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Ágrip 

Í ritgerðinni er leitast við að varpa ljósi á störf deildarstjóra í leikskólum. Þá var sérstaklega 

skoðað hvernig þeir taka ákvarðanir þegar leysa þarf erfið starfsmannamál, hvernig þeir skynja 

vald sitt og að lokum hvernig þeir horfa á samskipti sín við aðra stjórnendur. Flestir 

deildarstjóranna voru með margra ára reynslu að baki sem deildarstjórar.  

Rannsóknin er eigindleg rannsókn þar sem gagna var aflað með viðtölum við sex 

deildarstjóra sem allir höfðu áralanga reynslu af leikskólastarfi og flestir þeirra starfað sem 

deildarstjórar til margra ára. Viðtölin voru hálf opin þar sem leitast var við að fá fram viðhorf 

deildarstjóranna til starfs síns með tilliti til ákvarðanatöku í erfiðum starfsmannamálum og 

hvernig deildarstjórarnir skynja vald sitt. Einnig voru skoðuð samskipti á milli deildarstjóra og 

annarra stjórnenda í leikskólunum. Til þess að undirbúningur viðtala væri sem bestur fór 

rannsakandi einnig í vettvangsathugun til þess að styrkja úrvinnslu viðtalanna.  

Helstu niðurstöður sýna að deildarstjórar telja sig hafa mikið vald innan leikskólans. Þeir 

skynja það á þann hátt að þeir eru stjórnendur á sinni deild og hluti af stjórnendateymi skólans. 

Þeir hafa mikla ábyrgð og finna fyrir trausti skólastjórnenda. Flestir telja sig hafa vald yfir 

starfsfólki sínu og eiga því auðveldara með að taka á erfiðum starfsmannamálum, þó slík mál 

séu alltaf erfið. Að mati deildarstjóranna er litla aðstoð að fá frá skólastjórnendum þegar leysa 

þarf erfið starfsmannamál. Þeir telja skólastjórnendur veigra sér við að taka á slíkum málum 

sem veldur því að starfsmenn sem enginn vill hafa á deildinni flækjast á milli deilda. 

Niðurstöður sýna einnig að samskipti á milli stjórnenda í leikskólanum eru góð og þrátt fyrir 

lítinn stuðning í málefnum erfiðra starfsmanna, eru stjórnendur styðjandi í starfi og traust og 

virðing ríkir á milli allra í stjórnunarteyminu. 
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Abstract 

Preschool departments. Decision making, authority and communication with other 

managers.  

This paper seeks to highlight the positions of department heads in preschools. In particular, it 

was examined how they made decisions when it came to difficult employee issues, how they 

perceived their power and finally, how they saw their relationships with other colleagues of 

managerial positions. Most of the department heads had extensive years working in the same 

position. 

In this study, qualitative research method was used in obtaining data from interviews with 

six department heads, all of whom had extensive years of experiences in preschool work and 

most of them worked as department heads for many years. 

The interviews were half open, as efforts were made to get hold of how the department 

heads viewed their work with regards to decision making on difficult employee issues and how 

they themselves perceived their power. 

The relationship between the department heads and other colleagues of managerial 

positions  was also studied. For better preparation of the interviews, some field work was 

required. The main findings show that the department heads believe they have high levels of 

authorities within the preschool. They perceived it in such a way that they are managers in 

their departments and are very much part of the school's management team 

They have high levels of responsibilities and they find that they can trust their school 

administrators. Most of them find that they have authority over their staff which makes it 

easier for them to handle difficult employee issues, although such issues are always difficult. 

In their opinion, there is little assistance from school administrators when it comes to 

difficult employee issues. They consider school administrators as not wanting to deal with 

issues concerning employees that no department wants and in the end  these employees 

move from department to department. 

The results also show that relationships between employees holding managerial positions 

within the preschools is good, and despite getting little support on dealing with issues of 
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difficult employees, the school administrators are supportive to the workforce and there is 

trust and respect among everyone in the management team. 
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1. Inngangur  

Kveikjan að þessari rannsókn er áhugi minn á starfi deildarstjóra í leikskóla. Ég hef sjálf unnið 

sem deildarstjóri í leikskóla í 11 ár og verið starfsmaður í leikskóla mun lengur. Ég hef í nokkur 

ár velt fyrir mér valdaleysi deildarstjóra og hversu ragir mér finnst þeir vera við að taka á 

erfiðum málum sem upp koma innan deildarinnar. Mér finnst oft eins og deildarstjórar séu 

hræddir við að taka ábyrgð og þeir reyni því að komast hjá því að taka ákvarðanir um mikilvæg 

málefni. Á hverjum degi taka deildarstjórar ákvarðanir sem varða börnin, nám þeirra, foreldra 

og starfið á deildinni. En þegar taka þarf ákvarðanir um umdeild málefni eða erfið 

starfsmannamál, þá virðist það vera þeim erfitt.   

Þegar ég hóf meistaranám mitt við Háskóla Íslands haustið 2016, fór ég að kafa í þessi mál 

fyrir alvöru og hef rætt málin við nokkra deildarstjóra og leikskólastjóra. Orðræða starfsmanna 

í leikskólanum virðist vera á þá leið að deildarstjórar séu ekki millistjórnendur í skólanum. 

Þetta á þá einna helst við um ófaglærða starfmenn sem líta ekki á deildarstjóra sem sinn næsta 

yfirmann, heldur leikskólastjóra og leita frekar til hans með þau vandamál sem upp koma. Ég 

geri mér þó grein fyrir að þetta á ekki alltaf við en tilfinning mín er sú að þetta eigi oftar við en 

ekki.  

Upplifun mín er sú að deildarstjórar vilji vera ákveðnari stjórnendur á sinni deild en það er 

eins og þeir hafi sig ekki í það að taka slaginn við samstarfsfólk og yfirmenn. Að þeir telji að 

það sé jafnvel betra að bíða, láta sem þeir viti ekki af vandamálinu og vonast til þess að það 

leysist af sjálfu sér. Í starfslýsingu deildarstjóra má sjá hversu mikilvægu hlutverki hann gegnir 

sem stjórnandi á deildinni. Þar kemur meðal annars fram að deildarstjóri „ber ábyrgð á 

stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni“ (Kennarasamband Íslands, 

e.d.). Forvitni mín er vakin og ég velti því fyrir mér hvað það er sem veldur því að deildarstjórar, 

sem eru hluti af stjórnunarteymi leikskólans, eru með mannaforráð á deild sinni og eiga að 

stjórna því sem þar fer fram, virðast oft eiga í erfiðleikum með að taka ákvarðanir? Mér finnst 

eins og þeir veigri sér oft á tíðum við því að taka á erfiðum starfsmannamálum og eigi það til 

að fara til leikskólastjóra með þau vandamál sem upp koma, vandamál sem þeir ættu 

auðveldlega að geta leyst sjálfir inni á deildinni. Ég hef í kjölfar þessara vangaveltna minna 

farið í naflaskoðun og skoðað sjálfa mig sem deildarstjóra og hvernig ég tek á þeim málum sem 

upp koma í mínum skóla.  



10 

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á störfum deildarstjóra í leikskólum en nokkrar hafa 

verið gerðar á störfum millistjórnenda almennt. Arna H. Jónsdóttir (2009) hefur gert allmargar 

rannsóknir á leikskólastarfi. Í rannsókn hennar í einum leikskóla, „Kvenlægur arfur og 

karllægur valdapíramídi“, kom í ljós að oft voru átök um völd innan leikskólans. Þessi átök 

mátti rekja til þess að fyrir nokkrum árum voru fáir fagmenntaðir starfsmenn í leikskólanum. 

Tilkoma menntafólks og krafa um meiri gæði og fagmennsku kölluðu því á míkrópólitískar 

aðferðir leiðbeinenda. Arna talar um að oft séu það ófagmenntaðir einstaklingar sem nýta sér 

óformleg völd í því skyni að ná sínu fram. Slík valdaátök er oft erfitt að koma auga á.  

Eftir nokkra ígrundun um það hvernig ég gæti nálgast viðfangsefnið, varð niðurstaðan sú 

að kanna hvernig deildarstjórar skynja vald sitt og ákvarðanatöku á deildinni. Einnig mun ég 

skoða hvort og hvernig deildarstjórar taka á erfiðum starfsmannamálum og hvernig þeir 

upplifa sig sem stjórnendur deildarinnar. Komið verður inn á samskipti deildarstjóra við 

skólastjórnendur og hvernig þau samskipti hafa áhrif á starf þeirra. Von mín er sú að með 

þessari rannsókn fái sem flestir innsýn í störf deildarstjóra í leikskóla. 

1.1 Markmið verkefnisins  

Markmiðið með rannsókninni er fyrst og fremst að kanna hugmyndir deildarstjóra til starfs 

síns, þ.e. ákvarðanatöku þegar leysa þarf erfið starfsmannamál og hvernig þeir skynja það vald 

sem þeir hafa samkvæmt starfslýsingu. Einnig mun ég skoða hvernig deildarstjórar skynja 

samskipti sín við aðra stjórnendur skólans.   

Tilgangur verkefnisins er að öðlast skilning á starfi deildarstjóra í leikskólum og hvernig þeir 

taka ákvarðanir varðandi ýmis málefni sem upp koma. Það er hægt að gera með því að fá 

innsýn í hugmyndir og viðhorf deildarstjóra til starfs síns. Einnig er hugmyndin að varpa ljósi á 

það hvaða reynslu deildarstjórar hafa af starfi sínu og hvað felst í stjórnunarhlutverki þeirra. 

Deildarstjórar sjá um að skipuleggja nám barnanna á deild sinni og deila út verkefnum til 

starfsmanna sinna. Ég tel því mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um stöðu sína og mikilvægi 

hennar. 

Rannsóknir á sviði stjórnunar í leikskólum eru fáar og því tel ég að þessi rannsókn hafi mikla 

þýðingu fyrir þá sem að leikskólamálum koma. 

Til að ná settu markmiði mun ég leggja upp með þrjár rannsóknarspurningar: 
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„Á hvaða hátt taka deildarstjórar ákvarðanir þegar leysa þarf erfið starfsmannamál?“ 

„Hvernig skynja deildarstjórar vald sitt?“ 

 „Hvernig upplifa deildarstjórar samskipti sín við aðra stjórnendur?“  

Rannsóknin verður byggð á viðtölum við nokkra deildarstjóra. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verða störf deildarstjóra skoðuð í ljósi rannsókna og fræða. Fyrst verður 

hugtakinu forysta gerð skil, því segja má að forysta sé mjög mikilvæg í starfi deildarstjóra og 

stjórnenda almennt. Því næst verður hlutverk stjórnenda í leikskólum skoðað þar sem lögð 

verður sérstök áhersla á hlutverk millistjórnenda, en samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra 

teljast þeir sem millistjórnendur í leikskólum (Kennarasamband Íslands, e.d.). Gerð verður 

grein fyrir erfiðum starfsmannamálum þar sem traust, vald og ákvarðanataka deildarstjóra 

verða skoðuð sérstaklega. 

2.1 Forysta 

Sergiovanni (2009) er einn þeirra fræðimanna sem hefur rannsakað forystu. Hann bendir á að 

skilgreining James MacGregor Burns frá 1978 hafi lagt grunninn að þeirri skilgreiningu og 

umfjöllun sem hugtakið forysta byggist á í dag. Með því er átt við að einstaklingur veiti forystu 

þegar hann ætlar að hafa hvetjandi áhrif á þá sem eru í kringum hann. Sá sem tekur að sér 

forystuhlutverk ákveður hver framkvæmir hluti eða athafnir og sér til þess að þeim sé fylgt 

eftir. Bæði stjórnendur og kennarar geta tekið að sér forystuhlutverk, en það má ekki gleyma 

því að forysta felur í sér mikla ábyrgð og til þess að standa undir henni þarf góða dómgreind 

og sveigjanleika (Rodd, 2013; Sergiovanni, 2009). Samkvæmt Donaldson (2006) er 

forystuhlutverkið ekki auðvelt. Sá aðili sem er í forystuhlutverki þarf að gera sér grein fyrir 

hvernig starfsmannahópurinn er og hvaða eiginleik hann getur nýtt sér sem best úr hópnum. 

Það þarf að virkja alla einstaklinga í hópnum svo að þeir geti nýtt hæfileika sína. Donaldson 

segir jafnframt að sá sem er í forystuhlutverki þurfi að vera útsjónarsamur, nýta mannauðinn 

og hvetja til samvinnu. 

Til þess að vera í forystu þarf aðili að hafa fylgjendur. Að afla sér fylgjenda snýst um að ná 

sér í umboð hjá öðrum sem leyfa viðkomandi að fara fyrir hópnum. Þá er viðkomandi 

einstaklingur kominn með ákveðið vald sem hinir í hópnum gefa leyfi fyrir (Sergiovanni, 2009). 

Sergiovanni (2009) talar um tvenns konar forystuafl í skólastarfinu. Það er mannlegt 

forystuafl og menntunarlegt forystuafl. Forsenda þess að veita forystu byggir á þessum 

tveimur öflum. Mannlegt forystuafl byggist á því að virkja mannauðinn og felst meðal annars 

í því að rækta samskipti og hvetja og styðja starfsmenn. Stjórnendur sem nýta sér þessa forystu 
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eru nærgætnir og flinkir í samskiptum. Þeir kunna að vinna með fólki og mynda tengsl við þá 

sem fylgja honum. Stjórnandi sem notar menntunarlegt forystuafl sækir vald sitt til þekkingar 

á því sem skólamál snúast um, menntamálum og kennslu. Menntunarlegt forystuafl felst 

meðal annars í því að veita kennurum og öðrum sem í skólanum starfa fræðslu. Stjórnandinn 

veitir kennurunum ráðgjöf, fræðslu og stuðning en til þess að geta gert það þarf hann sjálfur 

að hafa reynslu sem kennari. Öðruvísi getur hann ekki veitt ráðgjöfina. Sergiovanni (2009) talar 

jafnframt um að forysta sér persónulegt ferli sem taki til þriggja vídda sem eru hjarta, hugur 

og hönd. Hjartað hefur að geyma skoðanir, gildi og þá sýn sem manneskjan trúir á. Hugurinn 

hefur að geyma kenningar um til dæmis skólastarf sem við höfum þróað með okkur í einhvern 

tíma og hæfileikann til þess að ígrunda reynslu okkar í ljósi þessara kenninga. Það sem höndin 

gerir hefur áhrif á þær ákvarðanir sem við tökum, aðgerðir okkar og atferli. Samkvæmt 

Sergiovanni (2009) er stjórnandi sem hefur þetta í huga góður forystumaður. Í rannsókn þeirra 

Campbell-Evans, Stamopoulos og Maloney (2014) kemur fram að deildarstjórar í leikskólum 

eiga erfitt með að skilgreina sig sem forystumenn á sínu sviði. Tilgangur rannsóknar þeirra var 

að skoða hvernig deildarstjórar skynja forystuhlutverk sitt. Þar kom meðal annars fram að 

deildarstjórar telja að samstarf og jákvæð samskipti séu mjög mikilvæg fyrir forystu í 

leikskólanum. Deildarstjórarnir telja einnig að valddreifing sé sá stjórnunarstíll sem henti 

forystuhlutverkinu best. Sömu niðurstöðu er að finna í rannsókn Helenu Jónsdóttur (2012). 

Þar kemur fram að deildarstjórar finni til léttis á störfum sínum þegar samábyrgð er ríkjandi 

og verkefnum dreift á meðal starfsmanna. Allir viðmælendur Helenu voru sammála um 

mikilvægi þess að forysta væri sýnileg í leikskólum og hversu mikilvægt það væri að deila 

ábyrgð og virkja samvinnu. 

Samkvæmt Donaldson (2006) er hugtakið virk umönnun hluti af leiðtogahlutverkinu. Virk 

umönnun felur það í sér að leiðtoginn hafi velferð og öryggi samstarfsmanna sinna í forgangi 

og með því eykur hann gæði skólastarfsins. Leiðtoginn verður að horfa á samsetningu 

starfsmannahópsins og þann mannauð sem hópurinn býr yfir. Til þess að allir fái að njóta sín í 

starfi, þarf leiðtoginn að virkja eiginleika hvers og eins. Með því móti eflir hann getu skólans til 

árangurs og ánægju allra starfsmanna. 

2.1.1 Leiðtogi – stjórnandi 

Til þess að stofnanir nái markmiðum sínum þurfa þær hæfan leiðtoga sem finnur mannauðinn 

í fólkinu sínu og nýtir hann vel. Samkvæmt Gündüz (2017) er þessi leiðtogahæfni ekki 
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meðfædd og leiðtogar hafa yfir að ráða safni af lærðri hegðun sem þeir svo nýta sér. Í þeim 

skilningi er leiðtogi manneskja sem getur safnað saman fólki í ákveðnum tilgangi og hefur færni 

og þekkingu til að hafa áhrif á og virkja þann hóp (Gündüz, 2017). En það er ekki 

samasemmerki á milli þess að vera stjórnandi og að vera leiðtogi. Rodd (2013) talar um muninn 

á stjórnanda og leiðtoga. Hún segir meðal annars að almennt séu leiðtogar að leiða fólk áfram, 

styrkja það og hjálpa því að þroskast. Leiðtogar hvetji samstarfsfólk sitt til þess að byggja upp 

nýja þekkingu og hafi áhrif á fólk í þeim tilgangi að vinna að sameiginlegu markmiði. 

