverð einföldun á stjórnskipulagi leikskóla. Í neðsta laginu eru 

leikskólakennarar og leiðbeinendur, sérhæfðir starfsmenn og verkefnastjórar ásamt 

aðstoðarleikskólastjóri  sem tilheyrir  öllum þrepunum. Ekki er víst að slíkt skipulag birti 

rétta mynd af raunveruleikanum í leikskólum. Sergiovanni benti á að þó að 

píramídaskipulag eigi vel við þegar lýsa á hefðbundnum stofnunum er ólíklegt að það 

henti þegar lýsa á stjórnkerfi skóla. Sergiovanni segir að á meðan píramídaskipulag geti 

verið góð leið til að lýsa stofnunum sem framleiða staðlaðar vörur á samræmdan hátt 

þá á það ekki við um allar tegundir stofnanna og hann telur það ekki henta skólum. 

Ástæðan fyrir því er að píramídaskipulag einfaldar og staðlar starf í skólum. Stöðluð 

skilgreining kallar á staðlaða útkomu sem ekki á heima í skólaumhverfi vegna þess að 
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þar er unnið með óstaðlaða nemendur í síbreytilegum heimi (Sergiovanni, 2005). Út frá 

staðhæfingu Sergiovanni er hugsanlega nákvæmara að notast við skipurit til þess að 

skoða stjórnkerfi leikskóla. Hér fyrir neðan (mynd 5) má sjá skipurit í leikskóla á Íslandi.  

 

 

Mynd 5: Dæmi af skipuriti leikskóla/ (Leikskólinn Lundarsel, e.d.) 

 

Eins og sjá má þá er þetta tiltekna skipurit mjög bratt og stjórnunin miðstýrð. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort skipuritið virki svona í raun og veru og hvort bein 

samskipti séu milli deildarstjóra og starfsmanns eða hvort samskiptin séu einnig milli 

skólastjóra og starfsfólks deildanna. Heyrir leikskólastjóri undir leikskólafulltrúa eða býr 

hann við ákveðið sjálfstæði? Í næsta kafla verður fjallað um hlutverk leikskólakennara 

og leiðbeinenda í leikskólum.  

2.2.4 Hlutverk leiðbeinenda og leikskólakennara í leikskólum 

Í Noregi eru aðeins um þrjátíu og tvö prósent faglærðir leikskólakennarar. Þarlend 

rannsókn skoðaði dreifingu starfseminnar (e. distribution of activities) milli 
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leikskólakennara og leiðbeinenda. Þar var skoðað hvað einkennir ábyrgð þessara 

tveggja hópa í leikskólanum (Steinnes og Haug, 2013). 

Í rannsókninni kom fram að leiðbeinendur verja meiri tíma með börnunum á meðan 

faglærðir verja meiri tíma í ýmiss konar fundarhöld og stjórnun. Rannsóknarniðurstöður 

sýndu fram á að leikskólakennararnir sinntu í mun ríkari mæli þáttum eins og 

foreldrafundum, að ræða erfið málefni við foreldra, sérkennslu, sérhæfðri kennslu og 

ýmsum þáttum er tengjast leiðtogahlutverkum (Steinnes og Haug, 2013). Báðir hópar 

meta almenna innsýn og eiginleika sem eru ekki háðir formlegri menntun sem 

mikilvægasta hæfni fyrir leikskólastarfsfólk. Leikskólakennararnir mátu hagnýta 

hæfileika lægra en leiðbeinendur, en báðir hóparnir meta faglega þekkingu í svipuðum 

mæli (Steinnes og Haug, 2013). 

Niðurstöður norsku rannsóknarinnar eru í takt við svipaða rannsókn á áherslum 

leikskólakennara og leiðbeinenda í íslenskum leikskólum. Þar kom í ljós að þeir sinna oft 

svipuðum störfum. Leikskólakennarar sinna þó meira stjórnun og sérhæfðu námi 

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

leikskólum er hlutfall leikskólakennara tæplega 32 prósent á móti leiðbeinendum 

(Hagstofa Íslands, 2017). Þannig að aðstæður hér á Íslandi virðast vera svipaðar og í 

Noregi. Í íslensku rannsókninni kom jafnframt fram að ein af áskorunum 

leikskólakennara væri að halda í fagmennsku sína í hópi leikmanna (Jóhanna 

Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013). Hér á eftir verður 

fjallað betur um þetta og um þær tegundir forystu sem koma við sögu í faglegu 

lærdómssamfélagi 

2.3 Kenningar um forystu 

Einfaldasta skilgreiningin á forystu er að hópur fólks er virkjaður á grundvelli gilda og 

hugsjóna til að ná sameiginlegu markmiði (Rodd, 2013) en viðtekin og hefðbundin 

skilgreining á forystu er að einn einstaklingur sinni stöðu leiðtoga fyrir skilgreindan hóp 

fólks.  

Í leikskólum er deildarstjóri oft í stöðu leiðtoga á sinni deild en hann getur jafnframt 

dreift forystunni í ákveðnum verkefnum á milli starfsmanna sinna. 
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Svokölluð dreifð forysta snýst hins vegar um að sumir eða allir starfsmenn fái 

leiðtogahlutverk. Þessi tegund forystu veitir möguleika á því að allir í stofnuninni geti 

orðið leiðtogar (Gronn, 2002). 

James Burns skilgreindi forystu (e. leadership) á þann hátt að leiðtogar og fylgjendur 

væru að vinna að ákveðnu markmiði sem stæðu fyrir gildi, hvatningu, vilja, ásókn í 

forystu og væntingar bæði leiðtoga og fylgjenda (Marzano, Waters og Mcnulty, 2005). 

Að dreifa verkefnum á milli starfsmanna er mjög í anda lærdómssamfélags eins og áður 

hefur verið lýst. Það er þó ekki endilega víst að það sé nóg að deildarstjórinn deili 

verkum á milli starfsfólks deildarinnar heldur þarf hann einnig að undirbúa starfsfólkið 

vel og styðja það.  

2.3.1 Dreifð forysta 

Samkvæmt Erick Camburn, Brian Rowan og James Taylor fóru stefnumótandi aðilar að 

gera sér grein fyrir bæði einstaklingsmiðaðri forystu og dreifðri forystu í kringum 1980. 

Þeir settu meðal annars fram hugmyndir um heimastjórnun (e. side-based 

management) (Hoy og Miskel, 2013). Kenningar um dreifða forystu snúast mikið um 

liðsheild en jafnframt um kosti þess að dreifa verkefnum. Verkum er dreift þvert á 

stofnunina eða fyrirtækið til þess að takast á við margvísleg verkefni sem geta verið 

mismunandi að stærð, flækjustigi og umfangi (Hoy og Hoy, 2013). 

Þeir sem aðhyllast dreifða forystu telja hana nauðsynlega vegna þess að 

skólastofnanir eru svo flóknar og margslungnar og verkefnin svo víðfeðm að ekki er 

hægt að gera ráð fyrir því að ein manneskja hafi hæfni eða krafta til að sinna öllum 

þeim verkefnum svo að vel geti orðið. Fylgismenn kenningarinnar líta svo á að 

heillavænlegast sé að dreifa ábyrgðinni á milli margra einstaklinga, til dæmis stjórn, 

aðalskrifstofu, skólastjórnar, kennara og annarra starfsmanna, foreldra og nemenda 

(Hoy og Hoy, 2013). Þegar starfsmenn fá að leiða starf og verða forystumenn er hægt 

að auka skilning þeirra á starfi stofnunarinnar með því að veita þeim tækifæri til þess að 

hafa yfirumsjón með einhverju verkefni. Ekki má gleyma því að forysta byggist að 

stórum hluta upp af samskiptum. Sá sem er í forystuhlutverki getur lært meira af þeim 

sem er honum ósammála heldur en einhverjum sem er honum sammála. Áhrifarík 
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leiðtogamennska er nátengd samvinnu teyma kennara sem vinna að sameiginlegu 

markmiði og hafa áhrif og hvetja hvern annan (Rodd, 2013). 

Ogawa og Bossert (1995) sáu dreifða forystu sem gæðastimpil á stofnunum. Þeir 

gengu jafnvel svo langt að halda því fram að allir meðlimir stofnunarinnar gætu stjórnað 

og að stjórnun gangi lengra heldur en að dreifa verkefnum þvert á starfsmannahópinn 

(Hoy og Miskel, 2013). Í næsta kafla mun ég fjalla um umbreytingaforystu og hvernig 

stjórnendur eins og deildarstjórar geta nýtt sér hana í starfi. 

2.3.2 Umbreytingaforysta 

Umbreytingaforysta (e. transformational leadership) er oft sögð vera samnefnari fyrir 

siðfræðilegan leiðtogastíl. Leiðtogar sem aðhyllast þennan stjórnunarstíl njóta gjarnan 

mikils trausts starfsmanna. Þeir bera virðingu fyrir starfsfólki sínu, eru nærgætnir, 

tillitsamir og bera jafnframt traust til þeirra (Rodd, 2013). 

Árið 1985 setti Bass fram fjögur atriði sem einkenna umbreytingaleiðtoga en það 

eru einstaklingsmiðun, vitsmunalegur innblástur, hvatning og hugmyndafræðileg áhrif. 

Einstaklingsmiðaður leiðtogi gefur þeim sem virðast vanræktir persónulega athygli. 

Með vitsmunalegum innblæstri er fólk hvatt til að hugsa um gömul vandamál á nýjan 

hátt. Umbreytingaleiðtogi hvetur starfsfólk á jákvæðan hátt og hefur 

hugmyndafræðileg áhrif með því að vera góð fyrirmynd (Marzano, Walters og McNulty, 

2005).  

Deildarstjórar geta nýtt sér kenningar um umbreytingaforystu með því að vera 

góðar fyrirmyndir. Einnig með því að vera vakandi fyrir einstaklingum innann 

starfsmannahópsins sem hafa verið vanræktir, hugsanlega vegna þess að þeir eru 

feimnari eða lokaðri en aðrir og ná því ekki að blómstra. Slíkir einstaklingar geta búið 

yfir einhverri færni sem nær ekki að komast upp á yfirborðið og stundum þurfa þeir á 

meiri stuðningi og leiðbeiningum að halda heldur en næsti starfsmaður þarf (Marzano, 

Walters og McNulty, 2005).  

2.4 Deildarstjórinn 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á starfi millistjórnenda í skólum. Í rannsókn 

Örnu H. Jónsdóttur á starfsánægju deildarstjóra kom í ljós að deildarstjórinn upplifir 
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talsverða togstreitu í hlutverki sínu, þar sem hann er bæði leikskólakennari og 

stjórnandi (Arna H. Jónsdóttir, 2001). 

Margir deildarstjórar hafa „lent í hlutverkinu“ og ætluðu sér aldrei að verða 

stjórnendur. Þeir njóta þess að starfa með börnum en finnst krefjandi að vera leiðtogi 

starfsmanna deildarinnar sem þeir stýra (Rodd, 2013). Einnig finnst mörgum 

deildarstjórum erfitt að þurfa að framfylgja oft á tíðum óvinsælum ákvörðum meðal 

samstarfsmanna deildanna (Arna H. Jónsdóttir, 2009). 

Rannsókn Ásdísar Olgu Sigurðardóttur leiddi í ljós að breytt umhverfi í leikskólum 

hefur haft mikil áhrif á starf deildarstjóra. Þetta breytta umhverfi hefur aukið álag á 

deildarstjórana með hlutum eins og lengri viðveru barna og fjölda barna í of litlu rými 

þar sem rými fyrir frjálsan leik skerðist og þörfin eykst þar af leiðandi á stífari 

dagskipulagi. Í þeirri rannsókn kom einnig fram að þar sem leikskólar hafa verið 

sameinaðir hafi færst meiri ábyrgð á stjórnendur leikskólans og deildarstjóra. Það leiddi 

af sér að tími þeirra með börnunum varð minni (Ásdís Olga Sigurðardóttir, 2013). Til 

þess að deildarstjórar geti notað aðferðir eins og dreifða forystu og meiri samvinnu er 

nauðsynlegt að þeir líti á sig sem faglega leiðtoga, sem hvetja starfsmenn og styðja í 

þeirra verkum. Rodd (2013) segir að eftirsóknarverðir leiðtogahæfileikar komi með 

eftirliti (e. supervision), þjálfun og handleiðslu. Eftirlit er ekki lengur stjórnun og eftirlit, 

eins og áður var, heldur er frekar um að ræða stuðning, hvatningu og leiðbeiningu. 

Deildarstjórinn hefur því í raun tvíhliða hlutverk, annars vegar 

framkvæmdastjórnunarhlutverk, en í því felst meðal annars að skipuleggja starf 

deildarinnar, til dæmis dagskipulag og undirbúningstíma, og hins vegar faglegt hlutverk, 

þar sem hann styður, leiðbeinir og hvetur starfsfólk deildarinnar.  

 

2.4.1 Faglegur leiðtogi 

Ekki eru allir á eitt sáttir hvernig skilgreina skuli hugtakið faglegur leiðtogi. Til að mynda 

skilgreinir Wasley, 1991 faglega forystu kennara sem hæfnina til þess að hvetja 

samstarfsmenn sína til breytinga og gera hluti sem þeir myndu annars ekki gera nema 

vegna þessara áhrifa leiðtogans. Í skilgreiningu Katzenmeyer og Moller (2001) eru 
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faglegir leiðtogar hins vegar stjórnendur sem leiða starfsmenn og nemendur innan 

skólastofunnar jafnt sem utan (Muijs og Harris, 2003). 

Katzenmeyer og Moller (2001) hafa skipt faglegri forystu kennara í þrjá meginþætti: 

1) Forysta meðal nemenda eða annarra kennara. 

a) Leiðbeinandi, þjálfari, námskrárfræðingur og aðili sem mótar nýjar aðferðir og 

leiðir námshópa.  

2) Forysta rekstrarverkefna. 

a) Skipulagning verkefna þar sem leiðtoginn leiðir hóp í átt að fyrirfram 

skilgreindum markmiðum. Þessi leiðtogi getur verið deildarstjóri.   

2) Forysta í gegnum ákvarðanatöku eða samstarf. 

a) Þátttaka í umbótahópum skóla, Day og Harris, 2003 benda á fjórar víddir sem 

kennari þarf að hafa í huga sem faglegur leiðtogi. Fyrsta víddin varðar umbætur í 

skólum í starfi einstakra kennslustofa. Deildarstjórinn ber þar ábyrgð sem 

formlegur stjórnandi. Hann sér til þess að samskipti í kennslustofunni séu örugg 

og kennarar (og annað starfsfólk) fái tækifæri á að þróast í starfi. Í annarri 

víddinni er lögð áhersla á þátttöku í forystu þar sem allir kennarar eru hluti af 

breytingunni eða þeirri þróun sem á sér stað hverju sinni og fá tilfinningu fyrir 

því að þeir eigi eignarhald í verkefninu. Hér eru faglegir leiðtogar mikilvægir við 

það að leiða aðra kennara til samstarfs Blase og Anderson, 1995. Þriðja víddin 

hefur með miðlunarhlutverk að gera þar sem faglegir leiðtogar eru mikilvægar 

uppsprettur þekkingar og upplýsinga. Að lokum er fjórða víddin og margir segja 

mikilvægasta hlutverk faglegs leiðtoga en það er þegar leiðtoginn er í nánu 

sambandi við einstaka kennara, þar sem gagnkvæmt nám fer fram (Muijs og 

Harris, 2003).  

2.4.2 Valdefling 

Valdefling (e. empowerment) er ferli þar sem stjórnendur deila valdi og aðstoða aðra 

við að nýta það með uppbyggilegum hætti til að taka ákvarðanir sem hefur áhrif á þá og 

vinnu þeirra. Valdefling getur bæði verið sameiginleg ákvarðanataka eða dreifing á valdi 

með samvinnu og heimastjórnun (e. site-based management). Börkur Hansen (2004) 

lýsir heimastjórnun á þann veg að þeir aðilar sem standa næst skólanum séu betur í 

stakk búnir til þess að taka ákvarðanir er varða málefni skólans en þeir sem eru fjær 

skólanum. Þegar talað er um valdeflingu þá er stjórnunin ekki einkamál deildarstjórans 



30 

heldur er valdinu dreift á fleiri starfsmenn án þess þó að vera framselt. Fylgismenn 

valdeflingar vilja sjá meira af því að störfum sé deilt þvert á skipulagsheildina, þar sem 

stjórnandi leiðbeinir liðsheildum. Þegar hópar eru valdefldir er þekking og sérkunnátta 

kennara nýtt til fullnustu. Að lokum má geta þess að niðurstöður rannsókna sýna að 

með valdeflingu kennara fylgi jákvæð áhrif á frammistöðu nemenda (Hoy og Miskel, 

2005). 

Í grein Elsu Sigríðar Jónsdóttur og Hrannar Pálmadóttur (2008) greindu þær frá 

eflingarverkefni. Höfundar framkvæmdu starfendarannsókn þar sem þeir leituðust við 

að mynda samfélag fagmennsku og umræðu og studdu við leikskólakennara á 

vettvangi. Verkefnið fólst í því að laða fram sérþekkingu þeirra á börnum og aðstæðum 

á hverjum stað en ekki „kenna“ þeim nákvæmlega hvernig gera ætti hlutina. Höfundar 

miðuðu vinnuna í rannsókninni út frá valdeflingu. Þær komust að því að samræður 

væru áhrifaríkt breytingaafl til að styrkja fagmennsku. Það má segja að einn partur 

valdeflingar sé að virkja þann mannauð sem stofnun býr yfir. Næsti kafli mun fjalla 

ítarlegra um þann þátt. 

2.4.3 Að virkja mannauðinn 

Mannauður samanstendur af tveimur orðum, maður og auður. Þegar fólk heyrir orðið 

auður, þá hugsar það yfirleitt um fjármuni en hér tölum við um annars konar auð. 

Mannauður samanstendur af einhverju sem býr innra með fólki, þeirri þekkingu og 

færni sem manneskja notar og getur nýst fyrirtæki eða stofnun til þess að ná fram 

markmiðum sínum (Becker, 1994).  

Stjórnendur eru farnir að gera sér grein fyrir því að mannauðurinn er mikilvægasta 

auðlindin og stærsta vopnið í síbreytilegu umhverfi (Brynja Guðjónsdóttir, 2004). Brynja 

Guðjónsdóttir fjallar um þetta frá sjónarhóli fyrirtækja í grein sinni en ég tel að það 

sama eigi við um stofnanir. Hún segir einnig að ánægðir starfsmenn séu til í að leggja 

hart að sér til þess að ná árangri. Hún telur að ef fyrirtæki eigi að lifa af í 

nútímaumhverfi, þar sem ríki mikill hraði og örar breytingar, þurfi stjórnendur að gefa 

starfsmönnum aukið frelsi til athafna, með því að veita þeim rými til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir í starfi (Brynja Guðjónsdóttir, 2004). Þessar hugmyndir um mikilvægi 

mannauðs á undanförnum árum koma vel heim og saman við hugmyndir um 
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lærdómssamfélag í skólum þar sem leiðtogar leitast við að dreifa ábyrgðinni. Þar er 

einnig mikilvægt að starfsmenn nái að blómstra og fái að njóta sín eins og ég fjallaði um 

í kaflanum um umbreytingaforystu. 