Stjórnendur hins vegar stjórna vinnuferli og fólki. Þeir eru stjórnendur vegna þess að það er 

hluti af starfi þeirra og þeir nota skilvirkar aðferðir. Það eru kannski ekki alltaf þær aðferðir 

sem henta fólkinu best, heldur virka fyrir stofnunina. Rodd (2013) heldur því þó fram að þeir 

stjórnendur séu góðir leiðtogar sem fá aðra til samstarfs við sig. Góðir stjórnendur þurfa að 

hafa leiðtogahæfileika til þess að leiða starfsmannahópinn áfram. Ætli stjórnendur sér að ná 

árangri, þurfa þeir einnig að hafa hæfileikann til að beita mismunandi stjórnunaraðferðum 

sem hafa áhrif í hvert skipti. Til þess að leiðtogi nái að hafa áhrif, þarf hann að ná til fólksins 

og hrífa það með sér. Þegar fólkið finnur að leiðtoginn hefur góð áhrif á það og hefur sömu 

sýn, myndast traust á milli fólksins og leiðtogans. Þegar slíkur samhljómur myndast, gerir fólkið 

sér grein fyrir því að leiðtoginn hefur raunverulega hæfni til forystu (Rodd, 2013). 

Við svipaðan tón kveður hjá Sinclair (2007). Hún talar um að góður leiðtogi nái árangri í 

sínum skóla. Hún leggur áherslu á samvinnu en ekki að leiðtoginn sé einn við völd. Góður 

leiðtogi dreifir valdi og hefur mikla getu og hæfni til forystu. Hann styður við fólkið sitt og 

leggur áherslu á vellíðan þess og árangur skólans. Ætli leiðtogi að öðlast velgengni, þarf hann 

að hafa í huga þær leiðir sem hann fer til þess að ná til samstarfsfólks síns. Samkvæmt Inandi 

og Gilic (2016) nær stjórnandi meðal annars árangri í skólanum með því að hvetja starfsfólkið 

til ákvarðanatöku. Góður stjórnandi hvetur samstarfsfólk sitt til þess að taka ákvarðanir sem 

eru mikilvægar fyrir starf þeirra. Með því móti deila kennarar þekkingu sinni og hugmyndum 

og verða ánægðari og áhugasamari í starfi. Stjórnandinn er þó oftast sá sem er mest áberandi 

í ákvörðunarferli skólans, en til þess að sem bestur árangur náist er mikilvægt að allir sem að 

ákvörðuninni koma taki þátt í henni. Með því móti nær stjórnandinn betri samvinnu í skólanum 

og starfsfólkið verður betur í stakk búið til þess að vinna eftir þeim ákvörðunum sem teknar 

eru. Það er mikilvægt að stjórnandinn geri sér grein fyrir því að ákvörðunin sem tekin er hefur 

áhrif á alla sem í skólanum starfa. Rodd (2013) talar um að fólk heillist oftast af persónuleika 
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leiðtogans og persónuleikinn getur haft mikil áhrif á sýn þeirra á leiðtogann. 

Persónueiginleikar eins og sveigjanleiki, góðmennska, hvatning, stuðningur og 

samskiptahæfni, eru eiginleikar sem fólki líkar vel við í fari leiðtoga. Stjórnendur í leikskóla 

þurfa að huga vel að þessu, ætli þeir sér að verða eftirsóttir leiðtogar í skólanum sínum. 

Persónueiginleikar stjórnenda skipta miklu máli fyrir viðhorf foreldra, barna og fagfólks til 

þeirra. Góður leiðtogi þarf að hugsa um mikilvægi þess að efla alla starfsmenn í skólanum og 

nýta mannauðinn sem hann hefur. Leikskólinn er fjölbreytt skólasamfélag, þar sem sinna þarf 

mörgum verkefnum yfir daginn. Þess vegna er mikilvægt að leiðtoginn nýti mannauðinn, virki 

krafta og færni hópsins og nái þannig fram sem mestum gæðum í kennslu (Rodd, 2013). Við 

svipaðan tón kveður í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2012). Þar kemur fram að hvort sem 

leiðtoginn er deildarstjóri, leikskólakennari eða leiðbeinandi á deildinni, er mikilvægt að hann 

sé meðvitaður um mannauðinn innan hópsins og nýti þá auðlind sem hann hefur. Arna kemst 

einnig að því að leikskólakennarar og deildarstjórar líta ekki á sig sem faglegan leiðtoga í 

skólanum, heldur sjá þeir sig aðeins sem kennara. Þeir töluðu um að leiðtogahlutverkið væri 

fyrst og fremst hlutverk leikskólastjórans. 

2.2 Hlutverk stjórnenda í leikskóla 

Leikskólastjóri ber mestu ábyrgðina á stjórnun leikskólans samkvæmt starfslýsingu 

leikskólastjóra í kjarasamningi þeirra frá árinu 2015. Leikskólastjóra ber að starfa samkvæmt 

lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, stefnu viðkomandi sveitafélaga og 

aðalnámskrá leikskóla. 

Í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) segir: 

Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. 

Hann leiðir lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan leikskólans, stuðlar að 

jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með velferð barna að markmiði. 

Leikskólastjóri ber ábyrgð á að starf leikskólans sé metið reglulega með innra mati og 

að niðurstöður séu notaðar til úrbóta í þágu starfsins. Honum ber að sjá til þess að 

starfsfólk fái tækifæri til að bæta við þekkingu sína og vera í stöðugri starfsþróun. Það 

er hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að farið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og enn 

fremur lögum og reglugerðum sem snerta leikskólann (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23) 
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Samkvæmt þessu er nokkuð ljóst að leikskólastjórinn á að bera hitann og þungann af stjórnun 

leikskóla. Aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjórar koma þó einnig að stjórnunarhlutverkinu 

með honum. Aðstoðarleikskólastjóri er hægri hönd leikskólastjóra og næst koma 

deildarstjórarnir (Kennarasamband Íslands, e.d.). Áhugavert er að hvergi í aðalnámskrá 

leikskóla er talað um deildarstjóra, heldur einungis leikskólakennara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Leikskólinn hefur frá því árið 1994 verið fyrsta skólastigið á Íslandi og starfar samkvæmt 

lögum um leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008.) Fyrsta hugmyndin um uppeldisstofnun þar 

sem smábörn væru í gæslu á daginn, kom fram árið 1894. Frá þeim tíma voru síðan settar fram 

margar hugmyndir um uppeldisstofnanir í Reykjavík. Leikskólastigið var lengi utan hins 

formlega skólakerfis. Það hafði því nægt svigrúm til breytinga, þar sem það þurfti ekki að lúta 

opinberri stýringu. Það var ekki fyrr en á síðasta áratug 20. aldar að leikskólastigið var sett inn 

í skólakerfið og miklar breytingar hafa átt sér stað á leikskólastiginu síðustu árin (Jón Torfi 

Jónasson, 2006).  

Samkvæmt þeim Birnu Sigurjónsdóttur og Berki Hansen (2014) og Sergiovanni (2009), þá 

er hlutverk skólastjórnenda mikilvægt og þurfa þeir að takast á við mörg krefjandi verkefni á 

degi hverjum. Inn í þessi verkefni fléttast þeirra eigin viðhorf og gildi. Skólastjórnendur taka 

með sér í starf sitt ákveðinn hugsunarhátt, persónulega eiginleika og skoðanir á því hvað virkar 

best. Gildin þeirra og persónulegir þættir ráða því hvaða stjórnunarhætti þeir eru líklegir til 

þess að nota. Áherslur og gildi skólastjórnenda eru talin hafa áhrif á allt skólasamfélagið, 

menningu skólans, nám og kennslu (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen 2014; Sergiovanni, 

2009). Til þess að stjórnendur geti staðið undir öllu því álagi sem fylgir starfi þeirra, þurfa þeir 

meðal annars að hafa trú á eigin getu. Þeir Hoy og Miskel (2013) hafa skrifað um trú á eigin 

getu sem trú á okkur sjálf og að hafa trú og getu til þess að framkvæma tiltekið verkefni sem 

ætlast er til af okkur. Þeir telja það afar mikilvægt í öllu skólastarfi að stjórnendur leggi árherslu 

á styrkleika starfsmanna sinna. Með því móta auka þeir einnig trú starfsmannanna á eigin getu. 

Þegar lögð er áhersla á styrkleika fólks, þá eflist það og getur jafnvel sigrast á veikleikum sínum. 

Með auknum styrkleika starfsfólksins verður virknin í stofnuninni meiri. Þegar starfsfólkið fær 

ábyrgð og tækifæri til þess að virkja styrkleika sína, sinnir það starfi sínu af meiri áhuga (Hoy 

og Miskel, 2013). 
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Í rannsókn Day (2004) kemur fram að mikilvægt sé að stjórnendur séu til taks, hlusti á þarfir 

starfsfólks og nemenda, séu sýnilegir, aðgengilegir, jákvæðir og hvetji starfsfólk til að miðla 

reynslu sín á milli og skapi hvetjandi náms- og vinnuumhverfi. Í rannsókninni kemur margt 

áhugavert fram. Þar eru stjórnunarhættir 10 stjórnenda skoðaðir. Þeir eiga það allir 

sameiginlegt að hafa reynslu af stjórnun og skólanum þeirra vegnar vel. Skólarnir sýna góðan 

árangur og eru vel metnir. Það kemur fram að þessir stjórnendur beiti ákveðnifærni sem geri 

þeim kleift að stjórna á svo farsælan hátt.  

Stjórnendurnir leggja áherslu á: 

 Velgengni. Stjórnandi verður að hafa áhuga á velgengni og fylgjast vel með starfsfólki 

sínu. Hann þar að sýna nemendunum áhuga og vera nemendamiðaður, vera sýnilegur 

og gefa sig að fólkinu sínu 

 Umhyggju. Talið er að samskipti þar sem umhyggja er höfð í fyrirrúmi sér 

grundvallaratriði í góðri stjórnun 

 Samstarf. Þar sem stjórnunin er dreifð og gott samstarf er á milli einstaklinga í 

skólanum, eru væntingar til að byggja upp gott skólasamfélag miklar 

 Skuldbindingu. Það var skólastjórnendunum mikilvægt að hafa skýra sýn fyrir skólann 

út frá gildum og hugmyndafræði. Að hafa sterkan vilja og reynslu til þess að takast á 

við mismunandi verkefni og reyna ávallt að gera betur 

 Traust. Það krefst þess að gildi, reglur og aðferðir séu ræddar og samdar af þeim sem 

ætla að framfylgja þeim. Með því móti eru allir aðilar meðvitaðir um hvers er ætlast til 

af þeim og telja sig hluta af hópnum. Traust þarf að ríkja í skólasamfélagi þar sem álag 

og óvænt atvik eru tíð 

 Að tilheyra. Að virkja foreldra og sýna þeim áhuga. Að sýna nemendum áhuga og láta 

þá finna að þeir skipta máli í samfélaginu. Starfsfólk þarf einnig að finna að það er hluti 

af samfélagi sem það getur haft áhrif á 

Eins koma fram í rannsókninni atriði eins og þau að stjórnendurnir hafa forystuhæfileika til 

þess að takast á við viðfangsefnin, þekki sjálfa sig vel og viti fyrir hvað þeir standa sem 

stjórnendur og geti stjórnað þó svo að álag og spenna sé mikil. Þá telja stjórnendurnir einnig 

mikilvægt að vera meðvitaður um að vitsmunalegir og tilfinningalegir hlutir geta haft áhrif á 

alla hagsmunaaðila (Day, 2004). 
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Til þess að leikskólastarfið gangi sem best, þarf samvinna og góð samskipti á milli starfsfólks 

og stjórnenda að vera í fyrirrúmi. Samkvæmt Rodd (2006) þarf starfsfólkið að upplifa sig sem 

hluta af heildinni og nauðsynlegt er að virkja alla eins og hægt er. Til þess að þetta takist sem 

best, þarf góða stjórnendur í skólanum. Með góðri stjórnun og leiðtogahæfni gefst 

stjórnendum kostur á að hafa áhrif á vinnugleði og þátttöku kennaranna. Það tekur tíma að 

öðlast persónulegan og faglegan þroska sem stjórnandi og það er mikilvægt að stjórnendur 

geri sér grein fyrir því. Þroskinn byggist að miklu leyti á reynslu og með tímanum öðlast 

stjórnandinn færni og þekkingu til þess að standa með sjálfum sér, miðla af reynslu sinni og 

læra af þekkingu annarra (Rodd, 2013). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2016) er meirihluti starfsfólks í leikskólum landsins konur og 

hefur því verið haldið fram að starf með ungum börnum sé kvennastarf (Arna H. Jónsdóttir, 

2009). Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2009) kemur fram að stjórnunaráherslur kvenna geta 

verið með öðrum hætti en karla. Þar kemur einnig fram að svo virðist sem konur geti beitt 

bæði kvenlægum og karllægum stjórnunaráherslum eftir því sem þörf er á. Í kvenlægum 

stjórnunaráherslum er lögð áhersla á samskipti og samvinnu, þátttöku, lýðræði og hvatningu, 

en í karllægum stjórnunaráherslum er áherslan á valdakerfi og skrifræðisstjórnun. Arna (2009) 

hefur eftir Hard að starfsfólk í leikskólum kjósi helst teymis- eða þátttökumiðaðar 

stjórnunaráherslur sem falla undir kvenlægar stjórnunaraðferðir. Það kom einnig fram í 

rannsókn hennar að leiðbeinendur í leikskólanum kusu helst samskipta- og samvinnustjórnun 

þar sem jafnræði ríkir á milli einstaklinga. Leiðbeinendurnir voru ekki hrifnir af því þegar 

stjórnendur beittu karllægum stjórnunaraðferðum og töluðu um hroka í því sambandi. Arna 

veltir því fyrir sér í kjölfar niðurstaða sinna, hvort skoða þurfi hvaða forystustjórnun henti í 

leikskólum.  

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) kemur fram að nýútskrifaðir deildarstjórar eiga erfitt 

með að takast á við stjórnunarhlutverkið í leikskólanum og finnst þeir ekki tilbúnir í það. Þeir 

telja sig þurfa meiri aðstoð í upphafi deildarstjórastarfsins í formi handleiðslu, stuðnings eða 

þjálfun. Deildarstjórunum finnst erfitt að vera yfir öðrum á deildinni og þá virðist skorta 

stjórnunarhæfni til þess að framfylgja ákvörðunum og framfylgja starfsaðferðum.  

2.2.1 Millistjórnendur 

Starfssvið deildarstjóra í leikskóla er vítt. Eins og fram kemur í starfslýsingu deildarstjóra, eru 

þeir hluti af stjórnunarteymi skólans og bera ábyrgð á stjórnun sinnar deildar. Deildarstjórar 
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annast daglega verkstjórn á deildinni og bera ábyrgð á að miðla upplýsingum innan 

deildarinnar, á milli deilda leikskólans og á milli leikskólastjóra og deildarinnar, svo fátt eitt sé 

nefnt. Það má því segja að þeir séu bæði leiðtogar og framkvæmdastjórar (Kennarasamband 

Íslands, e.d.). Starfsheitið deildarstjóri í leikskóla var tekið upp árið 1987, þegar nýir 

kjarasamningar fyrir leikskóla litu dagsins ljós. Aukin áhersla var sett á formlegt og 

stjórnunarlegt vald þeirra með tilkomu starfsheitsins. Einnig var lögð áhersla á að 

deildarstjórar fengju meiri ábyrgð og að leikskólastjórar gerðu meiri kröfur til deildarstjóranna 

um að þeir tækju að sér viðfangsefni samkvæmt þörfum leikskólans (Arna H. Jónsdóttir, 1999). 

Störf millistjórnenda, eins og deildarstjóra í leikskóla, geta verið flókin. Þau snúast að miklu 

leyti um að finna samhæfingu á milli hinna ýmsu þátta í starfsemi skólans og hafa í huga að 

starfsemin sé í takt við þá stefnu sem skólinn hefur sett sér. Til þess að vel til takist þurfa 

millistjórnendur að hafa góða þekkingu á skólastarfi almennt (Sigríður Anna Guðjónsdóttir, 

Amalía Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 2007). Samkvæmt þeim Gold og Evans (2002) 

getur staða millistjórnenda í skólum valdið togstreitu og verið mjög flókin. Millistjórnendur eru 

oft á milli steins og sleggju, þar sem þeir tengjast yfirstjórn upp á við, kennurum og öðru 

starfsfólki niður á við og svo tengjast þeir hver öðrum innbyrðis líka. Þannig getur starf 

millistjórnenda oft verið streituvaldandi. Þær Gold og Evans (2002) telja að fyrir utan það að 

upplifa sig á milli steins og sleggju sé það tilfinningin að hafa ábyrgð án þess að hafa vald, sem 

sé helsti streituvaldur millistjórnenda. Sömu niðurstöður er að finna í rannsókn Örnu H. 

Jónsdóttur (2009). Þar kemur fram að innan leikskólans hafi átt sér stað viðvarandi átök, þar 

sem nokkurs konar menningarárekstrar hafi orðið vegna ólíkra menningarafla og 

stjórnunaraðferða þeim tengdum. Deildarstjórar virtust upplifa valdaleysi og vera frekar 

óöruggir um stöðu sína. Deildarstjórarnir í rannsókn Örnu (2009) lögðu ekki í það að fara í átök 

um ákveðin málefni og voru því í miðpunkti menningarárekstra og staða þeirra frekar flókin. 