2.5 Samantekt 

Faglegt lærdómssamfélag hefur mikla þýðingu innan leikskólasamfélagsins. Í 

lærdómssamfélagi ganga allir starfsmenn í gegnum sameiginlegt námsferli þar sem þeir 

ígrunda eigið starf. 

Að dreifa verkefnum á milli starfsmanna er í anda lærdómssamfélags. Það er þó ekki 

endilega nægilegt að deildarstjórinn deili verkum á milli starfsfólks deildarinnar heldur 

þarf hann einnig að undirbúa starfsfólkið vel og styðja við það.  

Þar sem rannsókn þessi beinist að sýn deildarstjórans í faglegu lærdómssamfélagi er 

mikilvægt að átta sig á hlutverki hans í leikskólanum. Afar mikilvægt er að 

deildarstjórinn sé faglegur leiðtogi til þess að viðhalda faglegu starfi á sinni deild. Ein 

skilgreining á  faglegri forystu kennara er hæfnin að hvetja samstarfsmenn sína til 

breytinga og gera hluti sem þeir myndu annars ekki gera nema vegna þessara áhrifa 

leiðtogans.  

Valdefling er ferli þar sem stjórnendur deila valdi og aðstoða aðra við að nýta það 

með uppbyggilegum hætti til að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á þá og vinnu þeirra. Að 

lokum fjallaði ég um mannauðinn, en margir eru sammála um að hann er mikilvægasta 

auðlindin sem fyrirtæki og stofnanir búa yfir.  

Í faglegu lærdómssamfélagi er athyglinni beint að því að virkja reynslu allra innanborðs 

og allir vinna saman og reyna að komast að sameiginlegum skilningi hver á öðrum, en 

bera þó jafnframt virðingu fyrir margbreytilega hvers annars. 

Til þess að búa til gott umhverfi fyrir faglegt lærdómssamfélag er nauðsynlegt að 

menning skólans ýti undir það. Skólamenning getur krafist þess að fólk sýni fagmennsku 

og metnað þar sem stöðugt er verið að reyna að bæta starfið og vinnustaðinn eða 

jafnvel hins gagnstæða. Ein af þeim aðferðum sem hægt er að nota þegar faglegt 

lærdómssamfélag er innleitt er notkun teyma. Teymisnálgunin ber árangur vegna þess 

að kennarar upplifa að þeir fái tækifæri til þess að hittast til að ígrunda og ræða starf 
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sitt. Hópurinn vinnur þægilega saman vegna þess að samvinnan gefur honum aukinn 

styrk til þess að ná markmiðum innan sinna eigin raða, markmiðum sem eru mikilvæg 

fyrir kennslu þeirra og sem þeir telja mikilvæg fyrir teymið sitt og nemendur. 

Árangursrík teymisvinna hefst með opnum umræðum þar sem auðkennt er hvað 

þykir mikilvægt og hvaða áherslur allt starfsfólkið getur sameinast um. Samskipti verða 

að vera opin í umræðum og tími gefinn til að heyra skoðanir og athugasemdir allra 

starfsmanna. Lykillinn að árangursríku teymi er að allir geri sér grein fyrir að 

sameiginleg markmið eða niðurstaða sé mikilvægari en einstaklingsviðhorf. Þetta eigi 

við um öll teymi og hópa. Teymisnálgunin ber árangur vegna þess að kennarar upplifa 

að þeir fái tækifæri til þess að hittast, ígrunda og ræða starf sitt 

 

Traust er mjög mikilvægt í öllu samstarfi og í faglegu lærdómssamfélagi skiptir það 

sérstaklega miklu máli. Í mjög miðstýrðum stofnunum er ekki mikið traust á milli 

yfirmanna og undirmanna. Í skólum þar sem miðstýring sem þessi er við lýði er lítil trú á 

getu kennara til að taka ákvarðanir. Stjórnendur í þessum skólum nota vald sitt til þess 

að aga kennara með ströngum reglum og stífri stefnu og hafa lítið álit á starfi kennara. 

Ferli eru hönnuð til að hægt sé að fylgjast náið með þeim og þvingunaraðgerðir notaðar 

til að tryggja að þeir hafi lítinn möguleika til ákvörðunartöku. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að lærdómssamfélag stuðlar að trausti milli yfirmanna og kennara því þar er gert ráð 

fyrir að kennarar búi yfir nægilegri faglegri þekkingu og hæfni til að taka ákvarðanir. Í 

kjölfar þess að skoðað var hvort fagmennska kennara væri tengd faglegri stefnumörkun 

skólastjórans kom fram ákall um að breyta skólum í fagleg lærdómssamfélög því þannig 

væri frekar hægt að mæta breyttum kröfum í flóknu samfélagi og fjölbreyttum þörfum 

nemenda.  

Traust er byggt á ákveðnu ferli sem hefst hjá skólastjóranum þar sem hann leggur 

línurnar með því að bjóða kennurum að taka þátt í ábyrgð. Þetta nýfengna traust 

verður til þess að kennararnir fara að bera traust til skólastjórans. 
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3 Aðferðafræði 

Tilgangur rannsóknarinnar var að niðurstöður hennar muni nýtast þeim sem hafa áhuga 

á að innleiða lærdómssamfélög í skólum og stuðla þannig að vel heppnaðri innleiðingu 

og þar af leiðandi fjölgun lærdómssamfélaga í leikskólum á Íslandi.  

Stuðst var við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research), en þær eru 

taldar henta vel þegar reynt er að skilja hvaða merkingu menn leggja í veruleikann og 

aðstæður sínar. Þar er áhersla lögð á að einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. 

Því er aðeins hægt að útskýra athafnir fólks með því að afla gagna um hvaða merkingu 

það leggur í aðstæður sínar og reynslu. Enn fremur, þá er félagslegur veruleiki 

óstöðugur og túlkun hans háð síbreytilegu samhengi og samskiptaferlum. Ein aðferðin 

er að taka viðtöl við fólk þar sem spurningar og svör eru ekki á stöðluðu formi heldur 

miða að því að fá viðmælandann til að lýsa reynslu sinni og upplifun. Eigindleg nálgun 

býður upp á að kafa vel ofan í það viðfangsefni sem rannsakað er (Lichtman, 2013).  

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið sem notað var kallast túlkandi tilviksrannsókn (e. interpretive case 

study). Rannsakandi velur eitt eða nokkur tilvik sem hann rannsakar í smáatriðum til að 

öðlast skilning á tilvikinu. Þessi tilvik geta verið álitin lýsandi fyrir tiltekinn hóp, 

undantekningartilfelli eða valin vegna sérstakra einkenna (Lichtman, 2013).  

Tilvik geta verið einstaklingar eða hópar með tiltekin einkenni eða eiginleika, tiltekin 

hegðun og tiltekinn atburður eða staður. Þegar rannsakandi gerir tilviksrannsókn getur 

hann notað ýmsar aðferðir til að nálgast gögn. Þessar aðferðir eru þátttökuathuganir, 

beinar athuganir, viðtöl, greining fyrirliggjandi gagna (til dæmis myndir, lög og 

reglugerðir, fundargerðir) og fleira. Tilviksrannsóknir eru algengar í menntarannsóknum 

þar sem bekkir, deildir og skólar eru tilvik sem eru skoðuð (Lichtman, 2013). Í þessu 

verkefni er tilvikið deildarstjórar í leikskólum til rannsóknar.   

3.2 Hlutverk rannsakanda 

Rannsakandinn leikur lykilhlutverk í ferli eigindlegra rannsókna. Hann safnar gögnum, 

fylgist hugsanlega með vettvangi og smíðar raunveruleika í gegnum upplifun sína. Þar 
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að auki ber rannsakandinn ábyrgð á því að greina gögn í gegnum gagnvirkt ferli (e. 

interactive process) sem fer fram og til baka á milli gagna sem er safnað og gagna sem 

eru greind (Lichtman, 2013). 

Að lokum túlkar rannsakandi gögnin og tengir þau við raunveruleikann. Mikilvægt er 

að átta sig á að rannsakandinn í eigindlegum rannsóknum er aðalverkfærið (mælitækið) 

í rannsóknum. Hann þarf að meta hvaða upplýsingum á að safna saman. 

Rannsakandinn býr yfir eigin reynslu og þekkingu og bakgrunnur hans getur haft áhrif á 

gögnin ef ekki vel er að gætt. Rannsakendur þurfa að passa sig á svokallaðri klemmu (e. 

dilemma) og þess að vera ekki hlutdrægir (Lichtman, 2013). Vegna þessarar klemmu var 

ég meðvituð um að skoðanir mínar geta haft áhrif og var vakandi fyrir því að vera sem 

minnst leiðandi í viðtölum. 

Í flestum eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé sameiginlegur 

skilningur sem þróast hefur með samskiptum rannsakanda og þátttakenda. Mikilvægt 

er að vera virkur hlustandi  og leyfa viðmælanda að tala án þess að grípa inn í . 

Rannsakandi þarf að vera góður í mannlegum samskiptum og geta sett sig í spor 

annarra. Mikilvægt er að samskipti rannsakanda við viðmælendur byggist á trausti, 

nærgætni og heiðarleika. Auk framangreindra þátta þarf rannsakandi að geta lesið í 

tónfall og líkamstjáningu og fylgjast með óyrtum samskiptum. Rannsakandinn þarf að 

vanda spurningarnar, vara sig á að spyrja ekki lokaðra spurninga og oft á tíðum að fylgja 

eftir með eftirspurningum til þess að ná að kafa nógu djúpt í viðfangsefnið (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013).  

3.3 Gagnaöflun 

Í rannsókninni var aflað skriflegra heimilda en þær eru tvenns konar. Annars vegar 

bakgrunnsupplýsingar svo sem lög um leikskóla og hins vegar fræðilegar skriflegar 

heimildir sem tengjast rannsókninni með einum eða öðrum hætti.   

Auk þess voru tekin viðtöl við sex deildarstjóra í þrem leikskólum. Valið stóð á milli 

þess að taka opin, hálfopin eða stöðluð viðtöl og valið var að notast við hálfopin viðtöl. 

Tilgangur hálfopinna viðtala er að rannsaka viðfangsefnið á opinn hátt og leyfa 

sjónarhorni viðmælenda að njóta sín. Kosturinn við hálfopin viðtöl er að þau bjóða upp 

á meiri sveigjanleika en stöðluð viðtöl. Sá eða sú er tekur viðtalið getur hlustað af 
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athygli á viðmælandann og brugðist við ef þörf er á og beðið viðmælendur um að skýra 

ákveðin atriði betur (Esterberg, 2002).  

3.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu persónulega reynslu af viðfangsefni hennar og 

voru valdir með tilgang rannsóknarinnar í huga. Í grein Katrínar Blöndal og Sigríðar 

Halldórsdóttur (2013) kemur fram að við val á þátttakendum í eigindlegum rannsóknum 

sé mikilvægt að samræmi sé á milli markmiða rannsóknarinnar og hversu auðvelt þeir 

eiga með eigin tjáningu. Þar er átt við að ekki sé nóg að velja viðmælendur samkvæmt 

markmiðum rannsóknarinnar, heldur er einnig mikilvægt að þátttakendur eigi 

tiltölulega auðvelt með að ígrunda reynslu sína, deila henni og ræða um hlutina, en oft 

getur verið erfitt fyrir rannsakendur að sjá það fyrir.  

Ég valdi þátttakendur með markvissu úrtaki (e. purposive sampling) þar sem valdir 

eru viðmælendur sem eru taldir geta gefið mestar upplýsingar um viðfangsefnið, á þann 

hátt að þeir endurspegli tilgang og gildi rannsóknarinnar (Lichtman, 2013).  

Þau viðmið sem voru höfð til hliðsjónar var að finna þrjá leikskóla sem að störfuðu 

sem faglegt lærdómssamfélag, væru í meðallagi stórir og að öll starfsemin færi fram í 

einni byggingu. Einnig hafði ég hug á að finna leikskóla sem væru bæði innan sem utan 

höfuðborgasvæðisins. Að lokum þá hafði ég áhuga á að framkvæma rannsóknina á 

leikskólum sem væru af svipaðri stærð og að hlutfall fagmenntaðra kennara af 

heildarfjölda starfsmanna væri svipað.  

Haft var samband við fjölmargar fræðsluskrifstofur sveitarfélaga til þess að finna 

leikskóla sem störfuðu sem faglegt lærdómssamfélag. Ég valdi þrjá leikskóla af svipaðri 

stærð þar sem fagmenntaðir kennarar voru í svipuðu hlutfalli af heildarfjölda 

starfsmanna. Ég hafði síðan samband við leikskólastjórana símleiðis og kynnti fyrir þeim 

verkefnið munnlega og fylgdi því eftir með upplýsingapósti (sjá viðauka D). 

Leikskólastjórarnir aðstoðuðu mig við að komast í samband við deildarstjóra. Ég hafði 

samband við deildarstjórana í gegnum tölvupóst þar sem ég sagði frá rannsókninni og 

tilgangi hennar (sjá viðauka C).  

Leikskólarnir þar sem þátttakendur störfuðu voru allir á suðvestur horni landsins, í  

þéttbýliskjörnum, og höfðu verið starfandi í tíu ár eða lengur. Leikskólarnir samanstóðu 
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af fjórum til sex deildum. Barnafjöldinn var frá 84 börnum upp í 135 börn og fjöldi 

starfsfólks var á bilinu 33 til 41 starfsmaður. Rætt var við tvo deildarstjóra í hverjum 

leikskóla eða samtals sex þátttakendur. Mikil breidd var í þekkingu og reynslu 

þátttakenda, en þeir höfðu starfað sem deildarstjórar frá einu ári og upp í nokkra 

áratugi en allir viðmælendur mínir voru konur (sjá töflu 1). 

Í leikskólanum Lækjarfossi voru sex deildir, 135 börn, starfsmenn 41 og hlutfall 

leikskólakennara 35%. Í leikskólanum var mikil áhersla lögð á leikinn og að börnin læri í 

gegnum leik. Dagskipulag leikskólans var nokkuð hefðbundið þar sem daglegt hópastarf 

blandast við vinnustundir og annað starf. Innleiðing faglegs lærdómssamfélags í 

Lækjarfossi var þeim hætti að sótt var um styrk fyrir innleiðingunni í kjölfar 

þróunarverkefnis ári áður. Þegar rannsóknin var gerð var innleiðingunni að ljúka.  

Leikskólinn Lundur samanstóð af fimm deildum, 100 börnum og starfsmenn voru 35 

en hlutfall leikskólakennara var 31%. Leikskólinn starfaði í anda Reggio Emilio 

stefnunnar þar sem lögð var áhersla á virðingu fyrir barninu og hugmyndum þess í 

gegnum könnunaraðferðina. Í stað hefðbundins hópastarfs var svokölluð stöðvavinna. Í 

stöðvavinnu eru settar upp stöðvar sem börnin geta valið á milli. Eins og á Lækjarfossi 

þá fékk Lundur styrk til þess að innleiða faglegt lærdómssamfélag. Þeirri innleiðingu var 

nýlokið.  

Í leikskólanum Suðurhlíð voru fjórar deildir, 84 börn, 33 starfsmenn og hlutfall 

fagmenntaðra 28%. Í leikskólanum var lögð áhersla á skapandi starf og að nota opinn 

efnivið þar sem börnin gætu auðveldlega bjargað sér sjálf og að sköpunin verði 

sprottinn út frá áhuga barnanna. Suðurhlíð var ekki með markvissa innleiðingu heldur 

var því háttað með þeim hætti að stjórnendur litu svo á að faglegt lærdómssamfélag 

væri stefna sem samræmdist því sem stjórnendur töldu að leikskólinn gæfi sig út fyrir. 

Þeir kvöttu starfsmenn til að starfa eftir aðferðafræði um faglegt lærdómssamfélag, 

eins og að dreifa ábyrgðinni, starfa sem ein heild svo nokkur dæmi séu tekin.  
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Hér getur að líta töflu með samantekt um þátttakendur í rannsókninni, menntun 

þeirra, starfsreynslu og vinnustaði. 

 

Tafla 1: Viðmælendur rannsóknarinnar 

 

3.1.2 Framkvæmd rannsóknar 

Í kaflanum hér að ofan sagði ég frá því hvernig valdi þátttakendur í rannsókninni. Eftir 

að hafa fengið samþykki þátttakenda (sjá viðauka A), mælti ég mér í mót við 

deildarstjórana hvern fyrir sig, á stað sem þeim þótti ákjósanlegur. Fyrir vikið voru 

viðtölin tekin á mismunandi stöðum, í fundarherbergi leikskóla, í heimahúsi, í 

fundarherbergi á kaffihúsi og vinnustofu kennara í leikskóla. Áður en ég tók viðtölin var 

ég búin að fá skrifleg leyfi frá viðkomandi bæjaryfirvöldum (sjá viðauka B), 

leikskólastjórum (sjá viðauka D) og deildarstjórunum sjálfum (sjá viðauka A) auk þess 

sem ég tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar.  

Ég notaðist við viðtalsramma (sjá viðauka E), en við gerð viðtalsrammans hafði ég 

rannsóknarspurningarnar til hliðsjónar. Þó var lögð áhersla á flæði í samtölum á milli 

rannsakenda og viðmælenda. Reynt var að hafa viðtölin eins óformleg og hægt var. 

Hugsunin var sú að gefa viðmælendum tækifæri á að segja sína sögu þar sem reynsla 

viðmælenda, viðhorf og innsýn endurspeglar heildarsýn þess sem verið er að skoða. 

Spurningar og svör eru ekki á stöðluðu formi heldur ganga út á það að viðmælendur 

geti lýst reynslu sinni og upplifun. Útkoman er ekki tölulegur samanburður heldur 

Nafn Vinnustaður Menntun Starfsreynsla Staða 

Kristrún Lækjarfoss Leikskólakennari 15 ár Deildarstjóri 

Karen Lækjarfoss Leikskólakennari 10 ár Deildarstjóri 

Katrín Suðurhlíð Leikskólakennari 7 ár Deildarstjóri 

Linda Suðurhlíð Leikskólakennari 4 ár Deildarstjóri 

Sonja Lundur Leikskólakennari 3 ár Deildarstjóri 

Bergþóra Lundur Leikskólakennari 20 ár Deildarstjóri 
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ákveðin þemu eða hugtök sem lýsa því hvað mismunandi hópar eða einstaklingar eiga 

sameiginlegt í gegnum reynslu eða upplifun (Lichtman, 2013). 

Viðtölin voru hljóðrituð á farsíma með leyfi þátttakenda. Að því loknu voru þau 

skráð orðrétt í word skjal. Skjalinu skipti ég tvo dálka þar sem viðtalið fór í vinstri 

dálkinn en auður dálkur var til hægri. Í hægri dálkinn skráði ég síðar niður lykilorð og 

setningar. Að lokum skoðaði ég hvaða lykilorð og setningar voru sameiginleg í 

viðtölunum og mynduðu þannig mynstur í gegnum viðtölin. Þessi mynstur urðu svo að 

þemum. 

3.1.3 Gagnagreining 

Til að fanga sýn þátttakenda rannsóknarinnar á viðfangsefninu varð ég að ná góðum 

djúp-viðtölum, vera nákvæm í umritunum og óhlutdræg í ályktunum auk þess að vera 

með gott skipulag sem endurspeglaði sýn mína á gögnin. Ein leið til þess að gera þetta 

er að sjá hvort hægt sé að greina lykilhugtök sem koma úr gögnunum. Önnur leið er að 

athuga hvort einhver saga eða mynstur komi í ljós út úr gögnunum (Lichtman, 2013).  

Gögn eru upplýsingar sem að safnað er saman, eins og til dæmis viðtöl. Lykilhugtök 

eru afleidd af gögnunum í gegnum kóðunarferli, flokkun og skilgreiningu á þemum. 

Lichtman talar um C-in þrjú þegar kemur að því greina gögn, þau eru:   

1. Lyklun (e. coding) þar sem farið er vel yfir textann, gott er að útbúa skjal með 

tveimur dálkum. Í framhaldi af því er lesið yfir textann og skrifaðar 

lykilsetningar í dálkinn sem er auður.  

2. Flokkun (e. categorizing) þar sem lykilsetningarnar eru flokkaðar. 

3. Greinandi hugtök eða þemu (e. concepts/themes). Þar er farið yfir flokkana og 

fundin út þemu út frá fyrstu þremur C-unum.  

Á mynd 6 má sjá skrefin í greiningu gagna. 
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Mynd 6: Ferli greiningar gagna (Lichtman, 2013) 

3.3.3 Siðferðileg atriði 

Eins mikilvæg og aðferðfræði er í vísindarannsóknum þá er ekki síður mikilvægt að huga 

að siðferðilegum hliðum rannsóknarinnar. Þetta er gríðarlega mikilvægt í eigindlegum 

rannsóknum þar sem slíkar rannsóknir snúa að fólki. (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í siðferði rannsókna er kveðið á um fjórar höfuðreglur sem mikilvægt er að hafa í 

huga og hafa verið heimfærðar á vísindarannsóknir. Fyrsta reglan fjallar um sjálfræði en 

það vísar til þess að þátttakendur hafi gefið upplýst og óhindrað samþykki. Mikilvægt er 

að þátttakendum sé gerð grein fyrir hvað þeir eru að samþykkja. Upplýsa þarf þá hver 

stendur fyrir rannsókninni og í hvaða tilgangi hún er gerð (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Önnur regla sem þarf að hafa í huga er skaðleysisreglan en þar þurfa rannsakendur að 

gæta þess að valda þátttakendum rannsóknarinnar ekki skaða með því að taka óþarfa 

áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). Næstsíðasta reglan er velgjörðareglan, en hún 

segir til um að rannsakandi skuli láta gott af sér leiða með rannsókninni þar sem 

fórnirnar eru eins litlar og hugsast getur. Í þessari reglu er einnig talið mikilvægt að 

rannsóknir séu ekki framkvæmdar nema að þær séu til hagsbóta fyrir mannkynið 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Réttlætisreglan er svo fjórða og síðasta reglan sem vísar til 

þess að sanngirni sé gætt í dreifingu gæða og birgða. Á þetta reynir þegar velja á 

þátttakendur 

Þátttakendur í rannsóknum eiga rétt á nafnleynd og þess að trúnaðar sé gætt þegar 

þeir eru þátttakendur í rannsókn (Lichtman, 2013). Einnig þarf að gæta þess að 

rannsakendur valdi þátttakendum rannsóknarinnar ekki skaða og taki ekki óþarfa 

áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). 
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Hluti af undirbúningi rannsókna er að afla viðeigandi leyfa (Lichtman, 2013). Í 

þessari rannsókn var fengið leyfi frá skólastjórum (sjá viðauka D), upplýst samþykki frá 

kennurum, þar sem kennararnir tala út frá sinni reynslu (sjá viðauka A) og í sumum 

tilfellum var leitað leyfa hjá fræðsluyfirvöldum (sjá viðauka B).  

Nöfnum á leikskólum og deildarstjórum var breytt auk þess að ekki kom fram hvar í 

hvaða sveitarfélagi þátttakendur störfuðu. 

Upptökur viðtalanna voru í minni vörslu á meðan á rannsókninni stóð auk allra 

skráninga tengdum viðtölunum. Við lok rannsóknarinnar verður öllum gögnum eytt til 

þess að gæta trúnaðar við þátttakendur. 
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4 Niðurstöður  

Meginmarkmið þessar rannsóknar var að varpa ljósi á upplifun deildarstjóra við 

innleiðingu faglegs lærdómssamfélags. Leitast var við að svara rannsóknarspurningunni: 

„Hvernig upplifa sex deildarstjórar faglegt leiðtogahlutverk sitt við innleiðingu og starf í 

lærdómssamfélagi leikskóla?“ Auk þess var leitast við að svara með hvaða hætti 

deildarstjórarnir dreifi ábyrgð og valdi til starfsfólks og að lokum hvernig 

deildarstjórarnir upplifa stuðning leikskólastjóra og þróun lærdómsmenningar 

leikskólans.  

Í síðasta kafla sagði ég frá því hvernig ég greindi gögnin með þemagreiningu í þeim 

tilgangi að komast að þemum sem spruttu upp frá gögnunum. Í þessum kafla mun ég 

fjalla um niðurstöðurnar sem ég hef flokkað í nokkur þemu. Þemun eru deildarstjórinn 

sem faglegur leiðtogi, skólamenning og teymisvinna, dreifing ábyrgðar og valds, 

styrkleikar starfsmanna, að virkja starfsfólk, stuðningur leikskólastjóra og þróun 

lærdómsmenningar og að lokum samstaða og samstarf. Þessi þemu hef ég í 

niðurstöðukaflanum flokkað saman í yfirkafla og undirkafla þar sem við á. Yfirkaflarnir 

eru þrír, deildarstjórinn sem faglegur leiðtogi, dreifing ábyrgðar og valds og að lokum 

stuðningur leikskólastjóra og þróun lærdómsmenningar. Ég mun fjalla um þessi þemu 

hér á eftir og vitna í viðtöl við þátttakendur máli mínu til stuðnings. 

4.1 Deildarstjórinn sem faglegur leiðtogi 

Í samtölum við viðmælendur mína hlustaði ég eftir þáttum sem einkenna faglega 

leiðtoga auk þess að spyrja þá hvort þeir upplifðu sig sem faglega leiðtoga á þeirri deild 

sem þeir stjórna. Þeir voru allir meðvitaðar um að vera faglegir leiðtogar fyrir sitt 

starfsfólk. Ekki notuðu þó allir viðmælendur orðið eða hugtakið faglegur leiðtogi enda 

þótt þeir upplifðu sig allir sem slíkan. Linda í leikskólanum Suðurhlíð lýsti þessu svona:  

Stundum finnst mér erfiðast, ég er með mjög flott fólk í vinnu þetta er náttúrulega ekki allt 
fagmenntað fólk, mér finnst ábyrgð mín líka sem deildarstjóri að vera þessi faglegi leiðtogi. 
Þurfa alltaf að útskýra af hverju viljum við gera þetta svona og stundum finnst mér ekki 
skilningur alveg fyrir því. Ég held að það sé kannski aðallega það. Mér finnst yfirleitt vera 
tekið vel í allar hugmyndir en svo einhvern veginn að framfylgja þeim að þessu verði fylgt 
eftir finnst mér geta verið svolítið erfitt. 
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Katrín sem er í sama leikskóla og Linda sagðist upplifa sig sem faglegan leiðtoga en á 

sama tíma lagði hún mikla áherslu á jafnrétti á deildinni. Þó að hún væri þessi faglegi 

leiðtogi þá væri hún ekki æðri en aðrir starfsmenn og sagði: 

Varðandi hvort ég upplifi mig sem faglegan leiðtoga inn á deild þá er svarið já. Ég stýri 
faglegu starfi, kem með hugmyndir af námsefnum og hvernig er hægt að nýta það í starfi. 
Samhliða námi er þekking mín endalaust að aukast á því hvað er börnum fyrir bestu, þá 
prófa ég hugmyndir oft sjálf með börnum og fræði svo starfsfólk deildarinnar ef 
hugmyndirnar eru góðar. Leikskólinn er í stöðugri þróun og er ég virkur þátttakandi í þeirri 
þróun. Ég er hreinskilin í samskiptum við starfsfólk deildarinnar, bendi þeim á þegar þau 
vinna vel og einnig þegar þau mega gera betur. Ég ætlast til að starfsfólkið skili vinnu í takt 
við skólanámskrá leikskólans. 

Bergþóra í leikskólanum Lundi sagðist vera mjög meðvituð um hlutverk sitt sem 

faglegur leiðtogi. Hún sagði: 

Ef maður hugsar um deildina þá skiptir rosalega miklu máli að fyrir mig sem deildarstjóra að 
huga að því að þeir sem eru að vinna á deildinni hjá mér fái að takast á við verkefni sem 
þeim finnst gaman og þeir telja vera svona pínulítil áskorun þannig að þeim leiðist ekki. 

Hún sagði jafnframt að á haustin ætti hún samtöl við starfsfólkið, svokölluð 

starfsmannasamtöl varðandi hvað það hafði áhuga á að taka sér fyrir hendur á komandi 

vetri. Hún sagði að deildarstjórarnir reyni eftir fremsta megni að taka tillit til þess og 

skapa tækifæri fyrir starfsfólkið svo að það blómstri í starfi. Hún sagði að hún teldi  

mikilvægt fyrir starfsfólkið að fá að vinna við það sem því finnst spennandi og þeim 

langi til að þróa sig áfram í. Bergþóru fannst hlutverk deildarstjórans mjög mikilvægt til 

þess að mynda þennan farveg. 

Karen í leikskólanum Lækjarfossi talaði um fyrirmyndir og mikilvægi fyrirmynda, að 

hún upplifði að stjórnendur væru góðar fyrirmyndir og hún reyndi að vera góð 

fyrirmynd sjálf. Einnig leitist hún við að vera leiðbeinandi forystumaður og lagði áherslu 

á að það væri alltaf hægt að leita til hennar.  

Hún sagðist vera opin fyrir hugmyndum starfsmanna er varðar breytingar á starfinu 

en hins vegar færi hún fram á að starfsmenn deildarinnar rökstyðji hvers vegna þeir vilji 

breyta, hverju þeir vilji ná fram með breytingunum og hvað þurfi að laga og bæta.  

Jafnframt sagði hún að starfsfólk deildarinnar væru mjög samstíga varðandi það 

hvernig þau vilja hafa hlutina. Karen sagði að henni fyndist mjög gott að ef hún væri í 

vafa með eitthvað þá gæti hún alltaf leitað til leikskólastjórans sem geti bent á leiðir og 
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einmitt fengið fólkið með sér ef þörf krefði. Katrín sagði jafnframt að það væri mjög 

mikilvægt að hafa stuðning yfirmanna í faglegu lærdómssamfélagi og að hún upplifði 

hundrað prósent stuðning frá yfirmanni sínum.  

4.1.1 Innleiðing faglegs lærdómssamfélags 

Segja má að innleiðing lærdómssamfélagsins hafi verið með tvenns konar hætti á 

leikskólunum sem um ræðir. Leikskólarnir Lækjarfoss og leikskólinn Lundur fengu styrk 

til þess að innleiða faglegt lærdómssamfélag. Á leikskólanum Suðurhlíð var ekki um 

markvissa innleiðingu að ræða heldur var þar notuð önnur aðferð sem lýst verður síðar 

í kaflanum.  

Í leikskólanum Lækjarfossi, má segja að upphaf innleiðingarinnar hafi verið 

þróunarverkefni um samræmingu skólastiga (leikskóla og grunnskóla) sem farið var í ári 

áður en ákveðið var að innleiða faglegt lærdómssamfélag með formlegum hætti. Í 

kjölfar þróunarverkefnisins var ákveðið að sækja um styrk fyrir innleiðingunni. 

Viðmælendur lýstu því hvernig allur starfsmannahópurinn tók þátt, til dæmis á 

starfsdögum sem nýttir voru til fjölmargra fyrirlestra um lærdómssamfélög.  

Í verkefninu um samræmingu milli skólastiga fór leikskólinn af stað með of mörg 

verkefni eða teymi. Af því var dreginn sá lærdómur að það borgar sig að byrja smátt og 

byggja smám saman ofan á. Kristrún sagði: „Þegar við byrjuðum í þessu 

þróunarverkefni á mörkum skólastiga, þá ætluðum við svolítið að gleypa heiminn, 

byrjuðum í rauninni með sex verkefni sem var síðan of mikið. Við fórum síðan í þrjú 

verkefni og völdum úr og unnum.“ Þessi verkefni voru TRAS, foreldrasamtöl og aðlögun 

á milli deilda.  

Í fyrra verkefninu sem snerist um samræmingu skólastiga var meðal annars búið að 

setja saman svokallaðan TRAS hóp. TRAS er próf sem kannar hvar börn standa varðandi 

máltöku. Þar var verkefnisvinnunni stillt þannig upp að skipt var í hópa eða teymi þar 

sem yngri deildir voru saman og eldri deildirnar voru saman. Núna hafa þau einnig lokið 

verkefni um aðlögun milli deilda og afraksturinn eru verkferlar sem allir í húsinu hafa 

tekið þátt í að hanna. Þessir verkferlar eru síðan notaðir á þann hátt að sömu 

verklagsreglur eru á öllum deildum. Ákveðið var síðan að nýta starfsmannaviðtölin til 
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þess að finna út hvað starfsfólkið vildi helst taka fyrir næst. Útkoman úr því var að fólk 

vildi horfa til heilsueflandi leikskóla.  

Báðir deildarstjórarnir í leikskólanum Lækjarfossi voru sammála um að innleiðingin 

hafi gengið mjög vel. Þeir voru sammála um að fólk hefði verið jákvætt með 

innleiðinguna. Karen hafði þetta að segja um innleiðinguna: „Fólk var mjög áhugasamt 

og bara mjög tilbúið og manni finnst alveg að þessi kjarni, það er alltaf þessi kjarni og 

það er fólk sem vill leggja heilmikið á sig fyrir faglegt starf í skólanum.“  

Þeir sögðu jafnframt að í húsinu væri búin að vera mjög góð samstaða og mikill 

samhugur að vinna vel saman. Eins og Kristrún sagði: „Þetta er rosalega gott og þar sem 

maður hefur alveg upp úr þessu, það er hvað það er orðin mikið meiri samstaða og 

samstarf í húsinu.“ 

Leikskólinn Lundur fékk einnig styrk til þess að innleiða faglegt lærdómssamfélag. 

Þar var starfsfólkinu skipt upp í bæði smærri og stærri hópa, eins konar teymi. Einn af 

reyndari kennurunum var síðan verkefnastjóri yfir verkefnunum og hélt utan um 

hópana ásamt skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Bergþóra deildarstjóri í leikskólanum 

Lundi, var þessi verkefnastjóri og sagði innleiðinguna hafa gengið mjög vel. Hún sagði 

jafnframt að mikilvægt hafi verið að hafa næði til þess að ræða saman og ígrunda 

starfið þegar þróa ætti faglegt starf sem faglegt lærdómssamfélag byggir á. En að 

innleiðingunni lokinni og þegar búið var að skila af sér skýrslu væri nauðsynlegt að hafa 

einhverja formlega umgjörð utan um faglegt lærdómssamfélag. En þar sem hún var 

verkefnastjóri yfir verkefninu þá var hún sá einstaklingur sem sá til þess að allir tækju 

þátt í faglegri umræðu í hópum og hvernig ætti að vinna hlutina. Eins og hún komst að 

orði: „Það er mjög nauðsynlegt að hafa formlega umgjörð til þess að halda dampi og 

halda þessu gangandi, þannig að ekkert verði óljóst.“. 

Í leikskólanum Suðurhlíð var ekki um eiginlega innleiðingu að ræða. Heldur var 

lærdómssamfélag tekið upp með þeim hætti að árið 2016 fóru stjórnendur að skoða 

hvaða stefnu leikskólinn gæfi sig út fyrir að fylgja. Voru stjórnendur þá sammála um að 

upplagt væri að leikskólinn gæfi sig út fyrir að vera faglegur lærdómssamfélagsskóli. 

Katrín, annar deildarstjóranna á leikskólanum Suðurhlíð, talaði um að leikskólinn væri 

búinn að vera í mikilli uppbyggingu og þær væru komnar með ákveðinn grunn sem þær 
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síðan byggðu ofan á. „Við bara prófum hvað er að virka, gerum þetta svona í ár og 

endurmetum síðan. Þannig þróast starfið okkar í jákvæða átt.“  

Linda sem starfar einnig í leikskólanum Suðurhlíð sagði að faglega 

lærdómssamfélagið hafi ekki verið kynnt formlega þegar hún byrjaði að starfa sem 

deildarstjóri. En að það væri rætt reglulega á starfsmannafundum. Hún nefndi dæmi 

um að gerður hefði verið bæklingur fyrir foreldra yngstu barnanna og áður en honum 

var dreift vildu þær að allir myndu lesa yfir. Hún sagði: „Áður en við dreifðum 

bæklingnum vildum við að allir starfsmenn lesi yfir, komi með hugmyndir og við höfum 

alltaf gert það, svolítið svona fengið að heyra raddir allra.“ 

Linda upplifði að faglegt lærdómssamfélag félli vel að því hvernig hún vildi sinna sínu 

starfi sem deildarstjóri. Henni fannst það meðal annars felast í því að vera alltaf að 

endurmeta það sem hún væri að gera í starfinu bæði með börnunum og samstarfsfólki. 

4.1.2 Skólamenning og teymisvinna 

Í tveimur af þremur leikskólum rannsóknarinnar var hefð fyrir teymisvinnu en um var að 

ræða teymi þvert á deildir leikskólans. Það voru leikskólarnir Lækjarfoss og Lundur, en 

þessi leikskólar voru jafnframt þeir skólar sem voru með formlega innleiðingu á faglegu 

lærdómssamfélagi eins og áður sagði. Í leikskólanum Lundi var teymisvinnan á þann 

hátt að öllum í leikskólanum var boðið að taka þátt í teymum. Í leikskólanum 

Lækjarfossi höfðu teymin hins vegar samanstaðið af deildarstjórum og 

leikskólakennurum leikskólans. Með innleiðingu faglegs lærdómssamfélags bauðst 

öllum starfsmönnum að taka þátt í teymunum í stað deildarstjóra áður. Karen í 

leikskólanum Lækjarfossi sagði:  

Þegar innleiðing faglega lærdómssamfélagsins byrjaði þá var það mjög vel kynnt. 
Stjórnendurnir sögðu að það yrðu svona teymi og að fólk hefði þetta val að koma og taka 
þátt. Við vorum áður byrjaðar með svona teymisvinnu og þessa hugsun um 
lærdómssamfélag, en ekki svona markvisst eins og núna. Núna fyrst það var góð kynning á 
þessu verkefni og aðeins öðruvísi hugsun, að það væru ekki deildarstjórarnir sem væru allt í 
öllu. 

Kristrún á leikskólanum Lækjarfossi sagði að það hafi verið rætt á fundi hjá 

stjórnendum að hætta væri á því að sumir gætu upplifað að þeir tækju ekki þátt í 

teymum vegna þess að þeir hafa ekki boðið sig fram að sitja á sjálfum teymisfundunum. 