Þessar niðurstöður samræmast einnig því sem kemur fram í rannsókn Jónu Bjargar Jónsdóttur 

(2012). Þar kemur fram að deildarstjórar virtust glíma við átök á milli hlutverka, áttu erfitt með 

að átta sig á hlutverkum sínum sem stjórnendur og gátu illa staðsett sig í stjórnunarteymi 

leikskólans. Það er því mjög mikilvægt að skólastjóri sýni deildarstjórum sínum stuðning þegar 

illa gengur, vegna þess að það þarf að hlúa vel að þessum hópi stjórnenda svo þeir nái að 

þroskast og styrkjast í starfi sínu. Þau Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2016) 

komust að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni. Þau tala einnig um að þó svo að starf 

millistjórnenda sé fjölbreytt og lifandi, sé mikill erill og áreiti í daglegu starfi þeirra. 
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Millistjórnendur eigi í samskiptum við marga aðila og upplifi sig oft aðþrengda, eins og það sé 

togað í þá úr öllum áttum. Þeir eigi oft erfitt með að staðsetja sig í stjórnskipulagi skólans og 

finnist þeir oft vera ýmist í hlutverki stjórnenda, kennara eða starfsmanna.  

Við svipaðan tón kveður í rannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2010), þar sem hún rannsakar 

hlutverk og vald deildarstjóra í leikskóla. Þar kemur fram að starf deildarstjóra sé flókið og að 

deildarstjórar þurfi handleiðslu í starfi. Sérstaklega þarf að leiðbeina þeim leikskólakennurum 

sem fara í starf deildarstjóra strax að námi loknu. Út frá niðurstöðunum má draga þá ályktun 

að þörf sé á frekara námi fyrir millistjórnendur. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa þó til kynna 

að deildarstjórar gerðu sér grein fyrir ábyrgð sinni sem stjórnendur og legðu mikla áherslu á 

að nýta mannauðinn á deild sinni. 

Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen (2014) komust að því í rannsókn sinni að 

stjórnendur sem ná árangri í starfi eiga það meðal annars sameiginlegt að þeir skilgreina eigin 

gildi og sýn í skólanum. Þannig byggja þeir upp traust og væntingar samstarfsfólks síns og hafa 

áhrif á aðstæður til kennslu og náms. Ábyrgð og verkaskipting stjórnenda er skýr og þeir vinna 

að því að efla fagmennsku kennara. Þeir stuðla einnig að góðum samskiptum bæði innan 

skólans og utan hans. Blandford (1997) tekur í sama streng og þau Birna og Börkur og segir að 

eitt af einkennum árangursríkrar stjórnunar sé geta stjórnenda til að skilgreina stöðu sína. Þeir 

þurfi að gera greinarmun á breytilegum hlutverkum sínum í dagsins önn. Börkur og Steinunn 

Helga (2016) komust að því í rannsókn sinni að millistjórnendur eru mikilvægir starfsmenn og 

miklu máli skiptir að þeir njóti sín í starfi og vinnuframlag þeirra nýtist til þróunar í 

skólastarfinu. 

2.3 Erfið starfsmannamál 

Skólar eru lifandi stofnanir þar sem margir vinna og flestir stefna að sama markmiðinu með 

samvinnu og framtíðarsýn skólans að leiðarljósi (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). Það er þó erfitt 

að komast hjá ágreiningi á milli þeirra aðila sem þar starfa. Saiti (2014) er einn þeirra sem hefur 

rannsakað ágreining og erfiðleika í skólastarfi. Hann telur ágreining hluta af lífinu og þar sem 

tveir eða fleiri starfa saman, sé eðlilegt að upp komi ágreiningur. Ágreining megi rekja til 

margra þátta, eins og til dæmis mismunandi þarfa einstaklingsins, viðhorf hans og gilda. Ólafur 

H. Jóhannsson (2003) bendir á að þegar ágreiningur er í skólum, geti það verið merki um að 

stjórnendur og starfsmenn hafi mikinn og lifandi áhuga á starfi sínu. Þeir hafi sterkar skoðanir 
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og ákveðnar hugmyndir um starf sitt og hvað þeir telji mikilvægt í skólastarfinu. Allir hafa 

eitthvað fram að færa í starfi og stefnumörkun skólans. Það má því segja að það sé óraunhæft 

að ætla sér að komast hjá ágreiningi í eins lifandi stofnun og skólinn er.  

Rannsóknir sýna einnig að stjórnendur í skólum eyða oft á tíðum miklum tíma í að finna 

úrlausnir á erfiðum málefnum sem upp koma á milli starfsfólks. Vandamál sem vinda hratt upp 

á sig vegna ágreinings á meðal starfsfólksins í skólanum, geta verið erfið og vandmeðfarin. 

Stjórnendur þurfa því að vera vakandi og gefa sér tíma til að leysa þessi vandamál í sátt við 

viðkomandi starfsmenn. Mikilvægt er að nota tímann vel, því tími stjórnenda er dýrmætur og 

ætti því frekar að fara í uppbyggingu og skipulagningu á skólastarfinu (Saiti, 2014).  

Ástæður ágreinings á meðal starfsmanna geta verið margar. Samkvæmt Ólafi H. 

Jóhannssyni (2003) skapast ágreiningur þegar einn aðili stendur í vegi fyrir því að annar geti 

gert það sem hann vill. Þarfir þessara einstaklinga rekast á og þar með er kominn grundvöllur 

fyrir ágreining. Þrennt þarf til svo að ágreiningur skapist á milli manna. Það er tveir aðilar sem 

geta verið einstaklingar, stofnanir eða hópar og að minnsta kosti eitt atriði sem þá greinir á 

um og er mikilvægt fyrir þá aðila sem greinir á. Það má því segja að ágreiningur sé einhvers 

konar spennuástand sem skapast vegna þess að gildi, hagsmunir eða sjónarhorn stangast á. Í 

kjölfarið koma fram ýmis tilfinningaleg viðbrögð, eins og kvíði, óánægja, ergelsi, reiði og efi, 

svo fátt eitt sé nefnt. Þar sem allar þessar tilfinningar eru neikvæðar og óþægilegar, reyna 

flestir að forðast aðstæður þar sem þær skapast.  

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2005) kemur fram að deildarstjórar kjósa oft að vera 

meðvirkir, læðast á tánum eða einfaldlega gera hlutina sjálfir til þess að forðast ágreining og 

átök á deild sinni. Þar kemur einnig fram að deildastjórar hika við að gefa starfsfólki sínu beinar 

fyrirskipanir og óttast óánægju leiðbeinendanna á deildinni, þar sem nálægðin er mikil og slík 

staða gæti valdið spennuástandi. Í rannsókn Örnu (2009) tala deildarstjórarnir um ákveðin 

átök og togstreitu á milli deildarstjóra og leiðbeinenda í leikskólanum. Það kemur einnig fram 

að leikskólakennarar sem áður höfðu starfað sem leiðbeinendur fundu fyrir því hversu erfitt 

það var að taka við sem deildarstjórar og hversu mikil togsreita myndaðist á deildinni. Þó var 

ekki mikill hávaði eða harðar deilur sem fylgdu þessari togstreitu, heldur einhvers konar þögul 

mótmæli sem enduðu stundum þannig að deildarstjórarnir létu undan leiðbeinendum til þess 

að halda friðinn. Leiðbeinendurnir voru hvað færastir í þessum átökum. Á deildinni þeirra fór 

baráttan fram og þar höfðu þeir óformleg völd. Þeir voru uppteknir af sjálfræði sínu og stöðu 
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sinni innan deildanna og samskiptum og framkomu deildarstjóranna. Sumir leiðbeinendur 

álitu deildarstjórana hrokafulla sem birtist meðal annars í því hvernig þeir beittu formlegu 

valdi. Berglind Hallgrímsdóttir (2010) fékk svipaðar niðurstöður úr sinni rannsókn. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að deildarstjórar lenda oft í vandræðum með að taka á erfiðum 

starfsmannamálum og ágreiningi sem kemur upp á deildinni. Það eru ýmsir þættir sem þeir 

eiga erfitt með í þeirri baráttu. Deildarstjórarnir gáfust oft upp og sinntu ekki hlutverki sínu 

sem faglegir leiðtogar deildarinnar. Þeir völdu yfirleitt að fara í önnur verkefni eða horfa 

framhjá vandamálinu. Við svipaðan tón kveður hjá Jónu Björg Jónsdóttur (2012). Í rannsókn 

hennar kemur í ljós að það voru mannlegu samskiptin og þá helst starfsmannamálin sem 

deildarstjórunum þótti hvað erfiðust. Í rannsókn Örnu (2009) kemur einnig fram að 

stjórnendur ættu það til að lauma inn hugmyndum að breytingum. Með þeim hætti töldu 

stjórnendur að næðist árangur og allir væru ánægðir með þær breytingar eða hugmyndir sem 

ætti að framkvæma. Arna (2009) talar en fremur um að slíkar aðferðir feli í sér valdbeitingu og 

séu til þess gerðar að hafa alla góða og dragi úr faglegri umræðu sem annars gæti skapast um 

málefnið. 

Það er þó mikilvægt að stjórnendur geri sér grein fyrir því að ágreiningur er ekki alltaf 

slæmur og þeim ber að takast á við hann. Það ræðst svo af því hvernig tekið er á ágreiningnum, 

hvort hann brýtur fólkið niður eða byggir það upp. Hins vegar er það aðferðin sem stjórnendur 

beita sem skiptir máli fyrir starfsmennina. Gagnkvæm virðing og traust eru mikilvægar 

forsendur þess að hægt sé að nýta ágreininginn til framfara og umbóta í skólanum (Ólafur H 

Jóhannsson, 2003).  

Samkvæmt Önnu Þóru Baldursdóttir (2003) er mjög mikilvægt fyrir stjórnendur og aðra 

starfsmenn skólans að fá stuðning í starfi sínu þegar þeir þurfa að taka á erfiðum 

starfsmannamálum. Stuðningsaðili getur skipt sköpum fyrir viðkomandi stjórnanda, með því 

að veita góð ráð, hjálp og sýna skilning. Þegar samskipti ganga illa og stjórnandinn upplifir lítinn 

stuðning frá sínum yfirmönnum, getur það valdið kulnun og streitu í starfi viðkomandi. 

Rannsókn Önnu Þóru (2003) sýnir að samskipti í skólum geta bæði verið styðjandi og 

streituvaldandi, en það eru gæði samskiptanna sem ráða mestu þar um. 
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 2.3.1 Traust í skólastarfi 

Traust þýðir trú á og hollusta við leiðtogann í stofnuninni. Traust er vilji einstaklings eða hóps 

til að vera opinn gagnvart öðrum aðila, í þeirri trú að sá aðili starfi af góðvild, hæfni og 

heiðarleika (Balyer, 2017). 

Samkvæmt Sergiovanni (2009) er traust einn mikilvægasti eiginleiki farsæls leiðtoga. Ef 

traust er ekki til staðar er mjög erfitt fyrir stjórnendur að fá fólkið sitt til þess að fylgja sér. 

Balyer (2017) tekur í sama streng og Sergiovanni og talar jafnframt um að traust sé talið eitt 

af grundvallaratriðum í skólastarfi. Rannsóknir þeirra Bryk og Schneider (2003) og Tschannen-

Moran (2001) benda til þess að traust sem myndast í skólastarfi hafi mikil áhrif á árangur 

skólans. Það traust sem myndast í skólasamfélaginu gerir skóla að betri stað fyrir nemendur 

til þess að læra, fyrir kennara til þess að kenna og fyrir stjórnendur til að stjórna. Ef ekki er 

traust á milli stjórnenda og starfsfólks, er lítill grunnur fyrir farsælu samstarfi. Traustið eitt og 

sér tryggir þó ekki árangur skólans. Hins vegar hafa skólar litla eða enga möguleika á því að 

bæta sig ef það er ekkert traust til staðar. Traustið er sá þráður sem tengir einstaklingana í 

skólanum saman með velferð nemenda að leiðarljósi. Það má því segja að góðir skólar státi sig 

af trausti og samvinnu (Bryk og Schneider, 2003). 

Percey (2012) er einn þeirra fræðimanna sem hefur rannsakað traust í skólastarfi. Hann 

talar um það hvernig stjórnendur geti þróað traust í skólanum sínum. Eins og fram kemur hér 

að ofan, bendir hann einnig á hversu mikilvægt traust sé til þess að skólinn nái árangri. Percey 

bendir á að hvort sem við erum leiðtogar eða stjórnendur eða sambland af hvoru tveggja, þá 

sé það heiðarleikinn sem skipti máli. Stjórnendur þurfi að vera heilir í starfi sínu svo traust 

myndist á milli stjórnandans og starfsfólksins. Það þarf að vera samræmi á milli þess sem 

stjórnandinn segir, gerir og hugsar. Til þess að vera góður stjórnandi og í forystu þarf 

stjórnandinn að hafa fólkið með sér og fólkið þarf að trúa á hugsanir, orð og framkvæmdir 

stjórnandans. Skólar eru samfélög sem byggjast á mannlegum gildum og þar eru virðing og 

traust mikilvægir þættir (Balyer, 2017). Stjórnandinn er hluti af starfsmannahópnum í 

skólanum. Það er í hans verkahring að traust og góð samskipti séu á meðal starfsfólksins í 

skólanum hans. Með því að starfsfólk finni fyrir ábyrgð í starfi og ákveði niðurstöður í 

sameiningu þegar það á við, efla samstarf við starfsfólkið sitt og vera sýnilegur eykst traust 

starfsmannanna til stjórnandans. Þegar menningin í skólanum einkennist af trausti, er 
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starfsfólkið líklegra til þess að vinna vel saman og það treystir stjórnanda sínum betur (Day 

2004; Rodd, 2014; Tschannen-Moran, 2001).  

Í rannsókn Tschannen-Moran (2009) kom í ljós að því meira traust sem starfsfólk sýnir hvert 

öðru, því meira samstarf er á milli þess í skólanum. Skólastjórinn er þar mikilvægur hlekkur til 

þess að skólastarfið nái að blómstra. Þegar kennarar finna fyrir trausti frá skólastjóranum, eru 

þeir líklegri til þess að fylgja stjórnandanum. Gæði samskiptanna eru meiri og kennarar sýna 

meiri fagmennsku í starfi sínu. Niðurstöður Tschannen-Moran sýna einnig að með traustum 

samskiptum aukast gæði skólastarfsins. Traust á milli foreldra og starfsfólks skólans verður 

meira, kennararnir verða hæfari í starfi og líta hver á annan sem fagmenn. Það kom einnig í 

ljós hjá Tschannen-Moran að þar sem traust á milli skólastjóra og kennara var lítið, var minna 

um samstarf á milli kennara og fagmennska ekki eins áberandi í skólunum. Kennarar litu 

framhjá reglum skólans og þeim sameiginlegu ákvörðunum sem búið var að taka og unnu hver 

á sinn hátt. Samkvæmt þessum niðurstöðum er traust mjög mikilvægur þáttur í skólastarfi og 

skólastjórinn þarf að vera heiðarlegur og trúverðugur til þess að öðlast traust samstarfsfólks 

síns 

Þeir Kaplan og Owins (2013) hafa einnig rannsakað traust í starfi stjórnenda. Þeir benda á 

að í þeim skólum þar sem stjórnendur hafa lagt sig fram við að rækta traust samskipti, verður 

skólinn þægilegri og betri vinnustaður. Stjórnendur sem eru heiðarlegir og áreiðanlegir byggja 

upp traust á meðal starfsfólks síns og kennurunum líður á allan hátt betur í starfi sínu. 

Kennarar trúa því að traustir stjórnendur hjálpi þeim að þróa sig í starfi án þess að dæma þá 

og þora því frekar að taka þátt í hugmyndavinnu að framtíðarsýn skólans. Ávinningurinn af því 

að byggja upp traust sambönd innan skólans er því afar mikilvægur fyrir stjórnendur. Á 

vinnustað þar sem traust er til staðar í samskiptum fólks, er það líklegra til að ræða mikilvæga 

hluti. Öll ákvarðanataka verður auðveldari, umhyggjan gagnvart einstaklingnum verður meiri, 

gagnkvæm virðing eykst og fólk hlustar á skoðanir annarra og tekur tillit til þeirra, þrátt fyrir 

að vera ekki á sama máli. Þetta kemur heim og saman við rannsókn þeirra Bryk og Schneider, 

(2003). Þeir komust að því að þegar traust er til staðar í samskiptum fólks, verða skoðanaskipti 

og umræður með öðru móti en þar sem ekkert traust ríkir. Það veitir kennurum öryggi að vita 

til þess að þeir geti verið ósammála um ákveðin málefni, en samt fundist þeir metnir af 

verðleikum þegar aðrir hlusta á þá og virða þeirra sjónarmið. Kennarar sem treysta hver öðrum 
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eru einnig líklegri til að vinna saman á faglegan hátt að því að bæta gæði skólans og hæfni 

nemenda. 

Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn Hönnu Málmfríðar (2015), þar sem allir 

viðmælendur hennar voru sammála um að traust skipti öllu máli í skólastarfi. Það kom einnig 

í ljós að traust hafði veruleg áhrif á velgengni skólans, samstarf starfsfólks og menningu hans. 

En þrátt fyrir mikilvægi trausts í samstarfi kennara, stjórnenda, nemenda og foreldra, talar 

Balyer (2017) um að ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar þar á trausti í skólastarfi. 

 2.3.2 Ákvarðanataka og vald deildarstjóra 

Samkvæmt þeim Hoy og Miskel (2013) snýst vald (authority) um hæfileikann til þess að fá aðra 

til að gera það sem þú vilt að þeir geri og ná fram vilja sínum þrátt fyrir andstöðu í hópnum. 

Gotvassli (2006) tekur í sama streng og segir að vald sé aðferð sem stjórnendur nota til þess 

að hafa áhrif á aðra. Margir stjórnendur í leikskólum notast við valddreifingu og talar Rodd 

(2013) um að vegna álags og þess hversu mikill erill er í starfi deildarstjóra, þurfi þeir að vera 

opnir fyrir því að dreifa valdi. Þeir verða hins vegar að horfa á hvernig þeir dreifa valdinu og 

spyrja sig að því hvort þeir séu góð fyrirmynd. Samkvæmt þeim Hoy og Miskel (2013) er til 

tvenns konar vald, hið hefðbundna vald sem stjórnendur fá með stöðu sinni og svo áhrifavald 

sem einstaklingur með sterka leiðtogahæfileika getur farið með, þó svo að hann hafi ekki hið 

formlega vald. Stjórnendur í skóla hafa aðeins það vald sem stjórnandastaða þeirra veitir þeim, 

það er að segja hefðbundið vald. Það þýðir ekki að þeir hafi einnig áhrifavald í stofnuninni og 

því þurfa þeir að finna aðrar leiðir til þess að öðlast áhrifavaldið. Þessar tvær ólíku 

birtingamyndir valds geta skilið á milli árangursríks stjórnanda og hins sem ekki er eins 

árangursríkur. Það getur verið gott fyrir þá stjórnendur sem hafa ekki áhrifavaldið í 

starfsmannahópnum að finna þann einstakling sem hefur áhrifavaldið og fá hann í lið með sér 

(Hoy og Miskel, 2013).  

Stjórnskipulagið í skólastarfinu hefur breyst mikið og þróast síðustu ár. Áður fyrr var það 

skólastjórinn sem hafði allt vald og verkaskiptingar voru skýrar. Í dag er valddreifing við lýði í 

mörgum skólum. Stjórnendur dreifa valdi og fleiri starfsmenn taka þátt í skipulagningu 

skólastarfsins (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 2005). Samhljóm má finna í skrifum Rodd (2006). 

Hún talar um að áður fyrr hafi það einungis verið leikskólastjórar sem höfðu valdið í 

leikskólanum. En töluverð breyting hefur orðið á því. Í dag gera stjórnendur sér grein fyrir því 
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að til þess að efla starfsfólk sitt í starfi, þurfa þeir að láta valdið í hendur þess. Með því móti 

hjálpa þeir starfsfólki sínu í að verða forystumenn og með valdinu öðlast kennararnir meiri 

skilning á starfinu og því hversu mikilvægt það er að dreifa forystunni. Í lögum um leikskóla 

segir að leikskólastjóri stjórni daglegum rekstri skólans en beri að stuðla að samstarfi við 

foreldra, starfsfólk skólans og annað fagfólk (Lög um leikskóla, nr. 90/2008).   

Í rannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2012) kemur fram að deildarstjórar telja sig ekki 

hafa vald til þess að takast á við erfið mál sem upp koma á deildinni og þurfi sökum þess að 

vísa þeim málum til leikskólastjóra. Án stuðnings og handleiðslu frá stjórnendum finnist þeim 

þeir ekki hafa rétt til þess að taka á erfiðum málum. Leikskólastjórunum finnst hins vegar að 

deildarstjórarnir sinni ekki starfinu sínu nógu vel, vegna þess að þeir fylgi ekki eftir þeim 

ákvörðunum sem hafa verið teknar. Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn Örnu H. 

Jónsdóttur (2009), þar sem fram kemur að deildarstjórum finnist valdið vera hjá 

leikskólastjóra. Leikskólastjórinn í rannsókninni talar aftur á móti um að hann þurfi alltaf að 

koma inn í ef einhver ágreiningur á sér stað og einnig finnst honum deildarstjórarnir vera 

„stikkfrí“. Í rannsókn Jónu Bjargar Jónsdóttur (2010) kemur í ljós að deildarstjórarnir telja að 

vinnan þeirra snúist ekki um völd og telja sig því hafa nægileg völd. Þó svo að þeir telji sig hafa 

nægileg völd, eru þeir hálfhræddir við að beita valdi sínu á deildinni.  

Arna H. Jónsdóttir (2009) hefur eftir Ebbeck og Waniganayake (2003) að svo virðist sem 

leikskólakennarar hafi ekki áhuga á umræðunni um vald. Starf í leikskóla snúist um börn og 

þar eigi umræðan um vald ekki við. Leikskólakennararnir virðast tengja vald við áhrifamikinn 

karlmann en í leikskólunum starfi einungis góðar konur. Það má spyrja sig hvort þetta sé 

viðhorfið enn í dag. Niðurstöðurnar úr rannsóknunum hér að ofan benda til þess að 

deildarstjórar hræðist vald og viti ekki hvernig þeir eigi að beita því. Í rannsókn Hjördísar 

Fenger (2012), þar sem hún rannsakar hlutverk og vald deildarstjóra í leikskólum, eru 

niðurstöðurnar aðrar. Þar kemur í ljós að deildarstjórarnir í hennar rannsókn töldu sig hafa 

töluvert vald í skólanum. Deildarstjórarnir töldu sig hafa það vald sem þeir þyrftu fyrir utan 

mannaráðningar og töldu sig geta gert það sem þeir vildu, svo lengi sem það stangaðist ekki á 

við stefnu og dagskipulag skólans. 

Samkvæmt þeim Hoy og Miskel (2013) hefur þátttaka starfsfólks í skólum í ákvarðanatöku 

verið að aukast. Við það eykst virkni þess og það hefur betri innsýn í starfið. Það er hins vegar 

gott að spyrja sig hvenær starfsmenn eigi að taka þátt í ákvörðunum, undir hvaða 
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kringumstæðum stjórnendur eigi að krefjast þess að starfsfólk taki þátt, að hve miklu leyti þeir 

eigi að taka þátt og hvert sé hlutverk stjórnandans í ferlinu. Ekki er alltaf nauðsynlegt að allir 

starfsmenn taki þátt í ákvörðunarferli og það er í hlutverki stjórnenda að finna út hvenær það 

er við hæfi. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður í rannsókn Hönnu Málmfríðar (2015). 

Þar kemur fram að sumar ákvarðanir eigi að vera í höndum stjórnanda. Það sé mikilvægt að 

starfsfólk upplifi að það hafi ákvörðunarrétt um sum mál en í öðrum málum sé ekki við hæfi 

að það taki ákvarðanir. Þó fannst starfsfólki mikilvægt að fá að vera með í ákvarðanatöku sem 

varðaði alla, þar sem hægt væri að finna sameiginlega ákvörðun sem fólk væri sátt við. 

Þátttaka starfsmanna í ákvörðunum um starf skólans viðheldur lýðræðislegu 

vinnuumhverfi og eykur skilvirkni allra í skólanum. Í rannsókn þeirra Bademo og Tefera (2016) 

kemur í ljós að kennararnir í rannsókninni tóku lítinn þátt í ákvarðanatöku í skólanum og 

stjórnendum fannst erfitt að treysta kennurum fyrir ákvörðunum er vörðuðu stjórnun skólans. 

Það kom einnig í ljós að þegar kennarar taka sjaldan þátt í ákvarðanatökum í skólanum sínum 

er áhugi þeirra á starfinu minni og meira ber á leiðindum og gremju í starfi þeirra. Kennararnir 

höfðu engu að síður löngun til að taka meiri þátt í ákvörðunum og hafa þannig áhrif á starfið 

sitt. Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður rannsóknar Ínadi og Gilic (2016). 

Þar kemur fram að í þeim skólum þar sem kennarar voru virkir þátttakendur í ákvörðunartöku, 

var meiri jákvæðni í skólanum, skilningur á starfinu jókst og minna var um brottfall kennara. 

Kennararnir upplifðu sig mikilvæga og voru tilbúnari til þess að fara eftir þeim ákvörðunum 

sem teknar höfðu verið. Þátttaka í sameiginlegri ákvarðanatöku eykur skipulagningu og 

árangur skólans, en þó ber að hafa í huga að stjórnendur þurfa að meta og vega hvert 

ákvörðunartilfelli fyrir sig og skoða hverjir eiga að taka þátt í því (Ínadi og Gilic, 2016). Ef 

starfsmenn skólans hafa ekki þekkingu, áhuga eða vilja til þess að taka þátt í ákvörðuninni, 

verður hún óskilvirk og skilar litlu til skólans. Ákvarðanataka er lærður hæfileiki og þróast með 

æfingu. Til að valdefla starfsfólk skólans þarf að gefa því tækifæri á að æfa sig í að taka 

ákvarðanir (Hoy og Miskel, 2013).   

2.4 Samantekt 

Í umfjölluninni hér að framan hefur verið rætt um störf deildarstjóra í leikskóla og hvað það er 

sem gæti haft áhrif á störf þeirra. Starfslýsing deildarstjóra er nokkuð skýr en þar kemur meðal 

annars fram að deildarstjóri ber ábyrgð á allri stjórnun deildarinnar sem og skipulagningu, 

framkvæmd og mati á starfi hennar. Deildarstjóra ber að annast daglega verkstjórn á deildinni, 



28 

stýra deildarfundum og ber ábyrgð á þeim. Það er einnig í hans verkahring að miðla 

upplýsingum innan deildarinnar sem og utan hennar. Starfssvið deildarstjóra er vítt og 

starfslýsingin gefur glöggt til kynna hvert hlutverk deildarstjóra er. Rannsóknir gefa þó til kynna 

að deildarstjórar viti oft ekki til hvers sé ætlast af þeim. Staða millistjórnenda, eins og 

deildarstjóra í leikskóla, er flókin og millistjórnendur upplifa sig oft eins og á milli steins og 

sleggju, að togað sé í þá úr öllum áttum. Þetta veldur því að starf deildarstjóra getur verið afar 

streituvaldandi og í ofanálag upplifa þeir sig valdalausa til þess að taka á ýmsum málefnum 

sem koma upp á deildinni. 

Þátttaka í ákvarðanatöku er afar mikilvæg fyrir deildarstjóra og þeirra starf í leikskólanum. Það 

að leikskólastjóri sýni deildarstjórum traust og hafi þá með í ákvarðanatöku varðandi stjórnun 

skólans, eflir þá í starfi og eykur faglega vitund þeirra. Slíkt traust mun án efa efla þá í því að 

taka eigin ákvarðanir og auka leiðtogahæfni þeirra á deildinni. 

Svo virðist sem ágreiningur og erfið starfsmannamál sé eitt af þeim verkefnum sem 

deildarstjórar þurfa að takast á við í starfi sínu. Ágreiningur er þó ekki alltaf slæmur. Það má 

líta á það þannig að þar sem ágreiningur er til staðar eru kennarar með skoðanir, hafa 

brennandi áhuga á starfi sínu og standa með sjálfum sér. Einnig kemur fram að deildarstjórar 

kjósa oft að vera meðvirkir og gera hlutina sjálfir til þess að forðast ágreining á deild sinni. Þeir 

óttast oft óánægju leiðbeinendanna og er ástæðan fyrir því oftast sú að mikil nálægð er innan 

deildarinnar og spennuástand gæti skapast. Það getur haft veruleg áhrif á traust og samvinnu 

innan deildarinnar.  

Þegar sjónum er beint að trausti í leikskólum þá benda niðurstöður rannsókna til þess að 

traust sé grundvöllur farsæls skólastarfs. Traust er límið sem bindur skólann og starfsemi hans 

saman og því er mikilvægt að stjórnendur hafi traust samstarfsfólks síns til þess að skólinn nái 

árangri og skólastarfið verði sem farsælast. Skólastjórnendur geta aukið traust í skólanum með 

því að vera sýnilegir, efla samstarf og deila ákvarðanatöku. 

Rannsóknir á hlutverkum deildarstjóra í leikskóla eru ekki margar en vert að velta því fyrir 

sér hvort ekki sé nauðsynlegt að styrkja stöðu deildarstjóranna. Deildarstjórar í leikskólum 

virðast vera óöruggir um stöðu sína. Svo virðist sem þeir séu stjórnendur inni á deild sinni en 

einnig starfsmenn í fullri stöðu, sem veldur því að þeir eiga oft erfitt með að staðsetja sig í 

stjórnunarteymi skólans. Mikilvægt er að deildarstjórar vinni saman að sameiginlegum 

markmiðum og styðji hver annan í starfi. 
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3. Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla er greint frá rannsókninni. Kaflanum er skipt niður í fimm undirkafla, þar sem 

fyrst er farið yfir rannsóknaraðferðina og markmið rannsóknarinnar. Í kafla tvö er vali á 

viðmælendum gerð skil og því næst sagt frá gagnaöflun og úrvinnsla þeirra. Að lokum er farið 

yfir hlutverk rannsakanda sem og siðferðileg atriði rannsóknarinnar. 

3.1 Rannsóknaraðferð og markmið rannsóknarinnar 

Markmiðið með rannsókninni var að leita svara við rannsóknarspurningunum: „Á hvaða hátt 

taka deildarstjórar ákvarðanir þegar leysa þarf erfið starfsmannamál?“ „Hvernig skynja 

deildarstjórar vald sitt?“ Og: „Hvernig upplifa deildarstjórar samskipti sín við aðra 

stjórnendur?“ Til þess að fá svör við rannsóknarspurningunum var gerð eigindleg (e. 

qualitative) viðtalsrannsókn. Þegar skoða á reynslu og upplifun fólks af fyrirbærum henta 

viðtöl vel sem gagnasöfnunaraðferð. Viðtöl er hægt að nota ein og sér við eigindlegar 

rannsóknir, en þau henta einnig vel með öðrum aðferðum, eins og til dæmis 

vettvangsathugunum (Helga Jónsdóttir, 2013). Samhliða viðtalsrannsókninni dvaldi ég viku í 

senn í hverjum leikskóla fyrir sig. Það gerði ég til þess að kynnast starfinu og undirbúa mig fyrir 

viðtölin. Slíkur undirbúningur getur myndað tengsl á milli rannsakanda og viðmælanda. Margir 

telja að slík nálægð geti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar, á meðan aðrir halda því fram 

að hún geti hins vegar veitt fræðimanninum annars konar innsýn í raunverulegar aðstæður 

fólks og gefi því betri mynd af rannsókninni. Mín upplifun er sú að viðvera mín í skólunum gaf 

mér skýrari mynd af því sem fram fór í leikskólanum og á þann hátt kynntist ég betur 

viðmælendum mínum í sínu náttúrulega umhverfi (Kristín Loftsdóttir, 2013). 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study), þar sem kafað er ofan í flókin tilfelli og þau 

brotin til mergjar. Hugmyndin á bak við þetta rannsóknarsnið er sú að það er ekki endilega sú 

hugsun að meðaltal tilfella sé best til þess fallið að dýpka skilning okkar á efninu, heldur hið 

sérstæða eða óvenjulega. Tilviksrannsóknir er hægt að nota með einstaklingum, atburðum eða 

deildum í fyrirtækjum. Þess vegna tel ég þetta snið henta þessari rannsókn vel (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Mar Andarson, 2013). 
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3.2 Val á viðmælendum  

Þegar kom að vali á viðmælendum notaðist ég við aðferð sem kallast markmiðsúrtak (e. 

purposive sampling), en slíku úrtaki er beitt þegar rannsakandinn þarf að beita dómgreind 

sinni til að velja úrtak sem hentar markmiði rannsóknarinnar. Því má segja að markmiðsúrtak 

sé valið með tilliti til þess sem á að rannsaka (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Ég valdi mér þrjá leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og tók viðtal við tvo deildarstjóra í 

hverjum leikskóla. Ég var í hverjum leikskóla fyrir sig í viku tíma til þess að undirbúa mig sem 

best fyrir viðtölin. Ég hafði samband við leikskólastjóra hvers leikskóla fyrir sig og spurði þá 

hvort skólinn væri tilbúin til þess að taka þátt í rannsókninni. Ég bað viðkomandi leikskólastjóra 

um aðstoð við val á tveimur deildarstjórum sem ég gæti fylgt eftir og tekið viðtal við. Kröfur 

mínar voru þær að deildarstjórarnir hefðu að minnsta kosti þriggja ára reynslu sem 

deildarstjórar í leikskóla. Með því taldi ég mig vera að tryggja að þeir hefðu öðlast næga 

reynslu til þess að geta svarað þeim spurningum sem ég lagði upp með. 

3.3 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Gagna í þessari rannsókn var aflað með viðtölum við sex deildarstjóra. Með því að nota 

eigindlega rannsókn er ég að leggja áherslu á það sem er að gerast núna og rannsóknin verður 

því persónulegri. Ég fór með opinn huga í viðtölin, þannig að gögnin sem ég fengi að úrvinnslu 

lokinni væru raunverulegar niðurstöður rannsóknarinnar en ekki gögn sem ég spáði fyrir um 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Lichtman (2010) bendir á að eigindlegar rannsóknir snúist um 

það að hlusta, tala og skilja það sem þú sérð og heyrir. Hún segir einnig að til þess að læra um 

fólk þurfirðu að hlusta á það. Með þetta að leiðarljósi valdi ég að taka opin viðtöl, þar sem ég 

taldi þau henta vel sem gagnasöfnunaraðferð í þessari rannsókn og á þann hátt taldi ég mig 

ná hvað bestum upplýsingum frá viðmælendum mínum. Í opnum viðtölum er einnig leitast við 

að skoða viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum, ná fram eins mörgum blæbrigðum og hægt 

er og fá ákveðna dýpt í umfjöllunina (Helga Jónsdóttir, 2013). Í viðtölunum var stuðst við 

viðtalsramma þar sem flestar spurningarnar voru hálf opnar og buðu því upp á að 

deildarstjórarnir gætu sagt það sem þeim bjó í brjósti (Braun og Clarke, 2013).  