Þar sem fyrirkomulagið var að öllum stóð til boða að taka þátt í teymum en það var ekki 
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skylda. Hugsanlega þyrfti að tala meira um að allir væru að taka þátt og að allir hefðu 

tækifæri til þess vegna þess að þegar teymið er búið að funda þá fari umræðan inn á 

deildir þar sem allir hafa rödd. Hún útskýrði þetta betur svona: 

En það gæti alveg komið stundum þessi tilfinning hjá fólki. Nei, ég er ekki í neinu, skilur þú 
hvað ég meina? Það upplifir það örugglega einhver en það er ekki þannig. Oft þarf maður 
að benda fólki á - þú varst í þessu og þessu og þessu þú ert búin að vera gera fullt. Kannski 
er þetta eitthvað sem við þurfum bara að hugsa svolítið. Þú veist að tala meira um það. Að 
við erum að taka þátt, að útskýra fyrir fólk þú veist þú varst að taka þátt í þessu og þessu þá 
er fólk bara já, auðvitað var ég í þessu. Kannski bara að því að það var ekki í stjórn 
sýnileikateymisins. 

Í leikskólanum Lækjarfossi var skipt um stjórnendateymi nokkrum árum áður og í 

kjölfarið breyttist menning skólans talsvert. Áður var mikil miðstýring og hlutirnir ekki 

mikið ræddir en nú voru samskiptin orðin opin og allir höfðu rödd. Kristrún sagði: 

Það er búið að breyta algjörlega stjórnendateyminu og gerast mjög mikið á fáum árum. Það 
var áður búið að ákveða að hlutirnir væru bara svona og svona. Það var kannski hugsunin, 
ég ætla að hafa þetta svona en það er ekki í boði lengur. Maður þurfti svolítið að minna sig 
á að maður var ekki að fara stjórna þessu einn, þetta væri ákvörðun allra. 

Sonja sagði að skólamenningin í leikskólanum Lundi væri mjög góð og hún hafi líka 

verið það áður en þau fóru af stað í innleiðinguna á faglegu lærdómssamfélagi. Hún 

teldi það meðal annars vera vegna þess að það væri ekki stéttaskipting á milli faglærðra 

og leiðbeinenda og allir væru þátttakendur í öllu starfi skólans. Sonja sagði:  

Mér finnst vera mjög mikill samhugur í leikskólanum að við viljum í rauninni ígrunda starfið 
okkar og reyna að gera betur og mér finnst bara upplifun mín akkúrat á þessum vinnustað 
vera rosalega góður mórall, og það er í rauninni ekki þessi stéttskipting hver er faglærð og 
hver er ófaglærð, við höfum ekki haft fagfund síðan ég byrjaði hérna en annars eru allir 
fundir ætlaðir fyrir allt starfsfólk. Og við deilum ábyrgðinni mikið og það eru námskeið í 
boði fyrir bæði eða þeir sem eru ófaglærðir fá líka að sækja þessi námskeið. Það er hlustað 
á skoðanir allra, ekki bara þeirra faglærðu. Mér finnst þetta vera svoldið, við erum búin að 
búa til alveg gott lærdómssamfélag. 

4.1.3 Skráning og miðlun 

Í samtölum við deildarstjórana kom í ljós að allir notuðu skráningar að einhverju marki. 

Leiðir skráninga var misjöfn og einnig var misjafn hversu mikið skráningar voru notaðar.  

Deildarstjórunum fannst mikilvægt að miðla upplýsingum á milli starfsmanna og deilda. 

Skráningarnar voru í formi hugmyndabanka eða eins konar gagnagrunns. Einnig notuðu 

sumar deildir námsskráningar til þess að fylgjast með námsferli barnanna auk 

endurmats á því. Að lokum þá notaði einn leikskólanna teymisvinnuna til að útbú 
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verkferla sem allir á leikskólanum notuðu þannig að allir á leikskólanum væri að gera 

hlutina með svipuðum hætti. 

Katrín á leikskólanum Suðurhlíð sagðist líta svo á að faglegt lærdómssamfélag snúist 

meðal annars um deila upplýsingum. Hún nefndi sem dæmi að einhver komi ef til vill 

með gagnagrunn og svo sé byggt ofan á hann. Þannig séum þau alltaf að læra af þeim 

sem eru reynslumeiri og byggja ofan á. Hún sagðist byrja á því þegar hún fengi nýtt 

starfsfólk inn á deildina að sýna sína þekkingu í verki. Sem dæmi þá sýni hún þeim 

hvernig hún sér fyrir sér samverustundir en hún hafði gert fjölbreyttar hugmyndir að 

samverum, þannig að þurfi ekki alltaf bara að vera söngur eða lestrarstund. 

Í leikskólanum Suðurhlíð var lögð mikil áhersla á vettvangsferðir en þær höfðu 

staðnað á tímabili þar sem hópastjórar voru of mikið að gera það sama og það vantaði 

fjölbreytnina í ferðirnar. Katrín útbjó því gagnagrunn með hugmyndum að 

vettvangsferðum, en hún byrjaði að þróa gagnagrunn vettvangsferða þegar hún var í 

meistaranámi sínu í kjölfar þess að stjórnendur gerðu þá kröfu að farið yrði í 

vettvangsferðir með þrjá elstu árganga leikskólans. Hún heimsótti leikskóla sem voru 

virkir í vettvangsferðum og útinámi og vann grunninn út frá því. Hún var þeirrar 

skoðunar að skráningar og hugmyndabankar eins og þessi gagnagrunnur geti ýtt undir 

frumkvæði starfsfólks og sagði: 

Þannig að ég hugsaði bara, ég lít á það sé köllun frá starfsfólki að fá eitthvað varðandi 
vettvangsferðir. Með því að fara í heimsókn í aðra leikskóla sem eru virkir með 
vettvangsferðir og útinám og bjó út frá þeirra hugmyndum bara hvað aðrir leikskólar eru að 
gera. Þú þarft ekki alltaf að finna upp hjólið. 

Í kjölfarið voru starfsmenn orðnir miklu virkari i vettvangsferðum. Hún sagði 

einnig að hópastarf hafi verið í svolítið föstum skorðum fjóra daga vikunnar en að 

fimmti dagurinn hafi verið í lausu lofti. Þau litu á það sem tækifæri til breytinga 

eins og hún sagði frá: „Þannig að við fórum og settum þar inn stærðfræðina til 

dæmis svo settum við bara hugmyndabanka hvað hægt væri að gera fyrir hvern 

aldur. Með yngstu börnunum eru kannski bara stór og lítill, og litirnir, formin 

kannski og svo alltaf að bæta ofan á.“. 

Linda sem starfar einnig í leikskólanum Suðurhlíð segist hvetja starfsfólk á deildinni 

að skoða námsefni sem henni finnst hjálpa mikið. Hún segir að allir hópastjórar séu með 
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skipulagsbækur þar sem þær skrái það sem þær eru að gera auk endurmats á því 

hvernig hafi gengið. Hún segist leggja mikla áherslu á að þær skrái þetta niður því að 

það er líka góð leið fyrir hana til þess að fylgjast með og sagði: 

Stundum tökum við kannski part af deildarfundunum í að skipuleggja og þú veist ígrunda 
hvað gekk vel og hvað má betur fara. Við erum með svona málörvunarstundir eða 
lestrarstundir seinnipartinn, við erum alltaf að endurmeta hvernig er best að gera þetta. En 
mér finnst alveg muna miklu, ég finn það með sjálfa mig að þegar ég byrjaði þarna, þá var 
ég ófaglærð fyrsta árið tók ég við hóp og ég var bara svona já, ég fer bara að leira með 
þeim en svo komu þessar bækur, og ókey ég ætla að skrifa af hverju og hvernig, hvernig ég 
ætla að byggja þetta upp. Það sem er líka í þessum bókum er hvaða þema er í gangi, hvaða 
orð get ég lagt áherslu á. Þá svona fyrir þessa ófaglærðu þá held ég að þetta sé svona góður 
rammi. 

Karen í leikskólanum Lækjarfossi sagði að starfsfólk leikskólans noti mikið 

skráningar á hennar deild. Hún færi til dæmis fram á það við hennar starfsmenn 

að þeir skrái allar Lubba-stundir, en hún sagði það góðan grunn að umræðum í 

foreldrasamtölum. Hún lýsti þessu nánar og sagði: 

Þegar maður er að skoða þetta barn þá flettir maður til baka. Þannig að maður skráir eftir 
hverja stund, við erum með náttúrulega alls konar, við erum að leggja áherslu á samskipti í 
leik hjá þessu barni, þá er það allt saman skráð upp á töflu hverju við viljum ná fram. Þannig 
að það er allt svo skýrt sko. Ég kannski kem með það og það er og við förum með það allt á 
deildarfundum. Og þær svo vinna út frá því. Og yfirleitt er það þannig ef það er eitthvað 
sérstakt þá kem ég með það og þær leggja blessun sína eða við breytum og lögum svo 
vinna þær. 

Kristrún í leikskólanum Lækjarfossi sagði að stór hluti af innleiðingu á 

lærdómssamfélagi fælist í skráningum. Þær skráningar væri afrakstur 

teymisvinnu starfsfólksins. Öllu starfsfólki leikskólans býðst að taka þátt í þeirri 

vinnu. Út frá þessum skráningum eru síðan útbúnir ferlar sem allar deildir fari 

eftir. Þau byrjuðu að taka fyrir læsi því að þau höfðu unnið í því talsvert áður en 

innleiðing faglegs lærdómssamfélags hófst. Síðar hófst vinna í sýnileikateymi sem 

enn er í gangi. Sýnileikateymið snýst meðal annars um það að gera starfið 

sýnilegra. Hún lýsti vinnunni sem þar fer fram á þennan hátt: 

... það er í rauninni hugsunin að allir taki þátt í að við erum í rauninni að fara búa þetta til 
svona að þetta verði allt sýnilegt í starfinu. Þannig að nú t.d. erum við með plögg þú veist 
sem fara inn á allar deildir, allir hafi rödd að skrifa um það sem við erum að ætlast til er að 
nú er kannski bara samverustund á einni deildinni hvað gerist í samverustundum í 
sambandi við læsi, allir geta skrifað þar og svo er það í rauninni þegar að búið er að fara í 
alla þætti þá er hugmyndin að búa til eitthvert svona heildarplagg með öllum þáttum 
þannig að þetta verði sýnilegt. Þetta er það sem við erum alltaf að hugsa um að gera starfið 
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okkar sýnilegra. Og við höfum ekki verið kannski nógu dugleg í því. Það náttúrulega eru 
skráningar og svoleiðis en það er þetta: af hverju erum við að vinna þennan þátt og þennan 
þátt? Þetta þarf að vera sýnilegt. Þannig að við erum að taka okkur á í þessu það er eitt 
teymið. 

Kristrún sagði einnig að þau væru með málörvunarverkefni í deildinni þar sem 

hún ætlast til að fá skráningu eftir hvern tíma. Þessar skráningar snúi að því hvað 

er verið að gera. 

Þetta eru í rauninni bara nöfnin, farið í gegnum hljóðin, tekur þátt í spil eða leik, og tekur 
þátt í öðrum verkefnum eins og í hópastarfi. Þannig að þessi skráning mér finnst það skipta 
mjög miklu máli bara fyrir viðtöl og svona bara að maður sé með eitthvað í höndunum og 
þær eru mjög duglegar að skrá. Og ég segi bara það eftir þetta tímabil að þá vil ég fá þetta í 
hendurnar. Þá bara vil ég fara yfir þetta og þá er ég bara með þetta. Þær bara vinna þetta 
vel, þetta eru náttúrulega svo margir þættir, hérna sérðu þetta svo vel sem maður leggur 
áherslu á. 

Kristrún sagði að eitt að því sem þau gerðu til þess að deila hugmyndum er að þau 

eru með síðu í tölvunni sem heitir „Allt fyrir alla“. Þangað færu allar hugmyndir:  

... til dæmis bara ef einhver á deildinni er að búa til eitthvað setur hann það inn og læt bara 
alla vita að ég var að búa til hérna í Lubbastund sem dæmi og þá bara ganga bara allir í það. 
Við erum mjög dugleg að deila hugmynd og bara með þessum fundum að við erum þegar 
við hittumst við eldri, já mig langar svo að gera þessa hluti, eitthvað sambandi við þetta, þá 
kannski hjálpumst við að. Við erum með þulu mánaðarins það eru allar deildir með sömu 
þulu. Við erum að vinna í Lubbastarfi erum við að vinna með öll sömu hljóðin á sama tíma 
bara á mismunandi hátt. Þannig að þetta skiptir svo miklu máli. Þannig að við erum búin að 
taka okkur á í svo mörgu. 

Ekki er hópastarf á deildinni sem Sonja í leikskólanum Lundi stýrir, heldur 

setja þær upp stöðvar sem börnin geta valið um. Í þessum stöðvum er 

hugmyndabanki sem hefur stækkað með tímanum. Sonja lýsti bankanum 

svona:  

Þetta er í raun hugmyndabanki sem bæst í eftir áhugasviði hvers og eins og það er alltaf í 
boði að koma með eitthvað nýtt. Það er alveg eitthvað sem fylgir stefnunni okkar að 
þetta sé lýðræðislegt og sköpun. 

 

Sonja sagði jafnframt að starfsfólkið noti mikið skráningar í starfinu sem allir taki 

þátt í. Þau eru með námssöguskráningar, skráningar í Hugarfrelsi sem er 

núvitundarverkefni sem þau eru að innleiða ásamt ýmsum öðrum skráningum. Hún 

sagði einnig að þær höfðu búið til hugmyndabanka fyrir stöðvavinnuna. Sonja sagði að á 

leikskólanum væri ekki hópastarf heldur væru þau með stöðvavinnu þar sem settar 

væru upp stöðvar sem börnin gætu valið á milli. Sonja nefndi sem dæmi að einn daginn 
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voru fjórar stöðvar. Ein stöð var að föndra kassa til þess að slá köttinn úr tunnunni á 

öskudag, önnur stöð innihélt stærðfræðistöð, þriðja stöðin var úti þar sem farið var í 

ýmsa leiki í snjónum. Starfsmennirnir hafa útbúið þennan hugmyndabanka og bæta við 

í hann þegar þeir fá góða hugmynd að stöðvavinnu. 

Sonja sagði einnig að allur leikskólinn væri í ýmsu sameiginlegu eins og 

söngstund einu sinni í viku, vináttuverkefni, hugarfrelsi og mörgu öðru. Hún bætti 

við:  

Og ef það eru einhverjar skráningar sem við ætlum að gera, eins og við erum að innleiða 
hugarfrelsi. Á samstarfsfundum, (deildarfundum) hjá okkur þá sýni ég til dæmis eina 
skráningu. Ég dreifi því alveg innan deildarinnar hver sér um skráninguna. Og við skiptumst 
á að sjá um afmælisskráningar, ein sér um myndskráningar. Allir kennararnir þurfa að sjá 
um að gera námssögur fyrir ákveðin börn. Við erum duglegar að skipta því á milli, þó að 
maður sé alltaf tilbúin að styðja við þær.  

Bergþóra ræddi sömu þætti varðandi skráningar og Sonja gerði. En þar sem hún var 

verkefnastjóri yfir innleiðingunni á faglegu lærdómssamfélagi þá væri henni ofarlega í 

huga en helmingur leikskólans skiptist á að hittast og vinna saman að ákveðnum 

verkefnum. Í lok hvers verkefnis var skráningum skilað og þær notaðar til þess að bæta 

starfið.  

4.2 Dreifing ábyrgðar og valds 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu að þeirra stjórnunarstíll væri dreifð forysta 

og þeir töluðu um að þeir leituðust við að dreifa ábyrgð. Þeir dreifðu henni hins vegar 

með mismunandi hætti. Katrín í leikskólanum Suðurhlíð lagði mikla áherslu að 

samstarfið á deildinni væri á jafnréttisgrundvelli. Hún sagði:  

Ég starfa þannig að við erum ein heild, ég er ekkert æðri heldur en þær. Ég sé um að senda 
tölvupósta, en þegar kemur að plönum og skipulagi þá hlusta ég á raddir þeirra. Til dæmis 
ef við erum að prófa breytingu á dagskipulagi þá rúllum við alltaf, vika A og vika B, og svo 
endurskoðum við það á næsta deildarfundi.  

Hún sagði að  allar deildir leikskólans væru með deildarfund aðra hverja viku. Á þessum 

deildarfundum færi starfsfólkið yfir síðustu tvær vikur, punktuðu það sem það hefur 

verið að prófa, skoði hvort það héldi áfram eða gerðu hlutina einhvern veginn öðruvísi.  
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Linda starfar í sama leikskóla og Katrín en hún hefur skemmstu reynsluna sem 

deildarstjóri af viðmælendum mínum og sagðist reiða sig mikið á fagmann sem starfar 

með henni á deildinni. Linda sagði:  

Mér finnst mjög gott að hafa hinn leikskólakennarann af því að ég er enn þá að finna minn 
takt að ég finn að það hjálpar.. Ég finn það með leikskólakennarann af því að hún hefur 
miklu meiri tíma að hún getur farið miklu dýpra í hópastarfið heldur en hinir.  

Hún sagðist reyna að vera með lista yfir hvað væri gott að aðrir gerðu fyrir deildina. 

Eftir að sú breyting kom á hjá sveitarfélaginu að allir starfsmenn í leikskólanum fá eina 

klukkustund í undirbúning hafi orðið mikil breyting. Breytingin fólst aðallega í því 

hvernig hægt væri að dreifa verkefnunum. Hún sagði að einn starfsmaður hjá henni 

væri mjög nákvæmur og hann sjái því um allar möppur fyrir börnin og beri ábyrgð á 

þeim. Um ábyrgð og skiptingu hennar sagði Linda: „Ég reyni eins og ég get að dreifa 

ábyrgðinni og deila verkefnum, en stundum finnst mér það svolítið óþægilegt.“ Linda 

sagði jafnframt: 

Af því að þetta er ný deild og nýtt starfsfólk þá erum við enn þá að mótast. Eins og sem 
dæmi þá var ég að prófa að gera nýtt dagskipulag, en ég fækk starfsfólkið  til að skrifa inn á 
það sem því fannst þurfa að laga. Það var bara til prufu, við prófuðum það í viku og svo 
endurmátum við allar saman. Við erum ein heild, ég vil ekki vera þessi sem stýrir öllu. Ég vil 
halda uppi bæði góðum starfsanda og góðri samvinnu. Mér finnst bara vera að ganga vel 
miðað við hvað við erum frekar ný deild.  

Kristrún í leikskólanum Lækjarfossi sagðist leggja áherslu á að allir taki þátt í öllu 

starfinu. Hún nefndi að þó að það taki ekki allir að sér foreldraviðtöl eða foreldrasamtöl 

eins og starfsfólk leikskólans kalla þau, þá ættu allir að taka þátt í að skrifa eitthvað um 

foreldraviðtölin áður en þau fara fram. „Ég legg áherslu á að allir skrifi eitthvað eða hafi 

skoðun, bæði ræðum það og skrifum niður, þannig að allir taki þátt.“ Hún sagðist ætlast 

til að allir geti farið í öll störf. Einnig sagði hún að hópastjórarnir sjái um að skipuleggja 

og vinna sitt starf. Hún hefur sett upp ákveðinn ramma en síðan treystir hún þeim til 

þess að útfæra hann. Kristrún lagði mikla áherslu að starfsfólkið væri virkt, taki þátt og 

virði allar skoðanir. 