 

Í úrvinnslu gagna þar sem notaðar eru eigindlegar rannsóknir, er fyrsta stigið í gagnagreiningu 

oft opin lyklun. Með opin lyklun er átt við að gögnin séu brotin upp og skilgreind í viðeigandi 

flokka (Lichtman, 2010). Með þeirri aðferð kom ég góðu skipulagi á gögnin sem ég aflaði, fékk 
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góða yfirsýn yfir þau og hún auðveldaði mér að finna þemu sem sýna viðhorf deildarstjóranna 

til starfs síns. Ég byrjaði á því að afrita viðtölinþví næst lagðist ég yfir göngin og las þau vel. Það 

þarf að rýna vel í gögnin til þess að finna lykla og þemu og þessi hluti af greiningunni getur 

verið flókinn. Í lokin dró ég þemun saman til þess að fá endanlegar niðurstöður úr þeim 

(Lichtman, 2010).  

Það er mjög mikilvægt að rannsakandi gefi sér góðan tíma í gagnaöflun og gangagreiningu. 

Með því móti eru miklar líkur á að niðurstöður rannsóknarinnar verði marktækar og 

trúverðugar. Ef rannsakandi lokar of fljótt á þessa þætti í rannsóknarferlinu er hætta á að 

niðurstöðurnar verði síður trúverðugar og mikill tími og vinna hefur farið til spillis (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

3.4 Hlutverk rannsakanda 

Í tilviksrannsóknum getur hlutverk rannsakanda verið flókið og allt að því persónulegt. 

Rannsakandinn er að öllum líkindum í nánum samskiptum við þá einstaklinga eða þau fyrirbæri 

sem hann er að rannsaka og er aðalmælingatækið í rannsókninni. Það er því nauðsynlegt að 

rannsakandinn búi yfir góðum hæfileikum til samskipta og ráði við flókna samskiptahætti. 

Fyrstu kynni viðmælanda af rannsakanda hafa afar mikið að segja og getur haft áhrif á það sem 

á eftir kemur. Rannsakandinn þarf því að vanda vel til verksins. Mikilvægt er að hann sýni 

virðingu, sé góður hlustandi, sveigjanlegur og geti tekist á við óvæntar breytingar (Rúnar Helgi 

Andrason og Ársæll Mar Andarson, 2013). Helga Jónsdóttir (2013) talar um að það sé 

mikilvægt að rannsakandi láti ekki skoðanir sínar og viðhorf hafa áhrif á viðtalið.  

Ég var með þetta í huga þegar ég fór af stað með rannsóknina. Ég gerði mér grein fyrir því 

að eftir að hafa sjálf starfað sem deildarstjóri í leikskóla í mörg ár, væri ég ekki hlutlaus og 

þyrfti því sem rannsakandi að leggja til hliðar mínar eigin skoðanir og viðhorf. Það gæti 

auðveldlega litað viðtölin, vettvangsrannsóknina og úrvinnslu gagna. Ég lagði mig alla fram um 

að fá réttmæta niðurstöðu úr rannsókninni, þar sem áreiðanleiki og réttmæti rannsóknarinnar 

var í fyrirrúmi.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Það er að mörgu að hyggja í siðferðismálum rannsókna. Það er mjög mikilvægt að trúnaður og 

traust ríki í samskiptum viðmælanda og rannsaka og að rannsakendur gæti nafnleyndar við 

úrvinnslu gagna. Rannsakandinn er sá sem hefur yfirhöndina allan tímann. Hann er sá sem 
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stjórnar viðtalinu og því er mikilvægt að viðmælandanum líði vel og sé vel upplýstur um gang 

mála (Lichtman, 2010).  

Viðmælendum mínum var kynnt viðfangsefnið, þannig að þeir vissu um hvað rannsóknin 

snérist. Ég tjáði viðmælendum mínum einnig að viðtölin yrðu tekin upp og gögnum yrði eytt 

að greiningu lokinni. Þeim var jafnframt tilkynnt um nafnleynd og að þeir gætu hætt þátttöku 

hvenær sem þeir vildu í ferlinu (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Þegar leggja á af stað í rannsókn sem þessa er nauðsynlegt að afla allra leyfa áður en 

framkvæmd hefst. Til þess að rannsókn sé viðurkennd og samþykkt, þarf hún að uppfylla 

siðferðilegar kröfur, jafnvel og aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsóknin var 

því tilkynnt til persónunefndar og sóst var eftir að fá þau leyfi sem til þurfti fyrir rannsóknina. 

Ekki var farið af stað með rannsóknina fyrr en öll leyfi höfðu fengist og viðmælendur mínir 

höfðu undirritað samþykki þar sem allur þeirra réttur kemur fram. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða deildarstjórarnir og leikskólarnir þeirra kynntir. Því næst verður gerð grein 

fyrir niðurstöðum úr viðtölum við deildarstjóranna sem mynduðu eftirfarandi þemu: 

Deildarstjórinn sem stjórnandi og undirbúningur fyrir starfið, ákvarðanataka, erfið 

starfsmannamál, hlutverk og vald og að lokum samskipti við leikskólastjóra og aðra 

stjórnendur. Í lokin er samantekt á efni kaflans. 

4.1 Deildarstjórarnir 

Viðmælendur mínir voru sex talsins og unnu í þremur leikskólum. Leikskólarnir sem rannsóknin 

fór fram í voru allir í stærri kantinum og voru tveir þeirra sameiningarleikskólar, það er að segja 

tveir leikskólar sem voru sameinaðir í einn fyrir rúmlega sex árum síðan. Leikskólarnir eru því 

starfandi í tveimur húsum og við það vandast örlítið samskiptin innanhúss, þar sem 

viðmælendur mínir í öðrum skólanum tjáðu mér að frekar lítill samgangur væri á milli húsanna 

og því minni samskipti við leikskólastjóra og starfsfólkið í hinu húsinu. Í hinum leikskólanum 

virtust vera meiri samskipti og auðveldara að ná í yfirmenn, þar sem þeir voru með síma á sér 

svo hægt væri að hringja ef þyrfti að ná til þeirra. Í öllum húsunum var skrifstofa fyrir 

leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra. Leikskólarnir eru allir á höfuðborgarsvæðinu og er 

fjöldi barna sem þar dvelur yfir daginn frá rúmlega hundrað upp í rúmlega hundrað og áttatíu 

börn. Fjöldi starfsmanna í leikskólunum eru frá 28 upp í rúmlega 50.  

Í bréfi sem sent var til leikskólastjóra í upphafi rannsóknarinnar, bað ég sérstaklega um að 

deildarstjórarnir hefðu í það minnsta þriggja ára starfsreynslu sem deildarstjórar. 

Viðmælendur mínir höfðu því allir starfað sem deildarstjórar í meira en þrjú ár, aðeins einn 

hafði þriggja ára starfsreynslu en aðrir voru með lengri reynslu sem deildarstjórar, allt upp í 20 

ár. Tveir af viðmælendum mínum útskrifuðust úr Háskóla Íslands og voru með fimm ára 

háskólanám, hinir úr Fósturskóla Íslands með þriggja ára nám. Þrír deildarstjóranna höfðu aðra 

leikskólakennara með sér á deildinni, en hinir þrír voru einu fagmennirnir á sinni deild. Til þess 

að undirbúa mig sem best fyrir viðtölin dvaldi ég í viku í senn í hverjum leikskóla og fylgdist 

með störfum deildarstjóranna.  

Eins og fram kemur hér að ofan, voru viðmælendur mínir sex talsins og fengu þeir allir 

gervinöfn við upphafs greiningarferlisins. María hefur starfað sem deildarstjóri í 16 ár, Fríða í 
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19 ár, Lísa í 16 ár, Anna í 6 ár, Pétur í 3 ár og að lokum Alda í 23 ár. Allir viðmælendur mínir 

nema María höfðu starfað sem leiðbeinendur í leikskóla áður en þeir hófu nám sitt. 

4.2 Deildarstjórinn sem stjórnandi og undirbúningur fyrir starfið 

Viðmælendur mínir voru flestir beðnir um að taka að sér deildarstjórastöðu á sínum tíma, þó 

svo að þeir hefðu litlar sem engar forsendur til þess sem nýútskrifaðir leikskólakennarar. 

Enginn þeirra myndi þó vilja skipta á því og starfi almenns leikskólakennara í dag, þó svo að 

starfið hafi í gegnum árin verði erfitt og oft á tíðum átakamikið. Svo virðist sem á árunum 1995 

til 2000 hafi nýútskrifaðir leikskólakennarar ekki haft mikið val um það hvort þeir vildu fara í 

stjórnunarstöðu eða ekki, þar sem fáir leikskólakennarar voru í leikskólunum. Á þeim tíma voru 

viðmælendur mínir ungir að árum þegar þeir tóku við stöðu deildarstjóra þar sem enginn annar 

leikskólakennari var til þess að sinna þeim stöðum. 

Fjórir viðmælenda minna tala um að þeir hafi ekki ætlað sér í deildarstjórastöður strax eftir 

útskrift. Lítið var talað um deildarstjórastöðuna í kennaranáminu, enda var 

deildarstjórastaðan ekki eins afmörkuð og hún er í dag. Á daginn kom þó að fáir 

leikskólakennarar voru í leikskólunum þar sem þeir störfuðu og viðmælendur mínir gátu ekki 

hugsað sér að hafa ófaglærðan einstakling sem deildarstjóra. Alda talar um að hún hafi aðeins 

ætlað að vinna sem óbreyttur leikskólakennari til að byrja með en svo hafi það breyst: 

Ég var sko nemi á þriðja ári og ætlaði bara að ráða mig þar inn og hélt að það væri voða sniðugt 

að vera áfram á þeirri deild og ... sú sem hafði verið ... æfingakennarinn minn hún sem sagt 

dettur úr vinnu þannig að þá var ég eiginlega bara ein eftir þannig að ég svona hálfpartinn ... 

þvinguð í að byrja og þá var bara ekkert aftur snúið, þá fer maður bara ekkert til baka, þetta 

var líka bara svona ... þá sá maður að það munaði alveg launalega séð og svo bara já átti þetta 

bara vel við mig. 

Pétur er eini viðmælandi minn sem starfaði sem almennur leikskólakennari í nokkur ár eftir 

útskrift. Í dag hefur hann starfað sem deildarstjóri í þrjú ár og segir hann sjálfur að 

deildarstjórastaðan hafi alltaf verið eitthvað sem „hann hungraði í“ og að hann hafi verið búinn 

að fá nóg af því að vinna sem leikskólakennari inni á deild þar sem honum fannst hann bera 

mikla ábyrgð þar og gæti alveg eins verið í stöðu deildarstjóra. Hann sótti því um 

deildarstjórastöðu sem losnaði innan skólans. Enginn hafði hugsað sér að sækja um stöðuna, 

en breytingar urðu á því þegar það fréttist að hann ætlaði að sækja um viðkomandi 

deildarstjórastöðu: 
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... verð ég deildarstjóri og þá er ég komin á það stig að þetta sé eitthvað sem mig langar til og 

leikskólastjórinn þar vissi það alveg ... svo var það reyndar eitt af síðustu verkum 

leikskólastjórans að gera mig að deildarstjóra áður en hún hætti og fór í annan leikskóla, mér 

þótti mjög vænt um það ... eftir á að hyggja þá fann ég alveg að fólki leist svona misvel á það, 

hvort að það sé vegna kyns veit ég ekki hef svo sem aldrei pælt í því en þá voru ... aðilar sem 

ætluðu ekki að sækja um stöðuna fóru allt í einu að sækja um stöðuna, ekki það að það er öllum 

frjálst að sækja um stöðuna en það sló mig svolítið. 

Bæði Pétur og Anna eru sammála um að það hafi veitt þeim aukinn skilning á 

deildarstjórastöðunni að hafa unnið sem óbreyttir starfsmenn eða leikskólakennarar inni á 

deild. Þau viti þá hvernig best sé að koma fram við starfsfólkið og hvað það var sem þeim þótti 

ábótavant við stjórnun deildarinnar. Anna talar um hversu mikilvægt það hafi verið fyrir hana 

að vinna sem leiðbeinandi inni á deild áður en hún varð deildarstjóri. Með því móti gat hún 

sett sig í spor leiðbeinandanna og áttað sig á hvað það var sem starfsfólk deildarinnar sóttist 

eftir þegar hún tók svo seinna við stöðu deildarstjóra.  

Viðmælendur mínir voru allir sammála um það að leikskólakennaranámið hefði lítið sem 

ekkert undirbúið þá fyrir stjórnunarstöðu og hversu mikilvægt það væri að hafa grunn í 

stjórnun í upphafi deildarstjórastarfsins. Það er erfitt fyrir nýútskrifaða leikskólakennara að 

gegna strax starfi deildarstjóra og að halda úti gæðastarfi þegar þeir hafa ekki kunnáttu í að 

stjórna deildinni. Anna lýsir reynslu sinni á þennan hátt: 

... mér var bara hent ofan í djúpu laugina og ég þurfti ... að gera allt sjálf og ef ég spyr ekki þá 

er enginn að bjóða mér aðstoð eða spyr hvernig ertu? Og get ég hjálpað þér eitthvað? Þetta 

var ... erfitt ... 

Þó mátti greina að Anna og Pétur, sem útskrifuðust úr Háskóla Íslands og mun seinna en 

hinir viðmælendur mínir, höfðu fengið smá kennslu í stjórnunarhlutverkum. Anna segir: 

Það er svolítið um leiðtoga, bara þessi samskipti við starfsfólkið og líka þessi samskipti við 

foreldra kannski mest en annars fannst mér það ekki svo mikið sem ég lærði í háskólanum um 

stjórnunarhlutverkið ... en mér finnst það vanta, það er verið að búa mann undir að vera 

leikskólakennari en maður er eiginlega aldrei bara leikskólakennari, maður er í 

deildarstjórastöðu. 

Pétur talaði um að hann hefði lært mest um stjórnunarhlutverkið í vettvangsnáminu. Hann 

fékk þó kennslu í einum áfanga um stjórnunarhlutverk. Honum fannst sú reynsla að vera á 
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vettvangi og fylgjast með deildarstjóranum sínum vera það sem skilaði honum mestu. Pétur 

taldi að það hefði verið afa mikilvægt að geta átt samræður við deildarstjórann og fylgst með 

hvernig hann tók á erfiðum málum sem upp komu.  

Þeir viðmælendur mínir sem sóttu nám í Fósturskólanum, töldu sig ekki hafa fengið neinn 

undirbúning er þeir tóku við starfi deildarstjóra. María talar um að þegar hún útskrifaðist hafi 

deildarstjórastaðan ekki verið eftirsóknarverð og í náminu „ ...var ekkert spes að vera 

deildarstjóri...“ Fríða man ekki eftir því að hafa fengið kennslu um stjórnun eða 

deildarstjórastöðuna sem slíka. Það var krafa frá nemendum að þeir fengju kennslu í að taka 

foreldraviðtöl, en ekkert hafi verið komið inn á hvernig bregðast ætti við erfiðleikum þegar 

kæmi að foreldrasamskiptum. Alda talaði um hversu skemmtilegt henni fannst námið hafa 

verið og taldi það vera vegna þess hversu mikla verklega kennslu hún fékk. Henni fannst hún 

vel undirbúin að því leyti að hún vissi út á hvað starfið gekk eftir vettvangsnámið. Hún hefði 

þó viljað fá fleiri námskeið um stjórnun í náminu: 

Mér fannst á þeim tíma það hefði mátt vera meiri svona kúrsar svona um undirbúning við það 

að vera deildarstjóri ... vegna þess að mér fannst maður ekki fá neina ... kennslu í því hvernig 

maður á að taka bara á alls konar málum og svona það getur verið mjög erfitt ... ég var 23 ára 

þegar ég útskrifast og fara að verða síðan deildarstjóri og kannski yfir konum sem voru búnar 

að vinna þú veist í 10, 15 ár ... 

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að deildarstjórastarfið væri krefjandi en mjög 

skemmtilegt starf. Þeim fannst starfið gefandi og voru allir á sama máli um það að 

deildarstjórastaðan gæfi þeim kost á að fylgjast betur með því sem fram færi innan leikskólans. 

Flestir töluðu um að þeim fyndist gott að hafa þessa yfirsýn yfir börnin og starfsfólkið. Þeir 

væru meira inni í málefnum skólans en jafnframt fylgdi stöðunni mikil ábyrgð sem gæti verið 

erfitt að standa undir. Það væri ábyrgð eins og foreldrasamskipti, viðkvæmar upplýsingar um 

börnin og ákvarðanataka þegar leysa þyrfti erfið starfsmannamál. Nokkrir viðmælendur tala 

þó um að þeir vilji deila ábyrgðinni með starfsfólkinu á deildinni. Pétur segist ekki „...vera 

kóngurinn og þurfi því ekki að sjá um allt sjálfur...“ Honum finnst gott að deila ábyrgðinni með 

samstarfsfólki sínu, enda sé hann með mikið af fagfólki með sér á deildinni. Anna talar um að 

henni finnist mikilvægt að deila ábyrgð. Hún segir: 

... að deila ábyrgð á hitt starfsfólkið ekki bara að vera stjórnandi heldur leyfa þeim að treysta 

mér og gefa þeim meiri ábyrgð og ég held að það sé miklu skemmtilegra, líka fyrir þau ... 
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Flestir viðmælendur mínir höfðu gengið í gegnum miklar mannabreytingar á sínum ferli 

sem deildarstjórar. Alda talar um að hún sé hætt að telja starfsfólkið sem hún hefur unnið 

með, þar sem hún fái yfirleitt nýtt starfsfólk á hverju ári. Flestir viðmælendur mínir voru 

sammála um að sífelld aðlögun á nýju starfsfólki væri mjög erfitt fyrir deildina og hversu mikill 

munur það væri að vera með fullorðið fólk á deildinni í staðin fyrir „unga krakka“, eins og einn 

viðmælandi orðaði það. Einn viðmælandi minn orðaði það svona: 

... þú ert alltaf að byrja upp á nýtt, alltaf. Í staðinn fyrir að geta haldið áfram þá ertu alltaf að 

byrja upp á nýtt að þjálfa nýtt starfsfólk ... þegar maður er búin að vera með fólkinu í einhvern 

tíma þá er þetta farið að rúlla og þá þarf maður alltaf að fara til baka og kenna upp á nýtt ... 

4.3 Ákvarðanataka í leikskólanum og á deildinni 

Allir viðmælendur mínir töldu sig á einhvern hátt taka þátt í þeim ákvörðunum sem teknar eru 

í leikskólanum, mismikið þó. Allir voru sammála um að deildarstjórafundirnir væru vettvangur 

þar sem deildarstjórar hefðu áhrif á þær ákvarðanir sem teknar væru fyrir skólann í heild sinni. 

María talar um að henni finnist hún fá að taka þátt í þeim ákvörðunum sem skipta hana máli, 

en þó séu einhverjar ákvarðanir sem leikskólastjórinn verði að taka eins síns liðs, því það eru 

ákvarðanir sem eru í hans höndum: 

... mér finnst við ... fá að vera allavega deildarstjórarnir með í svona málum ... og svo er auðvitað 

sumt sem leikskólastjóri þarf bara að gera ... það er ekki hægt að hafa heldur of marga því það 

koma allir með sínar skoðanir ...  

Flestir viðmælendur mínir töluðu um mikilvægi deildarstjórafunda þegar taka þarf 

ákvarðanir. Þar ræða deildarstjórarnir málin og finna að það er hlustað á þá. Þar koma þeir 

með hugmyndir að leikskólastarfinu og ræða þau vandamál sem upp koma á deildunum hjá 

þeim. Flestum fannst mjög gott samstarf á milli deildarstjóranna og stjórnenda. Anna segir 

meðal annars þetta:  

já mér finnst núna ... hlustað á röddina mína..... og svo hef ég fengið ... meira sjálfstraust ... ég 

er að gera hlutina rétt ... svo er líka eins og með þessa hugmyndir ég er svolítið að draga 

vagninn, koma með hugmyndir ... mér finnst þetta gaman, samstarfið á milli okkar er svo gott. 

Þegar taka þarf ákvarðanir fyrir deildina vilja deildarstjórarnir gera það í samvinnu við 

starfsfólk sitt. Deildarstjórarnir líta flestir á starfið á deildinni sem teymisvinnu og horfa á sjálfa 

sig sem hluta af teyminu. Þeim finnst það ekki í þeirra verkahring að taka ákvarðanir einir, þar 
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sem starfið á deildinni er samvinna og því vilja þeir hafa fólkið sitt með sér. Anna lýsir því 

svona: 

... ég er alltaf að segja við erum teymi og við erum að vinna saman og fara eftir sömu reglum. 

Það gengur rosalega vel en að mestu fer ég fram á jákvæð samskipti ... við tölum öll saman og 

finnum leið hvernig best að gera þetta verkefni en yfirleitt tek ég ekki ... sjálf ... ákvarðanir eins 

og ég segi mér finnst best að við vinnum sem teymi og það sést alveg ... á fólki ef þú ert að taka 

sjálf ákvörðun þá er bara okey hún er að reyna eitthvað að stjórna, þannig að ég ... passa mig 

rosalega mikið ... 

Fríða segist læða hugmyndinni inn í starfsmannahópinn þegar hún þarf að taka ákvarðanir 

og með þeim hætti upplifi starfsfólkið hennar að það hafi átt hugmyndina af ákvörðuninni. 

Hún telur þetta góða aðferð til þess að fá fólkið sitt með sér þegar hún þarf að taka erfiðar 

ákvarðanir og telur það ekki átta sig á að ákvörðunin sé frá henni komin. Lísa er eini 

viðmælandi minn sem telur að það sé á hennar ábyrgð að taka ákvarðanir fyrir deildina. Hún 

segist ræða málin við samstarfsfólk sitt, en svo sé það hún sem taki endanlega ákvörðun. Lísa 

talar um að mikil samvinna á deildinni og það hversu lengi þær hafi unnið saman, auðveldi 

allar ákvarðanatökur: „Við erum búnar að vinna svo lengi saman og erum mjög samtaka í þessu 

...maður þarf ekki að vera yfir þeim þannig séð.“ 

Tveir viðmælenda minna nýttu deildarfundina til þess að ræða málin og taka ákvarðanir 

sem varða deildina. Þeir telja deildarfundina góðan vettvang til ákvarðanatöku, þar sem þeir 

vilja gera það í samráði við hina starfsmennina. Pétur orðar það svona: 

... deildarfundirnir eru mjög praktískir fyrir margar sakir bæði að taka á málum á deildinni og 

annað ... því þar ertu að slá fólkinu saman ... mér finnst mikilvægt að hlusta á ... starfsfólk eins 

og ég nefndi áðan þá eru deildarfundir kjörin staður til þess að fara af stað með eitthvað sem 

við erum að spá í... 

Fjórir af viðmælendum mínum hafa annan leikskólakennara með sér á deildinni. Þeir tala 

allir um hversu mikilvægt þeim finnist að hafa annan fagmann sér við hlið, þegar taka þarf 

erfiðar ákvarðanir eða greiða úr erfiðum málum. Einnig sé það mikilvægt til þess að halda á 

lofti faglegu starfi og umræðum. Leikskólakennararnir eru allir með mikla reynslu og njóta þeir 

trausts frá deildarstjórunum. Alda talar um hversu gott henni finnist að bera undir 

leikskólakennarann ýmislegt sem fram fer á deildinni. Þær taka hluta af undirbúningnum 

sínum saman og þar gefst þeim kostur á að ræða mikilvæg málefni:  
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... nú er annar leikskólakennari inni og mér finnst rosalega gott að bera undir hana ... og svo 

erum við sem sagt með undirbúning og höfum ákveðið að taka svona hálftíma saman þar sem 

við ræðum bara ... faglegt starf inni á deildinni þannig að við séum svona stuðningur við hvor 

aðra ... það líka bara styrkir mann og það er rosalega gott að vera með einhvern með sér sem 

styrkir mann í því sem maður er að taka ákvarðanir um ... sem bakkar mann upp í hópnum. 

Aðspurðir telja viðmælendur mínir aðkomu leikskólastjóra litla sem enga í ákvarðanatöku 

á deildinni. Flestir telja það merki um traust af hálfu leikskólastjórans. Þeir líta svo á að þeir 

séu að vinna gott starf á deildinni sinni sem leikskólastjórinn treysti þeim til þess að leysa. Þrír 

viðmælendur mínir töluðu um að leikskólastjóri kæmi helst að ákvarðanatöku þegar stór og 

þung mál væru í gangi, eins og tilkynningar til barnaverndar, starfsmenn sem brjóta ítrekað af 

sér í starfi og annað slíkt. Anna er eini viðmælandi minn sem myndi vilja að leikskólastjórinn 

hefði meiri afskipti af ákvarðanatöku á deildinni. Henni finnst oft mikil ábyrgð lögð á sig sem 

deildarstjóra og segir meðal annars: „...mér finnst þessi ábyrgð sem við fáum ... hún treystir 

okkur sem er gott en stundum ... þurfum við að heyra einmitt hennar skoðun.“ Anna talar um 

að leikskólastjórinn komi þegar hann sé beðinn um það. Það fáist þó engin niðurstaða í málið, 

heldur séu málin bara sett í hennar hendur. Hún telur sig þó hafa meiri samskipti við 

aðstoðarleikskólastjórann. Málin séu orðin þannig í dag að leikskólastjórar þurfi að sinna svo 

mikilli pappírsvinnu og aðstoðarleikskólastjórar séu meira í mannlegu samskiptunum.  

Þær ákvarðanir sem viðmælendum mínum þóttu hvað erfiðastar, snéru að erfiðum 

starfsmannamálum. Einn viðmælandi minn talaði um foreldrasamskipti og „ef það þarf að 

breyta einhverju í sambandi við stuðning og svoleiðis“ gætu þær ákvarðanir verið erfiðar ef 

foreldrar væru ósáttir. 

4.4 Erfið starfsmannamál 

Eitt af erfiðustu málum deildarstjóranna telja þeir vera erfið starfsmannamál. Að þeirra mati 

er erfitt að vera jafnvel eini faglærði aðilinn á deildinni og þurfa að útskýra í sífellu hvers vegna 

þeir vilji að hlutirnir séu gerðir á ákveðinn hátt og svo sé því jafnvel ekki fylgt eftir. Allir 

viðmælendurnir hafa lent í því að vera með erfitt starfsfólk á deildinni sinni. Það hefur jafnvel 

gengið svo langt að erfitt er að losna við starfsmanninn, þar sem stjórnendur og aðrir veigra 

sér oft við að taka á slíkum málum. Nokkrir af viðmælendum mínum lentu í hremmingum 

þegar þeir voru að byrja sem deildarstjórar og tala um hversu erfitt það hafi verið að koma inn 

sem ungur og óreyndur deildarstjóri. Í dag eru þeir í nokkuð góðum málum og ekki mikið um 
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ágreining eða erfið starfsmannamál. Nokkrir viðmælendur mínir tala um að eftir því sem árin 

líði, hafi þeir öðlast ákveðið öryggi til þess að taka á erfiðu starfsfólki. Fríða tekur undir það og 

lýsir upphafi sínu sem deildarstjóri á þennan hátt: 

... að taka að sér deildarstjórastöðu og vera með konum sem eru kannski 20, 30 árum eldri en 

maður sjálfur og búnar að vinna lengi við þetta, það er svolítið erfitt, maður segir ekki svona 

fólki endilega hvernig það eigi að sitja og standa en maður gerir sitt besta, maður reynir það og 

maður hafði stundum á tilfinningunni að um leið og ég væri búin að loka hurðinni þá færi þetta 

allt einhvern veginn (hlær)... Fríða er farin gerum þetta my way. 

Alda tekur undir með Fríðu. Hún lenti sjálf í erfiðri aðstöðu sem nýútskrifaður 

leikskólakennari þegar hún tók að sér deildarstjórn. Hún talar um að það sé alltaf erfitt að 

koma inn sem stjórnandi þar sem eldri og reyndari einstaklingar eru fyrir. Alda telur þó að 

deildarstjórar þurfi ekki að vera ungir og óreyndir til þess að lenda í erfiðleikum með starfsfólk. 

Hún átti mjög erfitt fyrir nokkrum árum og tókst illa að stjórna starfsfólkinu á deildinni. Hún 

lýsir stöðu sinni fyrir örfáum árum síðan á þennan hátt: 

... þær bara gerðu ekkert það sem ég var að biðja þær að gera og svo að sama skapi sögðu þær 

að það væri enginn stjórnun þannig að það var ofboðslega erfitt og svo finnst mér líka 

ofboðslega erfitt ... ég hef líka verið með starfsmann og ... ég vissi ekki betur en það væri allt í 

góðu og svo er hún hætt og þá kemur í ljós að hún var bara ekkert sátt og ég vissi aldrei neitt 

þannig að það kom rosalega aftan að manni það fannst mér rosalega vont ... 

Flestir viðmælendur mínir sögðust þó á endanum leita til leikskólastjóra ef málið lagaðist 

ekki og bæðu um aðstoð frá honum í formi ráðlegginga eða funda. Sumir töldu þó að það 

hjálpaði lítið, því erfitt væri fyrir alla að taka á þessum málum. Lísa lýsir sinni reynslu á þennan 

hátt: 

... þá var bara talað við starfsmanninn en vandamálið fylgir alltaf ... ég held að það sé ... með 

þessa stétt líka ... það getur verið kolómögulegur starfsmaður í langan tíma en það er alltaf 

verið að humma það fram af sér og hugsað bara þetta er manneskja sem mætir vel á ég þá að 

láta hana flakka ... leikskólastjórar veigra sér oft við að taka á svona málum það er mín reynsla. 

Anna upplifði vandamál sín með ákveðin starfsmann á svipaðan hátt. Hún leitaði ráða hjá 

aðstoðarleikskólastjóra sem tók málin í sínar hendur og eftir marga fundi varð niðurstaðan sú 

að starfsmaðurinn var færður á aðra deild, þar sem hann er einnig í útistöðum við starfsfólk.   



 

41 

Nokkrir viðmælendur mínir tala um hversu erfitt sé að taka á málefnum þegar viðkomandi 

starfsmaður eigi við andleg veikindi að stríða. Pétur tekur undir það og talar um að á sínum 

stutta ferli hafi hann töluverða reynslu af erfiðu starfsfólki. Honum finnst þau mál erfiðust þar 

sem andleg veikindi starfsmanna koma við sögu. Hann talar enn fremur um að mjög erfitt sé 

að vinna með fólki sem er að fást við slík veikindi og flestir innan skólans veigri sér við að taka 

á þeim málum. Pétur talar jafnframt um að nýta mannauðinn og segist vera með kennara á 

deildinni sem séu mjög góðir í mannlegum samskiptum. Kennarinn taki það stundum að sér 

að tala við erfiða starfsmenn. Pétur lýsir því þannig: 

...það var líka oft vesen með síma, samskipti og annað ... en þá var svoldið gott ég náttúrulega 

er með einn starfsmann sem er alveg gríðarlega sterk í samskiptum ... ég set hana á háan stall 

í þeim málum ... en hún sagði viltu að ég tali við hana og ég bara já það væri frábært og þar 

komum við aftur inn á að ... ég þarf ekki að sjá um allt. 

Viðmælendurnir voru sammála um að hreinskilni og traust væru mikilvæg þegar kæmi að 

ákvarðanatöku varðandi erfið starfsmannamál, hvort sem vandamálin snéru að einum aðila 

eða fleirum. Ef vel á að takast til þurfa þeir sem deila að finna að hlustað sé á þá og að lausn 

sé í sjónmáli. Flestir byrja á því að setjast niður með viðkomandi starfsmanni, ræða málin og 

reyna að komast að því hvers eðlis vandamálið er. Alda sem hefur töluverða reynslu af erfiðum 

starfsmannmálum lýsir þessu þannig:  

... ég ... reyni að tala við þau og hvað það er sem þau eru ósátt við, hvort sem það tengist mér, 

starfinu eða öðru starfsfólki eða hvað þannig að maður reynir að vinna út frá því hvers eðlis 

vandamálin eru og hvernig maður getur leyst þau ... maður sest kannski fyrst niður með 

viðkomandi og síðan reynir maður að tala ... við hinn ef það er starfsmaður á móti ... að tala þá 

við viðkomandi og jafnvel að setjast niður, hvort sem það er með mér og ef að það er ekki hægt 

að leysa það þá finnst mér voða gott að fá stjórnanda inn í. 

Alda átti erfiðan vetur í fyrra og telur að ástandið á deildinni hafi ekki verið gott. Hún hefði 

viljað vinna á annan hátt en hún gerði, en sá ekki leið út úr þeirri stöðu sem hún var komin í. 

Hún lýsir þessu svona: 

... ég lærði rosalega mikið af síðasta vetri ... ég hefði bara viljað vinna allt öðruvísi ... þá hefði 

ég þurft að vera ákveðnari. Þá var ég með mikið af ungum stelpum þannig að það var .. já þá 

hefði ég þurft að vera ... miklu ákveðnari og það var einhvern vegin ..deildin var ofboðslega 

erfið það voru erfið börn og krefjandi starfsmenn og þú veist mismunandi aðstæður hjá 

starfsfólkinu þannig að þetta var ofsalega þungur vetur. 
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Hún telur að þó svo að hún hafi yfir 20 ára reynslu sem deildarstjóri komi svona tímabil inn 

á milli, þar sem hún er alveg að bugast af álagi vegna erfiðs starfsfólks og manneklu. Alda talar 

um að þá hafi komið upp ýmis málefni sem hún lét liggja á milli hluta og að hún hafi ekki haft 

orku í að sinna starfi sínu sem skildi: 

... maður hefði þurft að taka aðeins betur á þeim ... bæði ég sem stjórnandi og að stoppa líka 

starfsfólkið bara aðeins ... það var búið að ákveða að gera eitthvað og það var setið og allir tóku 

þátt í að ... breyta og síðan var það ekkert gert og á sama tíma kvartað yfir því ... það var bara 

komin ... svona uppgjöf í mann. Maður var eiginlega bara búin á því andlega þess vegna ... 

munar svo rosalega að fá leikskólakennara með sér á deild og nú var ég að tala ... við Siggu sem 

er inni á Örk ... þar er eiginlega bara fagfólk hún segir þetta bara allt annað líf og að vera með 

fullorðið fólk ... 