Karen sem starfar líka á Lækjarfossi sagðist upplifa að hún dreifði ábyrgðinni en það 

gæti verið krefjandi að láta hana frá sér. Karen sagði: „Það er líka svolítið þannig að 

maður vill halda í svo margt sjálfur“. Karen sagðist dreifða ábyrðinni með tvenns konar 
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hætti. Með því að bjóða starfsfólkinu að sjá um fyrra foreldrasamtalið af tveimur þegar 

samstarf leikskóla, foreldra og nemenda gengi vel en seinna samtalið er yfirleitt tekið af 

deildarstjóra. Auk þess sem hún sagðir leitast við að  virkja styrkleika starfsmanna.  

Sonja í leikskólanum Lundi sagðist dreifa ábyrgðinni rétt eins og hinir 

deildarstjórarnir. Hún sagðist hafa lista yfir verkefni sem þarf að gera. Svo framkvæmir 

hún það sem er á listanum eða einhver annar sem er að fara í undirbúningstíma.  

Sonja sagði jafnframt að hún væri alltaf tilbúin að styðja þær við öll verk. Hún 

sagðist þó sjá um foreldrafundina ásamt sérkennslustjóranum en sagði að sum staðar í 

húsinu hafi fólk skipt því á milli sín og að það gæti vel orðið þannig á hennar deild í 

framtíðinni. 

Bergþóra á leikskólanum Lundi sagði að þó að hún bæri ábyrgð á að skipuleggja 

daginn og almenn gangleg atriði, þá þurfi allir að takast á við það samskonar verkefni. 

Eins og flestir viðmælenda minna þá dreifði Bergþóra ábyrgðinni þegar foreldrasamtöl 

eru annars vegar. Bergþóra sagði: 

Núna eru til dæmis að fara að koma foreldrasamtöl, þá bað ég þær sem hafa reynslu af því 
að taka að sér þessi samtöl ásamt mér. Ég læt ekki þessar sem eru alveg nýbyrjaðar í þetta 
en hinar sem hafa reynslu fæ ég til að taka þetta að sér og þannig dreifi ég meðal annars 
ábyrgðinni.  

Hún sagðist einnig fara á milli starfsmanna á deildinni hjá sér og spyrja hvað þær vilji 

gera þann daginn. Á þessum leikskóla er stöðvavinna, þar sem starfsfólkið setur upp 

stöðvar sem eru í boði þann daginn. Stöðvavinna er gjarnan notuð á Emila Reggio 

leikskólunum og er ólík hefðbundnu vali sem er algengt í mörgum leikskólum að því leiti 

að tímarammi verkefnanna ræðst frekar að því hvað börnin velja að vera lengi heldur 

en hvernig dagsskipulagið er. Bergþóru finnst skipta miklu máli að allir fái svolítið að 

vinna við það sem þeim finnst skemmtilegt. 

4.2.1 Styrkleikar starfsmanna 

Starfsmannahópurinn á þeim deildum sem deildarstjórarnir störfuðu var ákaflega 

mismunandi eftir leikskólunum. Það sem deildarstjórarnir áttu þó sameiginlegt er að 

þeir voru allir mjög ánægðir með starfsfólk þeirra deilda sem þeir stjórnuðu. Í 

leikskólanum Lækjarfossi voru áberandi margir fagmenntaðir starfandi á báðum 

deildunum.  
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Karen í leikskólanum Lækjarfossi sagðist vera mjög ánægð með starfsmannahópinn 

sinn sem samanstóð af þremur leikskólakennurum og fjórða starfskraftinum sem var 

langt kominn með nám í leikskólakennarafræðum. 

…en mér finnst maður líka upplifa að maður er með svo gott fólk með sér þá er það svo 
miklu auðveldara að láta verkefnin af hendi. Bara ég veit að þú sérð um þetta og ég er bara 
alveg róleg yfir því að viðkomandi sjái um þeta. Ég held að það sé mikilvægt í 
lærdómssamfélagi að vera með gott fólk. Fólk sem þú getur treyst og einmitt bara svolítið 
svona jú, ég ætla að leyfa þessum ég þarf ekki að sitja í öllum teymum sjálf, heldur þú ætlar 
að taka þetta að þér og það er bara frábært. 

Kristrún úr sama leikskóla og talaði einnig um að hún væri með gott starfsfólk, en 

auk hennar var einn leikskólakennari, tveir menntaðir í uppeldisgreinum og tveir 

leiðbeinendur með mikla reynslu. „Ég er með ofboðslega flott starfsfólk, við náum vel 

saman; það fara bara einhvern veginn allir í öll störf.“ 

Katrín í leikskólanum Suðurhlíð sagðist vera með reynslumikið fólk, sem væri blanda 

af fagmenntuðum og leiðbeinendum en leiðbeinendurnir byggju yfir mikilli reynslu og 

væru búnir að afla sér menntunar á sviðinu þó að þeir væru ekki komnir með 

kennsluréttindi.  

Linda, sem einnig er deildarstjóri í leikskólanum Suðurhlíð, hafði skemmstu 

reynsluna sem deildarstjóri af þátttakendum rannsóknarinnar. Starfsmenn deildarinnar 

voru fjórir, þar af einn leikskólakennari auk Lindu. Hún hafði þetta um starfsmennina 

sína að segja: „Ég er svo heppin að hafa einn leikskólakennara með mér inn á deildinni. 

Þannig að hún getur verið mín hægri hönd og mér finnst við oft tala sama tungumálið.“ 

Starfsmennirnir voru allir nýir á deildinni fyrir utan leikskólakennarann.  

Á deildinni sem Sonja stýrði í leikskólanum Lundi voru fjórir fastir starfsmenn auk 

tveggja sem skiptu með sér stuðningi með tveimur börnum. Sonja var eini 

leikskólakennarinn meðal fastra starfsmanna deildarinnar en annar þeirra sem sér um 

stuðninginn var einnig leikskólakennari. Sonja sagði að starfsfólk deildarinnar byggi yfir 

gríðarlega mikill reynslu. Hún taldi jafnræði vera gert hátt undir höfði í leikskólanum 

Lundi, því til stuðnings sagði hún að allir væru titlaðir sem kennarar burtséð frá því 

hvaða menntun þeir byggju yfir. Sonja fannst það stuðla að minni stéttaskiptingu heldur 

en er í mörgum öðrum skólum. Hún sagði samt sem áður að það væru hins vegar 

skiptar skoðanir á því innanhúss hvort það bæri að titla allt starfsfólk kennara. 
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Á deildinni sem Bergþóra stýrði á Lundi voru fjórir til fimm starfsmenn á stórri deild. 

Hún var sú eina sem var menntaður leikskólakennari en hinir starfsmennirnir voru þó 

afar reynslumiklir að sögn Bergþóru, með allt að 30 ára starfsreynslu. Bergþóra sagði: 

Þannig að ég er þá ein og svo er ég með einn starfsmann sem er með mjög mikla reynslu, 
hún hefur unnið hérna lengst þrjátíu ár. Svo er ég með aðra starfsmenn sem eru búin að 
vinna kannski tíu ár í leikskólum og svo eina alveg ný sem byrjaði í haust.  En þetta er bara 
mjög flott starfsfólk með mér.  

Allir viðmælendur mínir sögðust vera meðvitaðir um að reyna að nýta styrkleika 

starfsmanna sinna. Til að mynda fannst Kristrúnu í leikskólanum Lækjarfossi mjög 

mikilvægt að nýta styrkleika starfsmanna og lagði áherslu á að hún, rétt eins og allir 

aðrir, væru ekki góðir í öllu. Hún sagðist hvetja starfsfólkið til að tala við sig ef þeir vildu 

ráðleggingar um starfið og vildi einnig að starfsfólkið fengi að nýta hæfileika sína í starfi. 

Eins og kom fram í kaflanum hér á undan þá var hún með starfsmann sem var mjög 

skapandi og þá reyndi hún að ýta undir þann styrkleika og hvetja hann til skapandi 

verkefna með nemendum. 

Karen í leikskólanum Lækjarfossi var sammála því að það skipti máli að nýta 

styrkleika starfsmanna sinna. Hún sagði að skipulagið væri sett upp á hverju hausti og 

þá spyrði hún starfsmenn deildarinnar hvað þeir hefðu áhuga á að gera í starfinu með 

börnunum. Hún nefndi sem dæmi að þeir hefðu þeir val um að taka þátt í listastofu eða 

gera eitthvað annað í starfinu. Það eru samt sem áður sumir þættir starfsins sem allir 

þurfa að taka þátt í en síðan væri ákveðið val með aðra þætti starfsins. Hún útskýrði 

nánar: 

Ég til dæmis spyr hvort allir hafi áhuga á að taka þátt í listastofu. Við gerðum svona í fyrra 
og spurðum hvort allir hafi áhuga á að taka þátt í listastofu eða gera eitthvað annað núna. 
Þannig að það er svolítið val um það. En í Lubba stundum (sem er þjálfun í íslensku 
málhljóðunum) taka allir þátt. 

Katrín í leikskólanum Suðurhlíð sagðist vera meðvituð um að reyna að nýta 

styrkleika starfsmanna á deildinni. Hún sagði að hún hefði haft áhuga á að taka inn tákn 

með tali á deildinni hjá sér en hefði ekki aflað sér nægrar þekkingar í því. Hún hafi hins 

vegar tvo starfsmenn sem höfðu góða þekkingu og reynslu af því eða með hennar 

orðum: „Nú er ég til dæmis með tvo starfsmenn, strák sem er nánast alinn upp í svona 

tákn með tali umhverfi og svo önnur, þessi þarna sem er með hátt í tuttugu ára 
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starfsreynslu og hefur unnið mikið með fötluð börn.“ Því hefði ekkert staðið í vegi fyrir 

því að núna væri farið að taka upp tákn með tali til dæmis í samveru. Hún sagði 

jafnframt að hún liti svo á að þetta væri hluti af lærdómssamfélaginu því það væri ekki 

hún sem væri að stýra þessu heldur komi þekkingin að innan úr hópnum. 

Linda samstarfskona Katrínar í leikskólanum Suðurhlíð sagðist vera mjög hlynnt því 

að allir hafi sína rödd og viðri sínar hugmyndir. Hún reyni eftir fremsta megni að nýta 

styrkleika starfsfólksins. Hún nefndi dæmi um tvo starfsmenn sem væru klárir á sínum 

sviðum: „Ég er með þrjár sem eru ekki lærðar en þær eru ótrúlega klárar á mörgum 

sviðum og koma með alveg frábærar hugmyndir. Ég er voða heppin með starfsfólk. Við 

erum náttúrulega með deildarfundi aðra hverja viku og þá koma þær alltaf sínu á 

framfæri.“ Hún sagði jafnframt að þær væru allar með skipulagsmöppur þar sem þær 

skipuleggi hópastarfið en geti alltaf leitað til hennar. Þar sem þetta væri frekar ný deild 

þá væru þau enn þá að mótast.  

Bergþóru og Sonju sem starfa í leikskólanum Lundi þóttu mikilvægt að nýta 

styrkleika starfsmanna sinna og áhugasvið þeirra. Sonja sagðist leitast við að nýta 

styrkleika starfsmanna á deildinni með öllum tiltækum ráðum. Á haustin væri fundur 

þar sem hún spyrði þá hvort það sé  eitthvað sérstakt sem þeir vildu taka fyrir. Einnig 

hvatti hún starfsfólk til þess að tala við sig og hún lagði  sig alltaf fram að hlusta á raddir 

allra. Hún hvetur einnig starfsfólk sitt til þess að bæta við í hina ýmsu hugmyndabanka 

sem eru í gangi í leikskólanum.  

4.2.2 Að virkja starfsfólk 

Eitt af því sem þátttakendur rannsóknarinnar töldu mikilvægt til þess að hægt væri að 

fylgja eftir faglegu lærdómssamfélagi væri að allir starfsmenn væru virkir. 

Deildarstjórarnir töluðu um að núna væru þeir með mjög góðan starfsmannahóp 

þannig að það reyndi ekki mikið á að ýta undir virkni starfsmannanna. Hins vegar væri 

ekki hægt að ganga að því vísu og fólk væri misjafnt. Allir deildarstjórarnir töluðu um að 

mikilvægt væri að styðja starfsfólkið í starfi og að hrósa því fyrir það sem vel væri gert. 

Eins og Katrín í leikskólanum Suðurhlíð komst að orði: 

Stundum fæ ég ógeð af sjálfri mér fyrir hvað ég er að hrósa mikið fullorðnu fólki. En mér 
finnst gott að fá hrós, það nærast allir á því að fá hrós þannig að ég segi reglulega við mitt 
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fólk að ég sé ánægð með þau og ég byrja rosalega oft á því að lýsa yfir ánægju minni eins 
og til dæmis á deildarfundum, ég held að það skipti máli. 

Kristrún í leikskólanum Lækjarfossi sagði að yfirleitt viti fólk til hvers er ætlast af því 

og núna væri hún með sérstaklega góðan starfsmannahóp þar sem hún hefði ekki þurft 

að virkja fólk til þess að sýna frumkvæði. Hún sagði þó að deildarstjórar þurfi alltaf að 

vera vakandi fyrir þessu almennt séð og bætti við:„ En við vitum alveg að það eru alltaf 

þeir sömu sem eru meira til baka og við breytum því ekki, það er bara þannig. En það er 

þetta samt að hvetja fólk að taka þátt og hrósa.“ 

Bergþóra sagði að fólk væri mismunandi og þar af leiðandi þyrfti oft mismunandi 

aðferðir. Fólk þyrfti mismikinn stuðning í starfi sínu og það væri svolítið hlutverk 

deildarstjórans að veita þennan stuðning. Ekki hvað síst þegar mikið væri af 

leiðbeinendum, þá væru deildarstjórarnir í rauninni að kenna fullorðnum að vera 

kennarar og taka þátt í þessu leikskólakennarastarfi. Hún lýsti þessu svona:  „Ef maður 

er í vandræðum þá einmitt að styðja við bakið á viðkomandi, fylgja því svolítið eftir. 

Spyrjast fyrir hvernig gengi, hvernig hægt sé að halda áfram. Leitast við að finna út hvar 

fólk er óöruggt og finna út leiðir með því.“ 

Sonja í leikskólanum Lundi sagðist einnig reyna að brjóta upp ákveðin verkefni sem 

hún væri kannski með og bjóða þeim sem hafa áhuga. Hafi einhver ekki áhuga þá 

krefjist hún ekki þess af viðkomandi að hann geri það ef áhugasviðið er lítið sem ekkert. 

„Mér finnst áhuginn skipta mjög miklu máli, þannig ef það er eitthvað sem ég veit að 

þeir hafa áhuga á og styrkleika þeirra liggja þá hef ég reynt að bjóða þeim það.“  

Sonja sagðist vera mjög heppin með starfsfólk og kannski reyndi ekki mikið á það að 

virkja starfsfólkið. Hún leggi upp ákveðna kennsluáætlun til dæmis varðandi 

samverustundir. Þær á deildinni skipti síðan samverustundunum á milli sín. Hún segir að 

jafnvel þó að hún leggi upp með markvissa málörvun í þessum stundum þá er hún ekki 

að fylgjast með þeim öllum stundum. Ef hún verði hins vegar vör við að hlutum sé 

ábótavant þá ræði hún við þær. 

Karen í leikskólanum Lækjarfossi var sammála flestum hinum viðmælendum mínum 

um að það reyndi ekki á þetta á núverandi deild en hún hefur þó þurft að takast á við 

það áður. Hún segir að hvatningin og samtalið skipti miklu máli . Oft geti verið snúið og 
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tekið tíma að finna út hvernig viðkomandi starfsmanni líði í starfi eða með ákveðna 

þætti starfsins. Hún nefndi dæmi: 

Ég hef alveg fengið einstakling, að vísu ómenntaður en alveg mjög duglegur starfsmaður. 
Og henni fannst allt í einu ég gera of miklar kröfur til sín, þá upplifði ég að hún var mjög 
óörugg yfir þessu og í rauninni kvartaði yfir þessu að það væri of mikil ábyrgð á henni og 
nefndi þetta dæmi að hún ætti bara að vera að lesa og ég væri kannski eitthvað þarna. 

Karen sagði að í ofangreindu dæmi hafi hún ekki áttað sig strax á að viðkomandi 

þurfti meiri stuðning í starfi en hún var að veita. Talaði hún um „samtalið“ og mikilvægi 

þess:  

En það var mjög gott að eiga þetta samtal sko því að við áttum miklu betri samskipti á eftir 
sko. Það þurfti svolítið að telja í hana kjark að hún væri að gera góða hluti og hún gæti 
þetta vel. Þannig að ég held að samtalið sé einmitt eitthvað sem maður er kannski stundum 
að flaska á. 

4.3 Stuðningur leikskólastjóra og þróun lærdómsmenningar 

Viðmælendur mínir voru allir á einu máli að stuðningur yfirmanna væri mjög mikilvægur 

í faglegu lærdómssamfélagi. Raunar sögðu þær að það væri sama hvar stigið væri niður 

fæti, ef að yfirmenn sýndu ekki stuðning  þá félli sú vinna um sjálft sig. Karen í 

leikskólanum Lækjarfossi talaði um að skólastjórinn væri mjög fær í sínu starfi og að 

leiða faglegt lærdómssamfélag og sagði: 

Skólastjórinn okkar er náttúrulega algjör snillingur í þessu sko. Hún er mjög góð í að dreifa 
ábyrgðinni. Eða okkur finnst við hafa ótrúlega mikið um hlutina að segja. Við fáum að taka 
þátt í ákvarðanatöku og allt það, þó að síðasta orðið sé væntanlega hjá henni. En maður 
upplifir það að maður sé þátttakandi í þessu. Og hún er mjög góð fyrirmynd sem mér finnst 
skipta mjög miklu máli og ég reyni að vera góð fyrirmynd fyrir mína starfsmenn. Og eins og 
ég segi hún hefur ótrúlega góð fagleg áhrif á húsið af því að maður getur ekkert, æ ég ætla 
að gera þetta svona. Þú þarft alltaf að geta sagt hvað ætlar þú að gera, hvað ætlar þú að fá 
út úr þessu. 

Kristrún á leikskólanum Lækjarfossi sagði að henni fyndist skipta öllu máli að hafa 

stuðning leikskólastjóra. Jafnframt fannst henni að það væri hlustað á það sem þær 

hefðu að segja það væri gott að finna fyrir stuðningi leikskólastjórans í því sem þær 

væru að gera. 

Sonja í leikskólanum Lundi var þeirra skoðunar að það væri mjög erfitt að gera 

nokkuð án þess að vera með fullan stuðning stjórnenda. Hún sagði að það væri mikill 

stuðningur stjórnenda við þau verkefni sem þau tækju að sér.  
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Bergþóra í leikskólanum Lundi tók undir mikilvægi þess að stjórnendur væru sýndu 

starfsfólki stuðning við starf í lærdómssamfélagi. Hún sagði: „Nú, ef við hugsum um 

faglegt lærdómssamfélag innan deildarinnar þá er mjög mikilvægt að leikskólastjóri sé 

hlynntur þessu að allir fái að blómstra á sínum forsendum. Auðvitað skiptir þetta alltaf 

máli.“ Hún sagði jafnframt að það væri ekki nóg að vera styðjandi í orði ef verkin fylgdu 

ekki með. Innleiðing faglegs lærdómssamfélags kæmi ekki af sjálfu sér og þó að 

leikskólastjórinn bæri endalega ábyrgð þá þurfi hann einnig að búa til umhverfi til þess 

að faglegt lærdómssamfélag gæti þrifist. Hún sagði jafnframt: „ … þegar það er svona 

dæmi í gangi, þá náttúrulega skiptir það öllu máli að leikskólastjórinn sé með á 

nótunum og tilbúinn til að láta hlutina ganga.“ 

… það er náttúrulega ákveðin skipulagning í kringum lærdómssamfélagið. Eins og til dæmis 
þessi samvinna, að fá tækifæri til að setjast niður og spjalla saman um fagleg atriði það 
krefst þess að maður beri skilning fyrir því og allir séu svona samtaka í þessu að hliðra til 
fyrir hvorn annan og það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli að leikskólastjórinn finnst 
þetta jafnframt mikilvægt og styðji við bakið til þess að þetta sé gert. Af því að þetta er 
náttúrulega pínulítið kannski aukaálag að vissu leyti en skilar sér svo mikið áfram samt til 
starfsmannahópsins. 

4.3.1 Samstaða og samstarf 

Deildarstjórarnir töldu allir að í faglegu lærdómssamfélagi væri mun meiri samstaða og 

samstarf betra en áður en þeir fóru að starfa undir formerkjum faglegs 

lærdómssamfélags. 

Karen í leikskólanum Lækjarfossi talaði um að hún væri með yngstu nemendurna og 

að deildarstjórarnir sem væru yfir deildum með sambærilegan aldur fundi einu sinni í 

mánuði. Þær séu með sömu markmið, sama námsefni og leggi þessa námsþætti inn á 

sama tíma. Hver og einn deildarstjóri útfærir þessi markmið síðan á sinn hátt í 

samvinnu við sína deild. Hún bætti við: „Við deildarstjórarnir á yngri deildunum erum 

komnir núna saman í undirbúning þannig að við getum borið saman bækur okkar einu 

sinni í viku ef við viljum. Annars höfum við gott aðgengi að hver annarri og leitum mikið 

til hverrar annarrar.“ 

Kristrúnu deildarstjóra í Lækjarfossi fannst vera gott samstarf á sínum leikskóla sem 

hún lýsti á þennan hátt:  
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Eins og ég er búin að koma inn á mjög góð samstaða. Það er einhvern veginn hlustað á allt 
sem að maður segir. Það er eins og með mitt starfsfólk ef ég er að koma með einhverjar 
hugmyndir, þá er það rætt áfram hvað sem það er og mjög gott einmitt að fá hrós einmitt 
frá þeim. Að maður sé að gera rétt, en það skiptir bara mjög miklu máli að hafa þetta góða 
samstarf. 

Katrín í leikskólanum Suðurhlíð talaði um að það væri mikið samstarf á milli deilda. Í 

raun ekki ósvipað og Karen talaði um þar sem samstarfið er mest milli þeirra sem eru að 

vinna með sama aldur. Katrín sagði: „Þær sem eru með sama aldur hjálpast svolítið að, 

þær vinna kannski ekki nákvæmlega eins en hugmyndin á bak við það sem þær eru að 

gera er sú sama.“  

Linda í leikskólanum Suðurhlíð talaði um að hún upplifði að leikskólinn væri ein heild 

og hún fyndi einnig fyrir því að skólastjórnendur héldu vel utan um hlutina til þess að 

svo mætti vera án þess að vera með of mikla miðstýringu. Hún sagði: „Það góða sem 

mér finnst með stjórnendurna þarna er þetta er ekki einhver miðstýring.“ Hún nefndi 

jafnframt dæmi um þegar sumu starfsfólki fannst of mikið mál að hafa alla saman á 

sameiginlegum söngfundi, sem er eitt af því sem allar deildirnar gera saman. Þetta var 

tekið upp á starfsmannafundi, þar sem stjórnendur minntu á að leikskólinn væri ein 

heild og leita skyldi leiða til að láta þetta ganga upp. Linda sagði að það væri alltaf 

svigrúm fyrir hugmyndir allra.  

Sonja í leikskólanum Lundi talaði um að hún upplifði mikinn samhug í leikskólanum. 

Einnig að fólk vilji ígrunda starfið sitt með það að markmiði að bæta það og að 

mórallinn væri mjög góður.  

 Sonja sagði jafnframt frá því að á haustin væru örnámskeið þar sem kennararnir 

eða starfsfólk sem er búið að vinna lengi og þekkja ákveðinn part af starfinu vel halda 

örnámskeið fyrir nýtt starfsfólk eða fyrir starfsfólk sem vill kynna sér það betur. Þetta 

geta verið þættir eins og að kynna Reggio stefnuna, vináttuverkefnið, námssögur, 

hugarfrelsi eða aðra þætti starfsins. Sonja segir að þetta sé líka hluti af dreifðri ábyrgð.  

4.4 Samantekt 

Meginniðurstöður úr þemunum sem fram komu við greiningu á viðtölunum gáfu til 

kynna að upplifun deildarstjóranna sex af lærdómssamfélagi væri jákvæð. Þeim fannst 

það styrkja sig sem stjórnendur að starfa í faglegu lærdómssamfélagi. Einnig kom fram 
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að grundvöllur fyrir því að deildarstjórarnir gætu sinnt sínu starfi vel var stuðningur 

leikskólastjóra, sterk menning og traust. Viðmælendur mínir voru einnig á einu máli að 

einn mikilvægasti þáttur í faglegu lærdómssamfélagi væri tækifærið til þess að ígrunda 

starfið.  

Rannsóknin staðfesti fyrri rannsóknir sem leitt hafa í ljós að skólamenning og öflug 

liðsheild er mikilvæg .Lagt var upp með rannsóknarspurninguna hvernig upplifa sex 

deildarstjórar í þremur leikskólum faglegt leiðtogahlutverk sitt við innleiðingu og starf í 

lærdómssamfélagi leikskóla? Með hvaða hætti dreifa þeir ábyrgð og valdi til 

samstarfsfólks og hvernig upplifa þeir stuðning leikskólastjóra og þróun 

lærdómsmenningar leikskólans? 

Deildarstjórarnir voru allir meðvitaðir um faglegt leiðtogahlutverk sitt. Ein 

birtingamynd þess var mikilvægi þess að vera góð fyrirmynd fyrir starfsfólk sitt . Þeir 

leituðust við að vera leiðbeinandi og styðjandi við starfsfólk sitt. Þeim fannst mikilvægt 

að starfsfólk deildanna fengi að fást við það sem þeir hefðu áhuga á. Mikilvægt væri að 

skapa tækifæri fyrir fyrir starfsfólkið til þess að þróa sig í starfi og gætu þannig að það 

blómstri í starfi. 

Hins vegar kom í ljós að deildarstjórarnir töldu að traust væri mjög mikilvægt til þess 

að þeir gætu dreift ábyrgð sinni auk þess sem þeim þótti það ein af stóru áskorunum í 

faglegu lærdómssamfélagi. En hvernig þeir deila ábyrgðinni og hvetja starfsfólk sitt til 

að sýna frumkvæði fer talsvert eftir samsetningu starfsmannahópsins. Deildarstjórarnir 

dreifa mismunandi verkum meðal starfsfólksins eftir því hvort um er að ræða 

leiðbeinendur eða fagmenntaða aðila. Þeir deila daglegum verkum með bæði 

leiðbeinendum og fagmenntuðum kennurum en deila frekar hlutum eins og flóknum 

foreldrasamskiptum sérkennslu og slíku með fagmenntuðum kennurum. 

Viðmælendur mínir voru allir á einu máli að stuðningur leikskólastjóra væri mjög 

mikilvægur í faglegu lærdómssamfélagi. Raunar sögðu þær að það væri sama hvar stigið 

væri niður fæti, ef að yfirmenn sýndu ekki stuðning þá félli sú vinna um sjálft sig. 

Deildarstjórarnir upplifðu mikinn stuðning frá leikskólastjórunum. Þeir væru faglegir 

leiðtogar rétt eins og deildarstjórarnir, væru góðar fyrirmyndir og gott væri að leita til 

þeirra varðandi ýmislegt er viðkemur starfinu og faglegu lærdómssamfélagi. 
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5 Umræða 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að komast að því hver upplifun sex 

deildarstjóra væri af því að starfa eftir hugmyndafræði um fagleg lærdómssamfélög í 

þremur leikskólum. Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar, túlkaðar og settar í 

fræðilegt samhengi.  

Byrjað verður að skoða völd og dreifða ábyrgð og hvernig deildarstjórarnir upplifa 

þessa þætti í sínu starfi og hvaða áskorunum þeir mæta þar. Næst verður fjallað um 

mannauð leikskólans. Þá verður fjallað um innleiðingu á faglegu lærdómssamfélagi í 

leikskóla, stuðning leikskólastjóra við þróun faglegs lærdómssamfélags, traust og að  

lokum samvinnu og upplýsingaflæði. 

 

5.1 Völd og dreifð ábyrgð 

Faglegur leiðtogi 

Hvort sem um er að ræða faglegt lærdómssamfélag eða ekki þá er mikilvægt að 

deildarstjórar séu faglegir leiðtogar á deildinni sem þeir stjórna. Þetta á ekki hvað síst 

við þegar um blandaðan starfsmannahóp er að ræða. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar voru meðvitaðir um hlutverk sitt sem faglegir leiðtogar á sinni deild. 

Einn deildarstjóranna sagði að honum fyndist á hans ábyrgð sem deildarstjóri að vera 

þessi faglegi leiðtogi sem útskýrir hvers vegna við gerum hlutina eins og þeir eru gerðir 

og þar sem hann er með marga ófagmenntaða starfsmenn þá finnst honum stundum 

vanta upp á skilninginn og að því sé fylgt eftir sem lagt er upp með í starfinu. Það er í 

takt við það sem kemur fram í Aðalnámsskrá leikskóla (2011) þar er hlutverki 

deildarstjóra lýst þannig að hann eigi að vera leiðandi í mótun uppeldis- og 

menntunarstarfsins en hlutverk hans er jafnframt að fylgjast með nýjungum og miðla 

áfram þekkingu í viðleitni sinni við að styrkja faglegt hlutverk leikskólans. Burtséð frá 

skilgreiningu deildarstjórans, þá held ég að þegar deildarstjórinn er þessi faglegi leiðtogi 

þá sinni allir sínu starfi betur og líði betur í vinnunni. Einn deildarstjóranna sem sagðist 

til dæmis upplifa sig sem faglegan leiðtoga þegar hann kæmi með hugmyndir að 

námsefni og hvernig hægt væri að nýta þær í starfi og fræddi starfsfólk um þær 
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hugmyndir sem hann telji góðar. Það má segja að það eigi vel við um hugmyndir 

Wasley, 1991 um að faglegan leiðtoga með hæfnina til að hvetja samstarfsmenn sína til 

breytinga sem þeir myndu annars ekki gera (Mujis og Harris, 2003). Eins og áður hefur 

komið fram töluð viðmælendur mínir um mikilvægi fyrirmynda en að auki fannst þeim 

þeir vera leiðbeinandi forystumenn þar sem alltaf væri hægt að leita til þeirra. 

Katzenmeyer og Möller (2001) voru einnig þeirra skoðunar að faglegur leiðtogi ætti að 

leiða kennara og nemendur skólastofunnar (Mujis og Harris, 2003). 

Styrkleikar starfsmanna 

Deildarstjórarnir voru flestir meðvitaðir um að það gæti verið krefjandi að framselja 

ábyrgð deildarstjórans. Þeir töluðu um að það væri ríkt í þeim sem deildarstjórum að 

halda í margt sjálfir. Það má því segja að dreifð forysta sé óhefðbundin og ný af nálinni 

en með dreifðri forystu fá sumir eða allir starfsmenn leiðtogahlutverk. Þessi tegund 

forystu veitir möguleika á því að allir í stofnunni geti orðið leiðtogar (Gronn, 2002). Það 

var ljóst að þegar deildarstjórarnir voru að framselja eða dreifa forystunni þá skipti 

samsetning starfsmannahópsins máli, reynsla þeirra og menntun.  

Í leikskólanum Lundi eru voru allir starfsmenn titlaðir kennarar burtséð frá því hvaða 

menntun þeir búa yfir en leiðbeinendur búa yfir mikilli reynslu. Deildarstjórar 

leikskólans Lundar töldu að þegar að allir eru kallaðir kennarar stuðli það að minni 

stéttaskiptingu heldur en í mörgum öðrum skólum og það hafi góð áhrif á skólandann. 

Þetta finnst mér mjög áhugaverð tilraun til þess að mynda eina heild í leikskólanum, þó 

þarf að hafa í huga að leikskólakennarar hafa lagt á sig langt nám. 

Í ofangreindum leikskóla kom jafnframt fram að allir eru settir undir sama hatt þar 

sem hverjum og einum stæði til boða að taka þátt á öllum fundum og allt starfsfólk væri 

jafnframt hvatt til þess að efla þekkingu sína í gegnum símenntun. Það passar vel við 

niðurstöður Svövu Bjarkar og Rúnars sem bentu til þess að jöfn tækifæri væru til 

starfsþróunar og náms í leikskólum sem væri nauðsynlegt kennarasamfélaginu til þess 

að byggja upp lærdómssamfélag og slík tækifæri þyrftu að vera óháð menntun 

starfsmanna skólans (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011). 

Einum deildarstjóranna fannst það skipta miklu máli fyrir hann sem deildarstjóra að 

huga að því að þeir sem starfa á deildinni fái að takast á við verkefni sem þeim finnist 
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skemmtileg og krefjandi. Auk þess reyndi hann eftir fremsta megni að skapa tækifæri 

fyrir starfsfólkið til að blómstra. Hann taldi að það væri mikilvægt fyrir starfsfólkið að fá 

að vinna við það sem því fyndist spennandi og það langi til að þróa sig áfram í. Honum 

fannst hlutverk deildarstjórans mjög mikilvægt til þess að mynda þennan farveg. Þessar 

aðferðir deildastjórans sem faglegur leiðtogi ríma við kenningar um valdeflingu þar sem 

stjórnendur deila valdi og ekki hvað síst aðstoða aðra við að nýta með uppbyggilegum 

hætti til að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á þá og vinnu þeirra (Hoy og Miskel, 2005). 

Auk þess að dreifa ábyrgðinni töluðu þeir líka um að þeir skelltu bara ekki einhverri 

ábyrgð á fólk heldur væru til staðar þegar þörf væri á. Þeim fannst hlutverk þeirra að 

styðja fólk í þeirri vinnu sem það væri í mjög mikilvægt sem stjórnendur deilda. Það er 

hluti af umbreytingaforystu eins og henni er lýst í kenningunni um hana. En þar segir að 

ekki sé endilega nóg að deildarstjórinn deili verkum á milli starfsfólks deildarinnar 

heldur þarf hann einnig að undirbúa starfsfólkið vel og styðja við það (Marzano, Walters 

og McNulty, 2005). 

5.2 Mannauður leikskólans 

Deildarstjórarnir voru allir sammála því að það væri mikilvægt að virkja styrkleika 

starfsfólksins og að þeir leitist við að gera það. Þeir sögðu allir að með einum eða 

öðrum hætti að þeir væru ekki góðir í öllu og gætu ekki gert allt. Einn deildarstjóranna 

talaði um að honum fyndist til að mynda mjög mikilvægt að starfsfólkið fái að vinna í því 

sem það væri sterkt í svo það fengi að rækta sínar sterku hliðar. Það sem 

deildarstjórarnir tala um að virkja styrkleika starfsfólks á sér samsvörun í því sem kallað 

er valdefling hópa. Þegar hópar eru valdefldir sé þekking og sérkunnátta nýtt auk þess 

sem niðurstöður rannsókna sýna að með valdeflingu kennara fylgi jákvæð áhrif á 

frammistöðu nemenda (Hoy og Miskel, 2005). 

Til eru margar leiðir til þess að komast að styrkleikum fólks, oft er nauðsynlegt að 

þekkja viðkomandi vel. Ein leið sem margir deildarstjóranna notuðu var að þegar 

skipulag deildarinnar var sett upp á hverju hausti spurðu þeir starfsfólk deildarinnar 

hvað þau hefðu áhuga á að gera. Einn deildarstjórinn sagðist leitast við að nýta 

styrkleika starfsmanna og nefndi dæmi um að hann hefði haft áhuga á að byrja með 

tákn með tali. Hann hafði hins vegar ekki þekkinguna á því og ætlaði að fresta því en þá 
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kom í ljós að tveir starfsmanna deildarinnar sem höfðu gríðarlega reynslu af starfi með 

fötluðum börnum þekktu það mjög vel og tóku þeir því að sér að koma því á á deildinni.  

Skólastjóri leikskólans Lækjarfoss nýtti sér kenningar umbreytingaforystu til að vera 

góð fyrirmynd, það geta deildarstjórar hins vegar líka gert og sagðist annar 

deildarstjóranna á leikskólanum Lækjarfossi tileinka sér það í samskiptum sínum við 

samstarfsfólk sitt á deildinni. Annar þáttur sem kenningar umbreytingaforystu fjalla um 

er að vera vakandi fyrir einstaklingum innan hópsins sem hefur verið vanræktur, 

hugsanlega vegna þess að hann er feimnari eða lokaðri en aðrir og nær því ekki að 

blómstra. Í samtölum mínum var einmitt nefnt dæmi um starfsmann sem leið illa með 

ákveðna þætti en sagði ekki frá því. Það var ekki fyrr en þær áttu gott spjall að það 

vandamál kom í ljós og þá þurfti deildarstjórinn að styðja betur við starfsmanninn en 

hann hafði gert sér grein fyrir. Deildarstjórinn var þeirrar skoðunar að það væri 

gríðarlega mikilvægt að gefa sér tíma í slík samtöl og styðja við starfsfólkið. Það er í 

samræmi við það sem kom fram í rannsókn Elsu Sigríðar og Hrannar á Efling verkefninu 

svokallaða þar sem þær komust að því meðal annars að samræður væru áhrifaríkt 

breytingaafl til að styrkja fagmennsku (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hrönn Pálmadóttir, 

2008). Auk þess leiddu niðurstöður þeirra í ljós að til þess að faglegt lærdómssamfélag 

gangi vel þurfi að halda vel utan um starfsfólkið og sjá til þess að allir taki þátt og séu 

virkir. Mikilvægt væri að hrósa starfsfólki fyrir það sem vel væri gert og vera styðjandi. 

Fólk þyrfti mismikinn stuðning í starfi sínu og það væri hlutverk deildarstjórans að veita 

þennan stuðning. Ekki hvað síst þegar mikið væri af leiðbeinendum, þá væru 

deildarstjórarnir í rauninni að kenna fullorðnum að vera kennarar og taka þátt í þessu 

leikskólakennarastarfi. Það má því segja að til þess að samstarfið sé farsælt þurfi 

deildarstjórinn að vera mjög meðvitaður um starfsfólk sitt og duglegur að lesa í hvernig 

því líður.  

5.3 Innleiðing á faglegu lærdómssamfélagi í leikskóla 

Innleiðing lærdómssamfélags í þeim leikskólum sem rannsóknin fór fram var með 

tvennskonar hætti. Annars vegar var um markvissa innleiðingu að ræða þar sem 

leikskólarnir fengu styrk til innleiðingarinnar og allir starfsmenn fengu fræðslu og 

tækifæri til þess að móta faglegt lærdómssamfélag í viðkomandi leikskóla. 
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Í einum leikskólanna var hins vegar ekki um eiginlega innleiðingu að ræða heldur 

ákváðu stjórnendur skólans með leikskólastjórann í broddi fylkingar að leikskólinn skyldi 

starfa sem faglegt lærdómssamfélag.  