4.5 Hlutverk og vald deildarstjóranna 

Flestir af mínum viðmælendum upplifðu að þeir hefðu töluvert vald í leikskólanum, bæði innan 

deildarinnar sem og í stjórnunarteyminu. Þeim fannst þeir hafa vald til þess að taka ákvarðanir 

innan deildarinnar, svo framarlega sem þeir fylgdu stefnu og dagskipulagi leikskólans. Þeim 

fannst þeir einnig hafa vald til þess að koma með hugmyndir og setja fram sínar skoðanir og 

síðast en ekki síst hafa vald yfir starfsfólki sínu og vald til þess að taka ákvarðanir. Flestum 

deildarstjórunum fannst þeir hafa vald til þess að breyta því sem þyrfti að breyta á deildinni 

og vita að starfsfólkið styður þá. Lísa segir meðal annars að henni finnist eins og deildin sé sín 

og því hafi hún vald til þess að gera það sem hún vill þar. Anna tekur í sama streng og segist 

hafa vald til þess að breyta því sem hún vill og geti tekið ákvarðanir um það sem hún vill gera. 

Hún telur sig ráða á sinni deild og viti það að starfsfólkið bakki hana upp og styðji hana. Fríða 

telur sig hafa vald í leikskólanum til þess að koma með hugmyndir að breytingum. Henni finnst 

hún einnig hafa vald á deildinni sinni: 

Mér finnst ég hafa vald yfir til dæmis starfsfólkinu mínu ... ég er ekkert að halda aftur af mér ef 

ég sé að mér finnst þessi mynd ekki rétt sett, þetta var ekkert djók þarna áðan með myndina, 

ég vil fá skrifaðan texta og ég vil hafa myndina svona stóra þú veist ...  

Öldu og Pétri finnst þau hafa það vald sem þau þurfi sem deildarstjórar. Pétur talar um að 

hann sé límið í starfsmannahópnum. þar sem hann hefur valdið til þess að taka ákvarðanir. 

Hann talar þó um að mikilvægt sé að hafa fólkið með sér: 
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... maður er ... svona límið í starfsmannahópnum maður getur ... límt alla saman ... að við séum 

samstíga náttúrlega erum við ólík en að við séum svona að stefna ... að þessu sama og vinna 

að sama markmiði og þá hef ég vald til þess að ákveða hvernig við ætlum að gera það og hlusta. 

En þetta er ekki svona eins og ég ræð hér það er aðallega bara að fá fólkið með þér. 

María var eini deildarstjórinn sem taldi sig hafa lítið vald í leikskólanum. Þó svo að hún telji 

sig hluta af stjórnendateymi skólans, virðist hún ekki tengja það við vald og sér ekki að vald 

hafi neitt með leikskólastarf að gera. Hún telur það ekki tengjast deildarstjórastöðunni sem 

slíkri. Aðspurð segir hún:  

... ég hef einhvern veginn aldrei litið á mig ... með meira vald en aðrir þó maður sé deildarstjóri 

mér finnst ég bara vera jöfn hinum eða skilurðu auðvitað hefur maður meira af því maður er 

búin að vera lengur heldur en einhver glænýr ... 

Hún segir einnig: 

Ari til dæmis sem er búin að vera hér í mörg ár mér finnst hann alveg hafa jafn mikið vald og 

ég þó að hann sé ekki leikskólakennari þannig að mér finnst ég ekki hafa neitt meira vald heldur 

en ... ófaglærðir sem eru búnir að vinna hérna í mörg ár.  

Viðmælendur mínir voru ekki á sama máli um það hvaða hlutverki þeir gegndu í 

leikskólanum. Hlutverkin voru jafn misjöfn og þau voru mörg. Tveir viðmælendur töluðu um 

að þeirra hlutverk væri aðeins að vera stjórnandi á sinni deild. Annar þeirra bætti því svo við 

að hans hlutverk væri einnig að „efla starfsfólkið og starfsandann“. María var sammála þeim 

en bætti við: 

... maður er náttúrulega starfsmaður og stjórnar sinni einingu ef maður getur kallað þetta 

einingar og .... það er svo margt skilurðu ef maður fer alveg út í smáatriðin frá því hvað daglega 

starfið snýst um bara sem kennari ... og svo náttúrulega að skipuleggja ... og svo er náttúrulega 

samstarf ... þannig að það eru svo mörg hlutverk það er svo erfitt að greina þau niður í eitthvað. 

Fríða vill trúa því að hún sé fyrirmynd og stjórnandi. Hún telur sig gegna mörgum 

hlutverkum á deildinni:  

... ég vil trúa því að ég sé ... fyrirmynd, stjórnandi ... mentor kannski ... ég tel mig geta hoppað 

inn í hvaða aðstæður án þess að undirbúa mig ég get hoppað inn í samverustund, leikur að 

læra stund svona allt í einu án þess að hafa þurft að skipuleggja mig sérstaklega og af því gefnu 

tel ég ... að ég sé ákveðið svona hryggjarstykki fyrir deildina þá hvað það varðar. 
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Pétur er á svipuðum nótum og Fríða. Hann telur sig einnig gegna mörgum hlutverkum 

innan leikskólans. Hann talar meðal annars um að hann sé talsmaður leikskólans: 

...að vissu leyti er maður eitt af andlitum leikskólans... eins og ég segi bara að tala upp starfið 

og sem fagaðili sérð þú um þína deild og að allt sem við erum að vinna með og einhvern vegin 

bara presentera þetta á góðan hátt þú gerir þetta á kynningu fyrir foreldrana þarna er fullt af 

fagfólki og við erum að vinna fínt starf.        

Allir viðmælendur mínir töldu að traust væri það sem skipti mestu máli í starfi þeirra í 

leikskólanum. Þeir töluðu um að lítill grundvöllur væri fyrir samstarfi yfirhöfuð, ef ekkert traust 

væri til staðar. Talað var um traust á milli deilda og innan deildarinnar, traust á milli foreldra 

og starfsmanna og traust til þess að gera mistök. Fríða talar um að allir geri mistök á 

einhverjum tímapunkti og í þessu starfi sé auðvelt að gera mistök, þar sem mikið er um ungt 

og óreynt fólk. Hún telur einnig að ef deildarstjórarnir finni ekki fyrir trausti, geti öll mistök 

orðið verri. Pétur tekur undir þetta. Hann fann fyrir litlu trausti á gamla vinnustaðnum sínum 

og sá því ekki grundvöll fyrir samvinnu: 

Það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt alveg gríðarlega og ... ég hef alveg upplifað að það var 

ekki ... á gamla vinnustaðnum þá var ekki traust til mín og ég svona hef aðeins grínast með 

þetta að þetta hafi verið svona besti deildarfundur sem ég hef átt og þá komu bara allir hreint 

fram í staðin fyrir eitthvað makk og það í rauninni einfaldaði mér þá ákvörðun að ég vildi skipta 

um vinnustað. 

Aðspurðar sögðu María og Lísa að traust væri það mikilvægasta í starfi skólans. María talar 

um að það sé gott að vita til þess að hún geti farið og leitað til hinna deildarstjóranna ef 

eitthvað kemur upp á og treystir þeim 100%. Lísa yfirfærir þetta meira á deildina sína og segir: 

„Við þrjár sem höfum unnið saman, berum 100% traust til hver annarrar. Ég ætla bara að leyfa 

mér að segja það“. María kemur einnig inn á hversu mikilvægt traust á milli starfsfólks og 

foreldra sé. Alda er henni sammála og talar um að leikskólastarfið gangi ekki vel ef traust á 

milli foreldra og deildarinnar sé ekki gott. Haft er eftir Öldu: 

... mér finnst það alltaf mjög mikilvægt að maður byrji haustið á að vinna sér inn traust og eins 

í viðtölum og svona. Mér finnst það mjög mikilvægt og hvort sem það er gagnvart mér eða öðru 

fólki á deildinni ... að foreldrar geti komið inn og talað við okkur.  
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4.6 Samskipti við leikskólastjóra og aðra stjórnendur  

Öllum viðmælendum mínum fannst þeir vera á einhvern hátt hluti af stjórnunarteyminu og 

mátu það þannig að þeir væru með í ákvarðanatökum og ýmis málefni skólans væru borin 

undir þá. Lísa segist ekki upplifa nema að litlu leyti að hún sé hluti af stjórnendateyminu. Henni 

finnist það einungis vera þegar ákvarðanir eru bornar undir deildarstjórana á fundum. Flestir 

viðmælendur mínir höfðu aðra sögu að segja og töldu að leitað væri til þeirra á ýmsan hátt og 

að þeirra skoðanir og hugmyndir hefðu mikið að segja fyrir skólann. Tveir af deildarstjórunum 

tala sérstaklega um mikilvægi þess að vera með í ráðum þegar verið er að taka inn ný börn og 

raða börnum niður á deildar að hausti. Þeim finnst það mikilvægt og telja sig hafa mikið að 

segja í þeim málum. Einn deildarstjóri mat það sem svo að hún væri hluti af stjórnendateyminu 

vegna þess að aðrir stjórnendur leituðu til hennar. Hún er drífandi í upplýsingatækni og þar 

sem margir stjórnendur í hennar skóla forðast það, leita þeir til hennar. Hún vill gera starfið 

sýnilegt og er mjög dugleg við að upplýsa foreldra í gegnum netmiðla. Flestir deildarstjórarnir 

töluðu um mikilvægi þess að vera með í skipulagningu á skóladagatali og öðru sem viðkemur 

skipulagi skólans.   

Þrátt fyrir að sumir af viðmælendunum upplifðu ekki nægan stuðning við málefni erfiðra 

starfsmanna frá leikskólastjóranum sínum, töluðu þeir allir um að samskipti við leikskólastjóra 

væru góð. Leikskólastjóri er styðjandi í starfi þeirra og allir voru sammála um að þeir gætu 

alltaf leitað til hans, farið inn á skrifstofu og „pústað“, eins og Lísa orðar það. Hún lýsir því 

svona: 

... ég fer reglulega inn til Jónu og tala við hana og segi bara nú er ég komin með nóg af þessu 

og það er bara rætt ... bara eins og gengur og gerist í þessum bransa einhvern vegin þá verður 

fólk langþreytt og maður verður annaðhvort þreyttur á manneklu eða bara á barnahópnum, 

þó maður sé fullmannaður og maður er kannski bara þreyttur á einhverju eða pirraður.. 

Pétur talar um að honum finnist hann eiga gott samband við leikskólastjórann og finnist 

hann geta verið hreinskilin við hann. Leikskólastjórinn gerir kröfur á hann og því sé hann „alltaf 

á tánum“ og reyni að gera sitt besta. María, Fríða og Anna hafa allar sömu sögu að segja, að 

leikskólastjórinn sé styðjandi í starfi og samstarfið sé mjög gott. Leikskólastjórinn treystir 

deildarstjórunum og þeim þykir gott að finna að þeim sé treyst fyrir því sem þær eru að gera. 

Alda tekur undir þetta með þeim, en bætir jafnframt við að gott samstarf og traust þurfi að 
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ríkja á milli hennar og leikskólastjóra til þess að hún geti unnið í leikskólanum. Hún hefur í 

gegnum árin fært sig til í starfi ef henni finnst að samstarfið sé ekki gott. Alda lýsti því þannig: 

... ef ég finn að við erum ekkert að ná saman þá ... fer maður bara, þú veist maður gerir engum 

greiða að vera í svoleiðis aðstæðum því það er nú yfirleitt alltaf eitthvað undirliggjandi, þessi 

óánægja og það er líka eins og ég segi maður er hérna átta tíma á dag og manni verður að líða 

vel ... verður að geta unnið með fólkinu sem er hérna... það er mjög mikilvægt. 

Viðmælendur mínir höfðu allir góða reynslu af samstarfi í leikskólanum. Þeir töldu aðra 

stjórnendur skólans styðja sig í starfi og fannst þeir getað leitað til annarra deildarstjóra og 

aðstoðarleikskólastjóra ef eitthvað kæmi upp á. Samvinnan á milli deildarstjóranna væri góð 

og traust ríki í deildarstjórahópnum. María upplifir mikinn stuðning frá hinum 

deildarstjórunum. Hún hafði fyrir nokkrum árum „keyrt á vegg“ og fann þá fyrir stuðningi og 

samúð þegar hún mætti aftur í vinnu. Deildarstjórinn á næstu deild hafi einfaldlega séð um 

deildina hennar fyrir hana á þessum tíma og kunni María að meta þann kærleika sem hún fann 

frá samstarfsfólki sínu. Nokkrir viðmælendur mínir töluðu um þennan kærleika sem ríkti á milli 

starfsfólksins þegar eitthvað kæmi upp á hjá þeim, hvort sem það væri í einkalífinu eða í 

vinnunni. Pétur hafði nokkrum sinnum átt erfiða daga í vinnunni og í því samhengi talar hann 

um að hann fái „feed back“ frá öðrum stjórnendum og hann kunni að meta samheldnina í 

hópnum. Hann segir: 

... mér fannst rosalega gott að það kom deildarstjóri til mín, hann sá að ég var bugaður eftir 

daginn með erfiðu barni sem hafði misst stuðninginn sinn og ég fór út með hópinn og sest bara 

niður á bekkinn fyrir framan deildina hjá honum ... hann kom til mín og talaði við mig og mér 

þótti mjög vænt um það. Hann sá greinilega að mér leið eitthvað illa og mér þótti mjög vænt 

um það og svo seinna meir kom ... sérkennslustjórinn og það þótti mér líka mjög vænt um 

þannig að þarna fékk ég svona tvö pepp talk eða þú veist ... og kannski umhyggju og einhver 

sem skildi mig og það var mjög dýrmætt af því ég var alveg búinn á því. 

Nokkrir deildarstjóranna hafa einn eða tvo deildarstjóra í skólanum sínum sem þeir leita 

helst til, eftir stuðningi og ráðleggingum. Í þeim skólum þar sem starfsemin var í tveimur 

húsum var minna um samskipti á milli húsa en innanhúss. Lísa segist geta talað við hvern sem 

er, en lýsir stöðunni á þennan hátt: 

... ég gæti sennilega talað við hvern sem er ... þetta er allt flott fólk og svona en ... fólk er 

náttúrulega bara misjafnt ... kannski ég mundi frekar fara til þessarar heldur en hinnar ... maður 
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passar mis vel með fólki ... maður hugsar bara hvernig hitt fólkið er með sínar deildir skilurðu, 

mundi ég græða á því að fara og tala við þessa eða ekki bara dálítið þannig held ég. 

Anna talar um að hún leiti til gamla æfingarkennarans síns, en hún var nemi í þeim skóla 

sem hún starfar við í dag. Þær hafa myndað með sér mikið og traust samband, þar sem 

gagnkvæm virðing er til staðar. Hún leitar einnig til hinna stjórnenda skólans og hefur í gegnum 

árin fengið mikla ráðgjöf og lausn mála sinna í samtölum við þá. Hún finnur að aðrir 

deildarstjórar leita einnig til hennar eftir ráðleggingum. Fríða telur sig getað leitað til hinna 

deildarstjóranna og fengið þann stuðning sem hún þarf þar. Hún upplifði það ekki þannig þar 

sem hún vann áður: 

Í leikskólanum þar sem ég var áður þar var bara svona eiginlega ... hörð samkeppni um 

starfsfólk á milli deilda svona svolítið úlfaborð þú veist hver fengi auka starfsfólk af því að hver 

átti erfiðast. Ég finn það ekki hér ...  

4.7 Samantekt 

Hér að framan hafa verið birt viðhorf og sýn þeirra deildarstjóra sem tóku þátt í rannsókn 

minni. Aðeins einn af viðmælendum mínum hafði unnið sem leikskólakennari inni á deild áður 

en hann tók að sér deildarstjórastöðu. Á þeim tíma sóttist hann sjálfur eftir stöðunni. Það gekk 

þó ekki áfallalaust fyrir sig. Samstarfsmenn hans, sem áður höfðu engan áhuga á stöðunni, 

sóttu allt í einu um hana. Hann taldi það hafa hjálpað sér í starfi deildarstjóra að hafa reynslu 

sem leikskólakennari. Hinir viðmælendur mínir neyddust hálfpartinn til þess að taka að sér 

stöðuna strax eftir útskrift og flestir töldu sig ekki hafa verið tilbúna í það.  

Fram kom að deildarstjórarnir töldu leikskólakennaranámið á engan hátt búa þá undir 

deildarstjórastöðuna. Tveim viðmælenda minna, sem útskrifuðust úr Háskóla Íslands, hafði 

boðist eitt námskeið um stjórnun. Það töldu þeir engan veginn nóg til þess að búa þá undir að 

taka að sér slíka stöðu. Til þess að halda úti gæðastarfi í leikskóla þurfa deildarstjórar að hafa 

kunnáttu og getu til þess að stjórna deild sinni og taka á þeim fjölmörgu málum sem koma 

upp. Það getur verið erfitt þegar þeir hafa ekki fengið neina kennslu til þess og er „hent út í 

djúpu laugina“, eins og einn viðmælandi orðaði það. 

Viðmælendur mínir töldu sig leggja sitt af mörkum í því að taka ákvarðanir í leikskólanum 

sínum. Helstu ákvarðanir sem snéru að skólanum voru teknar á deildarstjórafundum. 