Þrátt fyrir þennan mun þá höfðu allir deildarstjórarnir jákvæða upplifun af því að 

starfa í faglegu lærdómssamfélagi. Þeim fannst það styrkja þá sem stjórnendur, auk 

þess sem þeir töldu að hún yki sjálfstraust allra í starfi sínu. Deildarstjórarnir voru 

sammála um að mikilvægast væri að allir hafi rödd og læri hver af öðrum. Þessi sýn 

passar við hringferlið sem Anna Kristín Sigurðardóttir setti fram til þess að útskýra 

faglegt lærdómssamfélag sem hún byggði á út frá niðurstöðum umfangsmikillar 

breskrar rannsóknar á faglegum lærdómssamfélögum. Þar var grunnurinn sameiginleg 

ígrundun starfsfólks. Þessi ígrundun skapar nýja þekkingu sem aftur leiðir til breyttra 

vinnubragða sem svo skapar nýja þekkingu. Með því móti verður jarðvegur fyrir stöðuga 

þróun skólastarfsins (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013).  

Deildarstjórarnir virtust finna þetta sterkt. Þeim fannst sameiginleg ígrundun vera 

mikilvæg á svo margvíslegan hátt og þeim var afar umhugað að halda þeirri ígrundun 

áfram. Í leikskólunum tveimur sem höfðu innleitt faglegt lærdómssamfélag formlega og 

höfðu fengið til þess styrk, var starfsfólki umhugað um með hvaða hætti væri hægt að 

koma því í kring að faglegar samræður gætu haldið áfram því þeim fannst mikilvægt að 

starfsfólk fengi tíma til þess að rýna í starfið. Deildarstjórarnir höfðu jafnframt áhyggjur 

af því hvernig sá tími yrði tryggður áfram. Í skólanum sem ekki hafði innleitt faglegt 

lærdómssamfélag formlega fannst deildarstjórunum vanta tíma fyrir þetta samtal. Þessi 

sameiginlega ígrundun starfsfólks er því eitthvað sem er mikilvægt er að standa vörð 

um.  

Deildarstjórarnir töluðu um að til þess að raddir allra fái að heyrast og mögulegt sé 

að læra hvert af öðru sé oft mikilvægt að fylgja málum eftir og hvetja starfsfólk til að 

sýna frumkvæði og taka þátt. Í því samhengi fannst þeim mikilvægt að vera vakandi fyrir 

því að allir starfsmenn taki þátt í því sem verið er að fást við hverju sinni. Þessi 

eftirfylgni var ein þeirra nýju venja sem þeir töldu mikilvægt að væri í lagi til þess að 

faglegt lærdómssamfélag gæti þrifist, það þurfa hreinlega allir að vera um borð ef svo 

má að orði komast.  
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Það getur verið mikil áskorun og krefjandi að færa leikskólann frá því umhverfi sem 

hann kemur úr og yfir í umhverfi faglegs lærdómssamfélags. Nokkrir viðmælendur 

rannsóknarinnar sögðu að það væri krefjandi að dreifa ábyrgðinni og valdinu en það 

lærðist þó. Þeim fannst mörgum það vera talsverð áskorun að losna við þá tilfinningu 

að sem deildarstjórar ættu þær að bera alla ábyrgðina einir, en það lærðist smám 

saman með æfingunni.  

Viðmælendur mínir töluðu um að einn þáttur faglegs lærdómssamfélags væri það 

að vera alltaf að endurmeta það sem verið var að gera á hverjum tíma, bæði í starfinu 

með börnunum og öðrum þáttum þess. Það má því segja að það sé gullni þráðurinn í 

faglegu lærdómssamfélagi og viðmælendurnir voru flestir sammála um að á þannig 

vinnustað væri eftirsóknarvert að starfa. Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður 

Svövu Bjargar og Rúnars sem gáfu til kynna að þátttakendur töldu að með því að taka 

þátt í uppbyggingu faglegs lærdómssamfélags þar sem lögð var áhersla á lýðræði, 

umhyggju, virðingu og samvinnu efldust þeir í starfi jafnt sem fagfólk og í persónulegum 

þroska (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011).  

 

5.4 Stuðningur leikskólastjóra við þróun faglegs lærdómssamfélags 

Jafnvel þó að þessi rannsókn skoði sjónarhorn deildarstjóra á faglegu lærdómssamfélagi 

er ekki hægt að líta framhjá þætti leikskólastjórans í þróun þess. Eins mikilvægt og 

hlutverk deildarstjórans er, er það leikskólastjórinn sem er eins og gríðarstór faðmur 

sem heldur utan allan hópinn. Það er leikskólastjórinn sem leggur línurnar, en til þess 

að hægt sé að innleiða faglegt lærdómssamfélag verður að vera menning sem ýtir undir 

þá hugsun og það er leikskólastjórinn sem leggur línurnar þar. Í aðalnámsskrá leikskóla 

segir að hlutverk leikskólastjóra sé að vera faglegur leiðtogi auk þess að vera í forystu 

um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Hann stuðlar að jafnrétti og uppbyggilegum 

samskiptum þar sem velferð barnanna er alltaf í forgrunni (Aðalnámsskrá leikskóla, 

2011). 

Deildarstjórarnir sögðu að meðal annars að stjórnendurnir væru mjög færir í að hafa 

skólamenninguna jákvæða og að fólk upplifði að það hefði rödd, að leikskólastjórinn 

hefði mjög góð fagleg áhrif á húsið og að fólk yrði að færa rök fyrir sínu máli. Einn 
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viðmælendanna lagði áherslu á það væri ekki nóg að sýna stuðning munnlega, verkin 

þyrftu að fylgja með. Að innleiðing á lærdómssamfélagi kæmi ekki að sjálfu sér. Ef að 

slíkur stuðningur yfirmanna væri ekki til staðar þá væri erfitt að halda slíku starfi til 

streitu.  

Þátttakendur rannsóknarinnar töluðu um fyrirmyndir og mikilvægi fyrirmynda, þar kom 

fram að einn viðmælanda minna upplifði að skólastjórnendur væru góðar fyrirmyndir 

og að deildarstjórinn reyndi sjálfur að vera góð fyrirmynd og fannst deildarstjóranum 

það skipta mjög miklu máli. Leikskólastjórinn vildi vera leiðbeinandi forystumaður og að 

það væri alltaf hægt að leita til hans. Þessi lýsing á skólastjóra viðkomandi leikskóla er 

hægt að finna samsömun við í kenningum um umbreytingaleiðtoga. Eitt af einkennum 

umbreytingaleiðtogans er að hann hvetur starfsfólk á jákvæðan hátt og hefur 

hugmyndafræðileg áhrif með því að vera góð fyrirmynd (Marzano, Walters og McNulty, 

2005).  

Grundvöllur þess að hægt sé að dreifa ábyrgð í faglegu lærdómssamfélagi er traust 

þvert á skipuritið eða á öllum vinnustaðnum og að skipuritið sé fremur flatt og ekki 

miðstýrt. Einn deildarstjóranna sagðist upplifa að starfsmennirnir fengju að taka þátt í 

ákvarðanatöku, þó að síðasta orðið væri væntanlega hjá leikskólastjóranum. Hann sagði 

að skólastjórinn hefði mjög góð fagleg áhrif á húsið þar sem hún krefst meðal annars að 

starfsmenn þurfi að færa rök fyrir því sem þeir vilja framkvæma. Traustið sem 

skólastjórinn sýnir starfsmönnum sínum í framangreindu dæmi fellur vel að því sem 

Thompson og Fleming töluðu um en þar var sagt að traust byggðist á ákveðnu ferli sem 

hefst hjá skólastjóranum þar sem hann leggur línurnar með því að bjóða kennurum að 

taka þátt í ábyrgð. Kennararnir fara að bera traust til skólastjórans þar sem þeir sjá að 

þetta nýkomna boð um ábyrgð er byggt á einlægni. Skólastjórinn hvetur kennara 

jafnframt til þess að taka þátt í sameiginlegu námi (Fleming og Thompson, 2004). 

Þó var greinilegt að starfsmannahópurinn hafði áhrif á hvernig ábyrgðinni var dreift. 

Deildarstjórarnir dreifðu mun víðtækari ábyrgð til fagmanna heldur en til leiðbeinenda. 

Deildarstjórarnir dreifðu ábyrgð á daglegum verkum, í vinnu með börnunum og 

hlustuðu á raddir leiðbeinenda en þegar kom að flóknum foreldrasamskipum, fundum, 

stjórnun og sérhæfðri kennslu héldu þeir því hjá sér eða fagmenntuðum starfsmönnum 
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deildarinnar. Mér finnst líklegt að þetta sé vegna þeirra þekkingar sem fagmenn búa 

yfir. Þetta er einnig í takt við niðurstöður rannsókna á áherslum leikskólakennara og 

leiðbeinenda í störfum sínum. Kom í ljós að þeir sinna oft svipuðum störfum. 

Leikskólakennarar sinna þó meiri stjórnun og sérhæfðu námi (Jóhanna Einarsdóttir, 

Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013). Í íslenskum leikskólum er hlutfall 

leikskólakennara í leikskólum tæplega þrjátíu og tvö prósent (Hagstofa Íslands, 2017) 

sem að er svipað hlutfall og er í Noregi (Steinnes og Haug, 2013).  

 

5.4.1 Menning leikskólans 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þegar faglegt lærdómssamfélag er tekið 

upp í skólum þá virki menning skólans eins og jarðvegur til þess að byggja allt annað á. 

Lærdómsmenning er einkenni á menningu skóla sem hefur forsendur til að þróast og 

læra í takt við nýja þekkingu og kröfur. Þessar hugmyndir hafa fallið vel að hugmyndum 

Vygotsky sem leggur áherslu á nám sem félagslegt ferli (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013). Draga má þá ályktun að til þess að hægt sé að byggja farsælt lærdómssamfélag 

sé nauðsynlegt að menning skólans ýti undir þá þætti sem faglegt lærdómssamfélag 

byggir á. 

Deildarstjórarnir voru þeirrar skoðunar að stuðningur leikskólastjóranna væri 

grundvöllur þess að hægt væri að viðhalda lærdómssamfélagi. Vegna þess að 

skólamenningin væri jákvæð og samskiptin opin þá upplifði starfsfólk að það hefði 

ákvörðunarvald um starf sitt. Það er því  lykilatriði að ef að innleiða eigi faglegt 

lærdómssamfélag í leikskólum þurfi í upphafi að huga að skólamenningunni. Hall og 

Hord (2015) hafa komið fram með leiðir sem þeir telja góðar til þess að mynda 

skólamenningu sem byggir á faglegum starfsháttum. Þeir tala um þrjú atriði, en það er 

persónuleg leikni, teymis lærdómur og að byggja sameiginlega framtíðarsýn. Það eru 

skólastjórarnir sem leggja upp með menninguna, halda utan um hana og sjá til þess að 

henni sé fylgt eftir. 

5.4.2 Teymi 

Talið er að teymisvinna geti stuðlað að því að byggja upp árangursríka menningu. Í 

báðum leikskólunum sem að höfðu innleitt faglegt lærdómssamfélag formlega var bæði 
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talsverð hefð fyrir teymisvinnu auk þess sem hún var í raun eitt af verkfærunum við 

innleiðinguna. Það kemur vel heim og saman við orð Sergiovanni sem taldi 

teymisnálgunina bera árangur vegna þess að kennurum er gefið tækifæri til þess að 

hittast í óformlegu umhverfi. Kennararnir vinni vel saman vegna þess að þeir eru 

valdefldir til að ná markmiðum sínum innan eigin raða, markmiðin eru mikilvæg fyrir 

kennslu þeirra, fyrir kennarar teymið og nemendurna. Vegna þess að teymið fylgist með 

eigin framgangi þá er mjög auðvelt að setja ný markmið og hækka viðmiðið. Kennarar 

deila sín á milli „bestu venjum“ (e. best practices) og því sem hefur gengið vel og því 

sem hefur ekki gengið upp auk nýrra hugmynda. Kennarar upplifa að það sé hlustað á 

raddir þeirra, þær teknar til greina og metnar af samstarfsfólki (Sergiovanni, 2004).  

Eins og áður kom fram þá var hefð fyrir teymisvinnu í Lækjarfossi frá því að nýir 

stjórnendur tóku við fyrir nokkrum árum. Teymin höfðu þó fyrst og fremst verið 

samansett af stjórnendum og deildarstjórum skólans. Með tilkomu innleiðingar faglegs 

lærdómssamfélags breyttust þessi teymi úr því að vera aðeins samansett úr 

stjórnendum skólans í það að vera samansett úr öllu starfsfólki skólans þar sem öllum 

bauðst að taka þátt í teymunum. Það er í anda þeirra kenninga að þeir sem verða fyrir 

áhrifum af ákvörðunum á einhvern hátt ættu að vera þátttakendur í að taka 

ákvörðunina. Einn af stærstu þáttunum við uppbyggingu árangursríks teymis er að 

vinna að sameiginlegum markmiðum þrátt fyrir mismunandi þjálfun, bakgrunn og 

hæfni. Þannig er mögulegt fyrir starfsfólk ungra barna að finna út og komast að 

sameiginlegri hugmyndafræði (Ebbeck og Waniganayake, 2003). 

Í leikskólanum Lækjarfossi kom fram að auk samsetningar teymanna að þá lægi 

munurinn í mun markvissari teymisvinnu. Þetta er merkileg nálgun og í takt við 

hugmyndir Ebbeck og Waniganayake sem sögðu hreinlega að eðli kennslu ungra barna 

krefðist þess að starfsfólk geti unnið sem hluti af einhvers konar teymi. Þar sem 

teymisvinnan treysti oft á sameiginlega ákvarðanatöku af einhverju tagi (Ebbeck og 

Waniganayake, 2003). Teymisvinna er  því góður vettvangur til þess að ígrunda ýmsa 

þætti starfsins og hvert leikskólinn sem heild vill stefna. 

Þar sem einn af hornsteinum faglegs lærdómssamfélags er sameiginleg ígrundun 

starfsfólks eins og kom í ljós í breskri rannsókn á faglegu lærdómssamfélagi (Anna 
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Kristín Sigurðardóttir, 2013), þá má draga þá ályktun að teymisvinna þar sem allt 

starfsfólk leikskólans myndar teymin sé skynsamleg leið að því marki. Hayden (1999) 

telur að sameiginleg ákvarðanataka sé eitt af leyndarmálum árangursríkrar stjórnunar. 

Teymisvinnu þar sem ýmsir þættir starfsins eru ræddir og ígrundaðir geta leyst 

vandamál sem margir fagmenn upplifa en það er að fá ekki að ræða faglega um starfið. 

En komið hefur fram í rannsóknum að ein af áskorunum leikskólakennara væri að halda 

í fagmennsku sína í hópi leikmanna (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2013). 

Í leikskólanum Lundi var einnig hefð fyrir teymisvinnu og stjórnendur þar höfðu í 

langan tíma lagt ríka áherslu á að allir væru með í teymisvinnu og allri annarri vinnu. 

Stjórnendur skólans ganga enn lengra en margir aðrir og þar eru allir kallaðir kennarar 

burtséð frá hvaða menntun þeir hafa. Deildarstjórarnir töldu þá nálgun verða meðal 

annars til þess að starfsmenn fái aukið sjálfstraust í starfi. Þessi nálgun stjórnenda 

Lundar að hafa allt starfsfólkið með í teymisvinnu og ákvarðanatöku fellur vel að þeirri 

kenningu að þeir sem ákvörðunina snertir ættu að vera þátttakendur í að taka 

ákvörðunina. Þar sem einn af stærstu þáttunum í að byggja árangursríkt teymi er að 

skilgreina og vinna að sameiginlegum markmiðum. Þrátt fyrir mismunandi þjálfun, 

bakgrunn og hæfni, þá er það mögulegt fyrir starfsfólk í umönnun ungra barna að finna 

út og komast að sameiginlegri hugmyndafræði. Hugmyndafræði þarfnast þess að henni 

sé náð fram með opnum umræðum og auðkennt sé hvað er mikilvægt og hvað það er 

eitthvað sem allt starfsfólkið getur sameinast um. Það verða að vera opin samskipti í 

umræðum og tími gefinn til að heyra skoðanir og vandamál allra starfsmanna (Ebbeck 

og Waniganayake, 2003). 

 

5.5 Traust 

Í leikskólum þar sem skólamenningin styður við faglegt lærdómssamfélag er traust 

mikilvægur þáttur. Deildarstjórarnir sögðu allir að til þess að geta viðhaft faglegt 

lærdómssamfélag á deildinni þá væri gagnkvæmt traust mikilvægt. Flestum 

deildarstjórunum fannst ein stærsta áskorunin við að starfa í faglegu lærdómssamfélagi 

vera sú að dreifa ábyrgðinni. Það væri hins vegar auðveldara að láta verkefnin af hendi 
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þegar við þeim tæki gott fólk sem deildarstjórinn treysti. Þessi upplifun deildarstjóranna 

kemur vel heim og saman við niðurstöður þeirra rannsókna sem sýna að 

lærdómssamfélag stuðli að meira trausti milli yfirmanna og kennara, vegna þess að það 

er gert ráð fyrir að þeir búi yfir nægri faglegri þekkingu og hæfni til þess að taka 

ákvarðanir (Louis, Marks og Kruse, 1996).  

Einn þáttur í myndun trausts er stuðningur yfirmanna við það starf sem á sér stað. Í 

lærdómssamfélagi á sér stað mikil samvinna þar sem allir þurfa að taka þátt. Í raun sé 

ég þetta fyrir mér eins og vel smurt tannhjól þar sem allir íhlutir þurfa að vera í lagi. 

Þess vegna tel ég mjög mikilvægt að stuðningur stjórnenda sé til staðar. Allir 

deildarstjórarnir upplifðu stuðning yfirmanna við að starfa í faglegu lærdómssamfélagi. 

Það kom meðal annars fram hjá viðmælendum mínum að þeir töldu ástæðu þess hve 

góð samstaða hafi myndast á leikskólunum vera að miklu leyti því að þakka að 

leikskólastjórarnir hlustuðu á það sem starfsfólkið hefði að segja. Þetta rímar við það 

sem Fleming og Thompson sögðu að þegar traust er myndað í gegnum tímans rás og 

kennarar og starfsfólk finnur að þeirra framlag skipti máli og þeir eru eins og hluti af 

fjölskyldu þar sem allir skipta máli,þá upplifi þeir valdeflingu. Til þess að faglegt 

lærdómssamfélag sé árangursríkt er mikilvægt að stofnunin búi yfir skólamenningu sem 

ýti undir þetta traust. Fræðimennirnir segja jafnframt að þegar talað er um traust í 

faglegu lærdómssamfélagi sé átt við traust á milli skólastjórnenda og starfsfólks 

(kennara) annars vegar og traust á milli starfsfólks hins vegar. Í starfi þeirra takist þeir á 

við sameiginlega ábyrgð skólanum, faginu og nemendum til hagsbóta (Fleming og 

Thompson, 2004). 

Deildarstjórarnir sögðust upplifa að skólastjórarnir treystu þeim og þeir treysta 

starfsfólki sínu, þó að það gerist ekki af sjálfu sér. Það er í anda fræðilegra kenninga 

sem segja að það er ekki aðeins mikilvægt að gott traust náist milli leikskólastjóra og 

deildarstjóra heldur er mikilvægt að traust myndist þvert á stofnunina svo að vel takist 

til við myndum faglegs lærdómssamfélags (Tschannen-Moran, 2009).  

Flestir deildarstjóranna sögðust í vinnu sinni á deildinni setja upp ákveðinn ramma 

fyrir starfsfólkið en treystu svo starfsfólki sínu til þess að útfæra starfið. Þetta er í takt 

við þær rannsóknarniðurstöður að til þess að kennari standi undir væntingum um 
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fagmennsku þurfi að beina athyglinni að hæfni leiðtoga til þess að leiða hópinn og 

hvernig hægt er að skapa traust í skólastarfinu (Tschannen-Moran, 2009).  

5.6 Samvinna og upplýsingaflæði 

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu að vinnan undir formerkjum faglegs 

lærdómssamfélags hefði náð að gera leikskólann að einni heild. Einn deildarstjóranna 

sagði að það væri búið að vera mjög markviss vinna hjá þeim að allur leikskólinn gerði 

hlutina eins. Hann nefndi í þessu samhengi bæði verklagsreglur sem starfsfólkið útbjó í 

teymisvinnu sem áður var sagt frá og einnig mikið samstarf milli deilda til dæmis hittist 

deildarstjórarnir sem eru með sama aldurshóp einu sinni í mánuði til þess að bera 

saman bækur sínar og hafa auk þess undirbúningstíma á sama tíma. Það sem 

viðkomandi deildarstjóri er að lýsa hér að ofan fellur vel að kenningum um gagnvirkt 

nám sem er einn þáttanna sem Hord (2004) setti fram um samfélag fagfólks. Í gagnvirku 

námi er um að ræða formleg og óformleg samskipti kennara þar sem þeir læra hver af 

öðrum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

Annar deildarstjóri var þeirrar skoðunar að faglegt lærdómssamfélag snerist meðal 

annars um að deila upplýsingum. Hann nefndi sem dæmi að einhver byrji til að mynda 

með gagnagrunn og svo sé byggt ofan á þann grunn í samvinnu og hann þróaður áfram. 

Í niðurstöðukaflanum var sagt frá hvernig hann útbjó hugmyndabanka fyrir 

vettvangsferðir til þess að styrkja bæði stefnu skólans í sessi og hjálpa starfsfólkinu að 

vera með fjölbreytni í starfinu.  

Í rannsókninni kom meðal annars fram að stór hluti innleiðingar faglegs 

lærdómssamfélags fælist í skráningum sem væru afrakstur teymisvinnu starfsfólksins og 

að öllu starfsfólkinu gæfist tækifæri til að taka þátt í þeirri teymisvinnu eins og áður 

hefur verið vikið að. Eins og fram kom í niðurstöðunum þá voru flestir deildarstjóranna 

búnir að koma upp, eða unnu að, einhvers konar gagnagrunni þar sem skráð voru ýmiss 

verkefni og hugmyndir, en þannig gátu starfsmenn deilt hugmyndum sín á milli. 

Ofangreindar leiðir eru í anda hugmynda Sherley Hord (2004) sem kom fyrst með 

hugtakið um skóla sem faglegt lærdómssamfélag. Hún lýsti því sem samfélagi fagfólks 

þar sem fólk lærði hvert af öðru með það að leiðarljósi að bæta stöðugt árangur sinn í 

starfi. 
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6 Lokaorð 

Ég hóf þessa rannsókn með það að markmiði að komast að því hver upplifun sex 

deildarstjóra væri af því að starfa í faglegu lærdómssamfélagi og hvernig þeir upplifðu 

innleiðingu þess. Mér lék líka hugur á að vita hvernig deildarstjórarnir upplifi vald sitt, 

stuðning leikskólastjóra og með hvaða hætti þeir virkja starfsfólk sitt til að starfa eftir 

hugmyndafræði um faglegt lærdómssamfélag. 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar er mikilvægt að hafa í huga að 

um litla rannsókn er að ræða og mikilvægt er að alhæfa ekki út frá þeim niðurstöðum 

sem komist var að þó að þær geti gefið ákveðnar vísbendingar. 

Allir deildarstjórarnir höfðu mjög jákvæða upplifun af því að starfa í faglegu 

lærdómssamfélagi. Þeim fannst það styrkja sig sem fagmenn og leiðtoga. Þeim fannst 

það gott fyrir starfsandann og skólamenninguna. Það krefðist þess að þeir væru á 

tánum með að allir væru þátttakendur í faglega lærdómssamfélaginu. Þeim fannst 

mikilvægt að allir hefðu rödd og að þeir væru að læra hver af öðrum. 

Eitt af lykilatriðum og markmiðum faglegs lærdómssamfélags er að starfsfólkið vinni 

vel saman sem ein heild og deili upplýsingum. Mjög misjafnt var hvernig og í hversu 

miklum mæli deildarstjórarnir deildu upplýsingum eða notuðu skráningar en ef það er 

ekki gert þá eiga mikilvægar upplýsingar og þekking á hættu að glatast. Mér þótti mjög 

áhugavert sem einn deildarstjórinn sagði að við gætum lært svo mikið hvert af öðru og 

það væri líka mikilvægt að fara í aðra leikskóla og læra af öðrum eins og hann gerði 

þegar hann var að hanna hugmyndabanka fyrir vettvangsferðir. 

Tveir af þremur leikskólum í þessari rannsókn höfðu haft þann háttinn á að vera 

með formlega innleiðingu þar sem fenginn var til þess alþjóðlegur styrkur. 

Deildarstjórarnir sem ég átti viðtal við voru sáttir við innleiðinguna. Þáttur 

leikskólastjórans og stuðningur hans við aðra stjórnendur og starfsmenn skipti miklu 

máli þar sem leikskólastjórinn er eins og stór faðmur sem heldur utan um verkefnið en 

allir starfsmenn innan verkefnisins skipta mjög miklu máli. Á þriðja leikskólanum var 

ekki um eiginlega innleiðingu að ræða heldur var ákveðið af yfirstjórn skólans að 

leikskólinn skyldi starfa eftir hugmyndafræði um faglegt lærdómssamfélag. Það var 
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kynnt í upphafi og síðan voru reglulega rifjaðir upp ýmsir þættir á starfsmannafundum 

og starfsdögum. Þar að auki voru stjórnendur duglegir að hvetja deildarstjórana að 

dreifa ábyrgð sinni á milli starfsfólksins.  

Ég er þeirra skoðunnar að deildarstjórarnir hafi staðið frammi fyrir nokkrum 

valkreppum (e. dilemma). Það kom meðal annars fram að tveir deildarstjórar sem ég 

ræddi við fannst það geta verið krefjandi að láta frá sér ábyrgð á ýmsum verkum sem 

þeir voru vanir að sinna. Það var ný upplifun fyrir þá að dreifa valdinu og talsverð 

áskorun að láta ábyrgðina frá sér og átta sig á að þeir þyrftu ekki að gera allt sjálfir. 

Þarna tel ég að deildarstjórinn standi fyrir ákveðinni valkreppu því að þó að hann taki 

þá ákvörðun að treysta viðkomandi starfsmanni fyrir ákveðnum hlutum og dreifa 

þannig ábyrgðinni þá bera hann alltaf lagalega á deildinni sem deildarstjóri. 

Einnig kom fram að á leikskólanum Lundi voru allir þeir starfsmenn sem unnu með 

börnin kallaðir kennarar. Það var gert til þess að draga úr stéttaskiptingu og til þess að 

allir væru jafnir. Það má vel vera að það sé athyglisverð tilraun í að mynda eina heild og 

koma á meira jafnræði í þá átt. Það má þó ekki gleyma því að starfsheitið 

leikskólakennari er lögvarið og að margir líti á kennara sem styttingu á því. Í dag er 

leikskólakennaranám fimm ára háskólanám og spurning hversu mikið jafnræði er í því. 

Það kom jafnfram fram að það væri ekki full sátt með þessa ákvörðun á leikskólanum. 

Skyldi faglegt lærdómssamfélag kalla á að allir innan skólans eru jafnir?  

Eitt af því sem deildarstjórunum fannst mikilvægt og er einn af hornsteinum faglegs 

lærdómssamfélags er að miðla upplýsingum. Þeir voru með áhugaverðar nálganir um 

hvernig hægt væri að gera það. Það sem stóð upp úr er að það er góð leið að læra hvert 

af öðru og að með því að deila því sem við höfum lært og notað getum við bætt 

skólastarfið því það er óþarfi að finna hjólið upp aftur og aftur eins og einn viðmælanda 

minna orðaði það. 

Ég tel að innleiðingu á faglegu lærdómssamfélagi í leikskólum geti ýtt undir 

fagmennsku í skólastarfi. Einnig tel ég að það geti verið liður í því að minnka 

starfsmannaveltu. Þegar fólk finnur að þeirra framlag skiptir máli, að hlustað sé á raddir 

þeirra þá hlýtur það að hafa jákvæð áhrif í þá átt.  
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Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að umhverfi leikskólans og ýmsir 

aðrir þættir eru mikilvægir þegar innleiða á faglegt lærdómssamfélag. Það er mikilvægt 

að menning leikskólans sé á þann hátt að hún ýti undir opin samskipti að gott traust sé 

þvert á skipulagheildina, bæði frá leikskólastjóra til annarra starfsmanna, frá 

starfsmönnum til stjórnenda og allt þar á milli. Leikskólinn þarf að búa yfir þannig 

umhverfi að allt starfsfólk þarf að hafa rými og tækifæri til þess að ígrunda starfið 

saman.  

Hlutverk deildarstjórans í faglegu lærdómssamfélagi er mjög mikilvægt. Það að 

starfa í faglegu lærdómssamfélagi krefst þess af þeim að þeir séu ef til vill tilbúnir að 

starfa á nýjan hátt. Það má segja að mikilvægt  hlutverk deildarstjórans sé að vera 

breytingastjóri því að í faglegu lærdómssamfélagi er stöðugt verið að leita leiða hvernig 

hægt er að bæta starfið. Deildarstjórinn þarf að vera næmur á starfsmenn sína, hvar 

styrkleikar þeirra liggja og með hvaða hætti hann getur fengið þá til að blómstra í starfi, 

meðal annars með því að vera faglegur leiðtogi.  

Það kom fram í niðurstöðunum hversu mikilvægt deildarstjórunum fannst að hafa 

tækifæri að ígrunda starfið með samstarfsmönnum. Það er spurning hvort það gæti 

verið hluti af gæðastefnu leikskólans því að ein af ástæðunum ígrunda starfið með 

samstarfsfólki getur verið að bæta sig sem kennara og veita börnunum þar af leiðandi 

betri skóla. Til þess að það geti orðið að veruleika þurfa rekstraraðilar að vera 

meðvitaðir um að til þess að faglegt lærdómssamfélag gefi af sér þann árangur sem 

möguleiki er á þarf með einhverjum hætti að sjá til þess að starfsfólkið hafi þann tíma 

sem slík ígrundun krefst.  

Ég tel að niðurstöður þessarar rannsóknar geti verið hjálplegar þeim sem hafa áhuga 

á að starfa eftir aðferðafræði um faglegt lærdómssamfélag. Ég tel heillavænlegast að 

skólar innleiði faglega lærdómssamfélagið með formlegum hætti, því ef það er ekki gert 

þá held ég að það geti verið erfitt að fylgja því eftir og halda utan um það. Ég tel einnig 

að leikskólastjórar leiki lykilhlutverk í að útbúa umgjörð um faglegt lærdómssamfélag 

bæði með þróun menningar leikskólans, stuðning og stjórnun. Að lokum tel ég 

nauðsynlegt að átta sig á að faglegt lærdómssamfélag er samfélag breytinga og allt 
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starfsfólk leikskólans þarf að vera jákvætt fyrir því að leita alltaf bestu leiða í starfinu í 

að vinna að sameiginlegu markmiði.  
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Viðauki A: Upplýst samþykki 

Efni: Upplýst samþykki 

Ég heiti Sigurrós Jóns Bragadóttir og stunda meistaranám í Menntunarfræði leikskóla 

við Háskóla Íslands. Á vorönn 2018 er ég vinna að lokaverkefni sem byggir á rannsókn. Í 

þessari rannsókn hef ég hug á að skoða leikskóla sem hafa innleitt faglegt 

lærdómssamfélag. Rannsókn þessi verður unnin sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar 

M.Ed. gráðu við Háskóla Íslands. 

Eigindlegri rannsóknaraðferð verður beitt þar sem ég mun notast við hálf-opin viðtöl 

sem gagnaöflun. Við rannsóknina verða siðferðilegar kröfur uppfylltar og gætt að 

hagsmunum þeirra sem að henni koma. Heitið verður fyllsta trúnaði og geta 

þátttakendur hætt við á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er. Ég undirrituð/undirritaður 

samþykki hér með að vera þátttakandi í rannsókn þessari af fúsum og frjálsum vilja. 

 

 

 

 

Dags:        ____________________________ 
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Viðauki B: Samþykki sveitarfélags 

Ég heiti Sigurrós Jóns Bragadóttir og er í meistaranámi í Menntunarfræði leikskóla við 

Háskóla Íslands. Ég er að skrifa meistararitgerð sem fjallar um lærdómssamfélög í 

leikskólum.  

Með bréfi þessu óska ég eftir leyfi til þess að framkvæma eigindlega rannsókn í 

leikskóla í sveitarfélaginu. 

Rannsóknin er í formi viðtala við deildarstjóra leikskóla. Eigindleg rannsókn felst í því 

að ég tek viðtal til að afla upplýsinga varðandi rannsóknina í meistararitgerðinni og 

styðst við nokkrar spurningar. Í þessari rannsókn er ég að skoða viðhorf deildarstjóra til 

faglegs lærdómssamfélags í leikskólum.  

Viðtölin sem ég tek taka um klukkustund og óska ég eftir að fá að hljóðrita þau. 

Að loknu hverju viðtali verður það afritað orðrétt og gögnum eytt að vinnslu lokinni. 

Fyllsta trúnaðar er gætt og gervinöfn eða tákn verða nýtt í rannsókninni til að koma í 

veg fyrir rekjanleika.  

Tilgangur rannsóknarinnar er eins og fyrr greinir að skoða viðhorf deildarstjóra til 

faglegs lærdómssamfélags. Til að leita svara er ég háð upplýsingum sem 

deildarstjórarnir geta hugsanlega svarað. 

Með kærri kveðju og von um jákvæðar undirtektir.  

Sigurrós Jóns Bragadóttir.  

sigurros08simnet.is 
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Viðauki C: Upplýsingabréf til þátttakenda 

Kynning á meistaraverkefni í stjórnun menntastofnanna við Háskóla Íslands. Kæri 

leikskólastjóri í leikskólanum ______________________  

Sigurrós Jóns Bragadóttir heiti ég og vil fara þess á leit við þig hvort þú getir 

aðstoðað mig varðandi verkefni sem ég er að gera í Háskóla Íslands, 

Menntavísindasviði. 

 Ég er að vinna að meistararitgerð og nýti til þess eigindlega rannsóknaraðferð. 

Eigindleg rannsókn felst í því að ég tek viðtal til að afla upplýsinga varðandi rannsóknina 

í meistararitgerðinni og styðst við nokkrar spurningar. Ég hef áhuga á að skoða viðhorf 

deildarstjóra til faglegs lærdómssamfélags í leikskólum. Ég óska eftir því að fá að taka 

viðtal við tvo deildarstjóra á leikskólanum.  

Viðtalið getur tekið um klukkustund. Ég óska eftir að fá að hljóðrita viðtalið. Að 

loknu viðtali verður það afritað orðrétt og gögnum eytt að vinnslu lokinni. Fyllsta 

trúnaðar er gætt og gervinöfn eða tákn verða nýtt í rannsókninni til að koma í veg fyrir 

rekjanleika.  

Tilgangur rannsóknarinnar er eins og fyrr greinir að skoða viðhorf deildarstjóra til 

faglegs lærdómssamfélags. Til að leita svara er ég háð upplýsingum sem 

deildarstjórarnir geta hugsanlega svarað og er það mér því mikils virði að 

deildarstjórarnir sjái sér það fært að taka þátt í rannsókninni. Með kærri kveðju og von 

um jákvæðar undirtektir.  

Sigurrós Jóns Bragadóttir.  

sigurros08simnet.is 
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Viðauki D: Leyfi frá leikskólastjóra 

Undirrituð/undirritaður leikskólastjóri  veitir með undirskrift sinn leyfi fyrir því að 

Sigurrós Jóns Bragadóttir kt. 221172-5159 taka viðtöl við tvo leikskólakennara 

leikskólans  

 

Um er að ræða viðtöl við tvo deildarstjóra á leikskólanum. Um er að ræða viðtöl í 

tengslum við meistararitgerð Sigurrós við Háskóla Íslands.  

Meistararritgerðin fjallar um lærdómssamfélög í leikskólum.  

Aðferðafræðin sem notuð er í verkefninu er eigindleg rannsókn.  

Eigindleg rannsókn felst í því að tekið er  viðtal við deildarstjóranna til þess að afla 

upplýsinga varðandi rannsóknina og stuðst er við  nokkrar spurningar.  

Í þessari rannsókn er verið að skoða viðhorf deildarstjóra til faglegs 

lærdómssamfélags í leikskólum.  

Viðtölin sem ég tek taka um klukkustund og óska ég eftir að fá að hljóðrita þau. 

Að loknu hverju viðtali verður það afritað orðrétt og gögnum eytt að vinnslu lokinni. 

Fyllsta trúnaðar er gætt og gervinöfn eða tákn verða nýtt í rannsókninni til að koma í 

veg fyrir rekjanleika.  

Tilgangur rannsóknarinnar er eins og fyrr greinir að skoða viðhorf deildarstjóra til 

faglegs lærdómssamfélags. Til að leita svara er ég háð upplýsingum sem 

deildarstjórarnir geta hugsanlega svarað. 

 

 

 

Dags:     _____________            

Undirskrift leikskólastjóra:_________________________________ 
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Viðauki E: Viðtalsrammi 

1. Segðu mér frá starfi þínu sem deildarstjóri. 

2. Hvernig upplifir þú lærdómssamfélag í þínu starfi? 

3. Með hvaða hætti dreifir þú ábyrgð á deildinni ? 

4. Hversu mikilvægt finnst þér að fá stuðning þinna yfirmanna til þess að faglegt 

lærdómssamfélag virki? 

5. Hverjar hafa verið helstu áskoranir þínar við innleiðingu faglegs 

lærdómssamfélags? 

6. Hvernig tók starfsfólk í innleiðinguna á faglegu lærdómssamfélagi? 

7. Hverjir finnst þér vera helstu kostirnir við faglegt lærdómssamfélag á 

leikskólum? 

8. Hverjir finnst þér vera helstu gallarnir við faglegt lærdómssamfélag? 

9. Hvernig færðu samstarfsfólk þitt á deildinni sem þú stýrir til þess að taka ábyrgð, 

eins og að taka að sér verkefni og sýna frumkvæði? 

 

 

 

 

  