Viðmælendunum fannst mjög mikilvægt að hafa starfsfólkið á deildunum með í ákvarðanatöku 
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sem snéri að deildunum og börnunum. Flestir viðmælendur mínir töluðu um að starfið á 

deildinni væri teymisvinna. Þeir væru hluti af teyminu og litu ekki á sig sem yfirmenn eða 

stjórnendur þegar taka þyrfti ákvarðanir fyrir deildina. Einnig kom fram að leikskólastjórar 

virðast koma lítið að ákvarðanatöku inni á deildum og setja það alfarið í hendurnar á 

deildarstjórum. 

Viðmælendur mínir töldu að erfið starfsmannamál væru það sem reyndi mest á þá í starfi 

sínu. Flestir reyndu að taka á þeim málum inni á deild. Það getur verið erfitt þegar þeir eru 

einu fagmenntuðu starfsmennirnir á deildinni og enginn er til þess að styðja þá í þeim 

ákvörðunum sem teknar hafa verið. Fram kom að þeim deildarstjórum sem höfðu annan 

fagmenntaðan einstakling með sér á deildinni, fannst það mikill munur í allri ákvarðanatöku. 

Allir viðmælendur mínir leituðu til leikskólastjóra þegar starfsmannamálin urðu of erfið. Flestir 

þeirra höfðu ekki góða reynslu af því, þar sem lítið og illa var tekið á málunum. Að mati 

viðmælenda minna eru þau málefni þar sem erfið starfsmannamál koma við sögu erfið 

viðureignar og flestir stjórnendur veigra sér við að taka á þeim málum. 

Fram kom að flestum viðmælendum mínum fannst þeir hafa vald innan leikskólans. Vald 

til þess að taka ákvarðanir fyrir deildina og vald yfir starfsfólkinu sínu. Einum viðmælanda 

fannst hann ekki hafa meira vald en annað starfsfólk sem væri búið að vinna jafn lengi og hann. 

Sá viðmælandi lítur á sig sem jafningja allra á deildinni. Viðmælendum mínum fannst þeir 

gegna mismunandi hlutverkum í leikskólanum, en flestir voru þó sammála um að þeir ættu að 

vera fyrirmynd og andlit leikskólans. 

Viðmælendum mínum fannst þeir vera hluti af stjórnunarteymi skólans á þann hátt að þeir 

tækju þátt í ákvarðanatöku og að ýmis málefni væru borin undir þá. Þeir áttu allir góð samskipti 

við leikskólastjórann og töldu hann styðja sig í starfi. Fram kom að samstarf á milli 

deildarstjóranna í leikskólunum væri gott og upplifðu viðmælendur mínir að traust og virðing 

væri í samskiptum þeirra. Viðmælendur mínir töldu allir að þeir gætu leitað til allra stjórnenda 

í leikskólanum sínum. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í fræðilegt 

samhengi. Í upphafi var lagt af stað með þrjár rannsóknarspurningar: „Á hvaða hátt taka 

deildarstjórar ákvarðanir þegar leysa þarf erfið starfsmannamál? „Hvernig skynja 

deildarstjórar vald sitt?“ Og: „Hvernig upplifa deildarstjórar samskipti sín við aðra 

stjórnendur?“ Þemun í kaflanum eru fjögur. Þau eru: Deildarstjórastaðan og undirbúningur 

hennar, Ákvarðanataka um erfið starfsmannamál, Hlutverk og vald deildarstjóra og að lokum 

Samskipti við aðra stjórnendur. 

5.1 Deildarstjórastaðan og undirbúningur hennar 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að svo virðist sem flestir leikskólakennarar séu 

skikkaðir í deildarstjórastöður að námi loknu. Það kemur einnig fram að fáir leikskólakennarar 

hafa í gegnum tíðina verið starfandi í leikskólum, sem veldur því að hörgull er á deildarstjórum 

og því hafa nýútskrifaðir leikskólakennarar um lítið annað að velja.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda einnig til þess að stjórnunarnámi í 

leikskólakennarafræðum sé ábótavant, þó svo að eitthvað hafi ræst úr síðustu árin. Aðeins 

tveir þátttakendur höfðu fengið einn áfanga í stjórnun í námi sínu. Þeir töldu það vera lítinn 

undirbúning fyrir stjórnunarstöðu og að nám í stjórnunarfræðum þar mætti vera meiri og 

víðtækari. Leiðtoga- og stjórnunarhæfni er ekki meðfædd og því þarf að kenna stjórnendum 

slíka færni. Til þess að halda úti gæðastarfi í leikskóla þurfa deildarstjórar að kunna að stjórna 

deild sinni og að hafa fengið kennslu í því. Leiðtogahæfni er lærð hegðun sem er mikilvægt 

fyrir stjórnendur að hafa til þess að leiða starfsmannahópinn áfram (Gündüz, 2017; 

Rodd,2013).  

Tveir þátttakendur töldu að vettvangsnámið hefði hjálpað þeim töluvert í því að átta sig á 

deildarstjórastöðunni. Þar sáu þeir hvernig starfið á vettvangi fór fram. Mikilvægt er að hafa í 

huga að það tekur tíma að öðlast faglegan þroska sem stjórnandi. Þroskinn byggist á reynslu 

og það tekur tíma fyrir deildarstjóra að öðlast þá þekkingu og færni sem þarf í starfið (Rodd, 

2013). Nokkrir þátttakendur lentu í hremmingum í upphafi deildarstjórastarfsins sökum 

kunnáttu- og reynsluleysis. Allir töldu þeir þörf á meiri stuðningi í upphafi ferilsins, hvort sem 

þeir höfðu lent í vandræðum eða ekki.  
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Niðurstöður sýna einnig fram á að deildarstjórastaðan er krefjandi starf sem þarfnast sífelldrar 

endurskoðunar. Rannsóknir sýna að starf deildarstjóra er veigamikið og erilsamt. Það er í mörg 

horn að líta og deildarstjórar upplifa oft streitu og mikið álag. Til þess að starf millistjórnenda, 

eins og staða deildarstjóra flokkast undir, gangi sem best, þurfa deildarstjórar að hafa góða 

þekkingu á skólamálum og stjórnunarháttum almennt (Gold og Evans, 2002; Rodd, 2013; 

Sigríður Anna Guðjónsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ólafur H. Jóhannsson, 2007).  

Þegar bornar eru saman niðurstöður þessarar rannsóknar og annarra (Berlind 

Hallgrímsdóttir, 2012; Hjördís Fenger, 2012), má sjá hversu mikill skortur er á stjórnunarnámi 

í grunnnámi leikskólakennara. Námið byggist upp á að einstaklingurinn sé að læra til þess að 

verða leikskólakennari, en fæstir vinna sem leikskólakennarar inni á deild heldur fara í 

stjórnunarstöðu strax að námi loknu. Þátttakendur þessarar rannsóknar fengu fæstir kennslu 

í stjórnun þegar þeir voru í grunnnámi sínu. Það má því álykta að frekari þörf er á 

stjórnunarnámi í leikskólakennarafræðum.   

5.2 Ákvarðanataka um erfið starfsmannamál 

Niðurstöður gefa til kynna að allir þátttakendur telja sig á einhvern hátt taka þátt í 

ákvarðanatöku í leikskólanum og að hlustað sé á þá. Viðmælendur mínir telja að helsti 

vettvangur til ákvarðanatöku séu deildarstjórafundir, þar sem málin eru rædd, allir fá að segja 

sína skoðun og koma með rök. Í kjölfarið eru svo teknar ákvarðanir sem varða leikskólann í 

heild sinni. Þar gefst deildarstjórunum einnig tækifæri til þess að ræða á faglegum nótum 

ákvarðanir sem varða erfið starfsmannamál og fá ráðleggingar frá öðrum stjórnendum. Í 

rannsókn þeirra Ínandi og Gillic (2016) lögðu stjórnendur áherslu á þessa þætti. Þeir töldu sig 

ná árangri með því að hvetja samstarfsfólk sitt til ákvarðanatöku og mikilvægt að allir sem 

vinna eftir ákvörðuninni taki þátt í henni. Slík vinnubrögð stuðla að árangri í starfi. Með þessu 

móti upplifa deildarstjórarnir að þeir séu hluti af samfélagi þar sem þeir geta haft áhrif og tekið 

þátt í að móta skólastarfið (Day, 2004).  

Einn viðmælandi talaði um að sumar ákvarðanir séu þannig að leikskólastjóri taki þær einn. 

Að ekki sé hægt að hafa margar skoðanir um einstakar ákvarðanir og sé það leikskólastjórans 

að meta það. Það kemur heim og saman við skrif þeirra Hoy og Miskel (2013), þar sem þeir 

tala um að sumar ákvarðanir verði að vera í höndum þeirra sem hafa þekkinguna til þess að 
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taka ákvörðunina. Það skilar litlu til skólastarfsins þegar þeir starfsmenn eru neyddir til þess 

að taka ákvarðanir sem ekki hafa þekkingu til þess eða vilja að sýna faglega ábyrgð í starfi.  

Í umræðunni um erfið starfsmannamál kom í ljós að þátttakendur töldu þau vera helsta 

álagspunktinn í starfi sínu. Deildarstjórar eiga oft í erfiðleikum með að taka á erfiðum 

starfsmannamálum sem koma upp á deildinni. Þeir eiga það til að gefast upp og horfa framhjá 

vandamálinu (Arna H. Jónsdóttir, 2009; Berglind Hallgrímsdóttir, 2012; Jóna Björg Jónsdóttir, 

2012). Einn þátttakandi hefur átt nokkur erfið tímabil á ferli sínum sem deildarstjóri og talar 

um að hann hefði viljað taka öðruvísi á málunum og viljað vera strangari, eins og hann orðar 

það. Samhljóm er að finna í rannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2010) þar sem niðurstöður 

leiddu í ljós að deildarstjórar gefast einfaldlega upp á og sinna því ekki hlutverki sínu sem 

faglegir leiðtogar á deildinni.  

Deildarstjórarnir í minni rannsókn reyndu eftir bestu getu að taka sjálfir á þeim málum sem 

upp komu á deildinni þeirra. Flestir voru sammála um að viðtöl við viðkomandi starfsmenn 

væri besta leiðin til þess að útkljá málefnið en leituðu til leikskólastjóra ef illa gekk. Nokkrir 

höfðu þó ekki góða reynslu af því, fundu ekki fyrir stuðningi hjá leikskólastjóra og töldu 

vandamálið ekkert hafa lagast við það. Viðkomandi starfsmenn hefðu einungis verið færðir til 

í starfi og vandamálin fylgdu þeim yfir á næstu deild. Það er mjög mikilvægt fyrir stjórnendur 

og aðra starfsmenn skólans að fá stuðning í starfi sínu, þegar þeir þurfa að taka á erfiðum 

starfsmannamálum. Vandamál sem þessi geta undið hratt upp á sig og því þurfa stjórnendur 

að grípa inn í og leggja sig fram við að leysa þau á sem farsælastan hátt. Þegar stjórnendur 

finna fyrir litlum stuðningi frá sínum yfirmönnum getur það valdið streitu í starfi viðkomandi 

(Anna Þóra Baldursdóttir, 2003; Ólafur H. Jóhannsson, 2003).  

Niðurstöðurnar bentu einnig til þess að þrátt fyrir að deildarstjórunum þætti erfitt að 

takast á við þessi mál, þá töldu þeir sig hafa þroskast með árunum og þetta gengi mun betur í 

dag en áður. Einn viðmælandi talaði um að hann laumaði hugmyndum að ákvörðunum inn í 

starfsmannahópinn á fundum. Með því móti taldi hann að starfsfólkið upplifði það sem svo að 

ákvörðunin væri þeirra og því yrðu minni átök fyrir hann að fá ákvörðunina í gegn. Slíkt er þó 

merki um valdbeitingu og gefur ekki góða raun þegar til lengri tíma er litið. Við slíkar aðstæður 

fara stjórnendur og starfsfólk á mis við opnar og ganglegar rökræður sem gætu skapast um 

efnið (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Tveir þátttakendur rifjuðu upp upphaf ferilsins sem 
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deildarstjórar. Þeim fannst erfitt að koma til starfa sem ungur og nýútskrifaður deildarstjóri og 

eiga að stjórna konum sem voru eldri en þeir og með mun lengri starfsreynslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig til kynna að deildarstjórarnir vilja hafa starfsfólkið 

á deildinni með í ákvarðanatökum. Það reynist vel, allir eru ánægðir og það skilar betra 

samstarfi og vinnu á deildinni. Svo virðist sem deildarstjórarnir líti á starfið á deildinni sem 

teymisvinnu og telji sjálfa sig sem hluta af teyminu. Að því sögðu virðast deildarstjórarnir líta 

á sig sem hluta af hópnum, þar sem þeir sem yfirmenn deildarinnar stjórni ákvarðanatökunni. 

Það sé þó mikilvægt að allar ákvarðanir sem teknar eru fyrir deildina séu gerðar í sameiningu. 

Svipaðar niðurstöður er að finna í öðrum rannsóknum. Kennarar sem taka virkan þátt í 

ákvarðanatöku í sínum skólum hafa meiri skilning á starfi sínu, eru jákvæðari og hafa meiri 

ánægju af starfinu. Kennarar upplifa sig mikilvæga við þátttöku í ákvarðanatöku og eru líklegri 

til þess að vinna eftir þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið (Bdemo og Tefera, 2016; Ínadi 

og Gilic, 2016). Það má því segja að þátttakendur leggi áherslu á kvenlægan stjórnunarstíl í 

starfi sínu, þar sem samvinna, sameiginleg ákvarðana- og teymisvinna er talin mikilvæg (Arna 

H. Jónsdóttir, 2009).  

Fjórir þátttakendur höfðu annan leikskólakennara með sér á deildinni og fundu fyrir mjög 

miklum mun þegar kom að ýmsu varðandi ákvarðanatöku og samvinnu. Það getur verið erfitt 

að vera eini fagmenntaði kennarinn á deildinni, nálægðin er mikil og deildarstjórarnir eiga því 

oft erfitt með að standa á sínu. Því getur verið gott að hafa annan fagmann til þess að ráðfæra 

sig við (Arna H. Jónsdóttir, 2005). Rannsóknir sýna að valddreifing er sá stjórnunarstíll sem 

hentar vel í leikskóla og mikilvægt er fyrir deildarstjóra að dreifa verkefnum á meðal 

starfsmanna sinna, þar sem starfið er annasamt. Þeir finna til léttis í starfi sínu og upplifunin 

er sú að þeir séu ekki einir að draga vagninn (Campbell-Evans, Stamopoulos og Maloney, 2014; 

Helena Jónsdóttir, 2009).  

Niðurstöður leiddu enn fremur í ljós litla aðkomu leikskólastjóra að ákvarðanatöku á 

deildunum. Flestir þátttakendur litu á það sem traust í sinn garð sem fagmanns og þar sem 

skólastjórnendur þurfa að takast á við mörg og krefjandi verkefni á degi hverjum, getur verið 

gott fyrir þá að treysta á deildarstjórana sína (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014; 

Sergovanni, 2009). Skólastjórnendur gegna þó afar mikilvægu starfi innan skólans, þar sem 

þeir eru meðal annars faglegir leiðtogar hans og leiða lýðræðislegt og uppbyggilegt samstarf 

ólíkra hópa (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það er því mikilvægt að þeir séu til 
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taks, skapi hvetjandi náms- og vinnuumhverfi og séu meðvitaðir um þarfir starfsfólksins síns 

(Day, 2004).  

5.3 Hlutverk og vald deildarstjóra 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að fimm af sex deildarstjórum upplifa að þeir hafi 

vald í leikskólanum. Þeir telja sig hafa hið hefðbundna vald (Hoy og Miskel, 2013) sem snýst 

að mestu um að taka ákvarðanir fyrir deildina, hafa vald yfir starfsfólki sínu og vald til þess að 

koma með hugmyndir fyrir leikskólann í heild sinni. Allir þátttakendur töldu sig hafa vald til 

þess að taka á erfiðum starfsmannamálum, þó svo að þeir leituðu til leikskólastjóra ef illa gekk. 

Þessar niðurstöður stangast á við flestar niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið 

á störfum deildarstjóra (Arna H. Jónsdóttir, 2009; Berglind Hallgrímsdóttir, 2012; Jóna Björg 

Jónsdóttir, 2010). Það má því velta því fyrir sér hvort störf deildarstjóra í leikskóla séu að 

breytast. Með auknu álagi í starfi leikskólastjóra þar sem mikið skrifstofustarf hefur tekið yfir 

og leikskólar hafa stækkað með tilkomu sameiningarhrinunnar árið 2008, hafi leikskólastjórar 

ekki átt annarra kosta völ en að treysta deildarstjórum sínum og láta þeim vald og aukna 

ábyrgð í té. Stétt leikskólastjóra er einnig að yngjast og má einnig velta því fyrir sér hvort 

hugsanlegt sé að með yngri stjórnendum breytist gildi þeirra og markmið. Lífs- og starfsviðhorf 

gætu einnig verið að breytast með yngri leikskólastjórum, þar sem þeir telja sig ekki þurfa að 

hafa afskipti af öllu heldur gefa deildarstjórunum sínum vald til þess að taka ákvarðanir sjálfir. 

Með því móti eflast deildarstjórar í starfi sínu. Rannsóknir sýna að stjórnskipulagið í skólum 

hefur breyst og þróast mikið síðustu ár. Áður fyrr var það skólastjórinn sem hafði allt vald á 

sinni hendi. Í dag er valddreifing orðin áberandi í skólum þar sem stjórnendur hafa í mörg horn 

að líta og þurfa því að dreifa valdi á fleiri starfsmenn (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón 

Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 2005). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur líta á sig sem leiðtoga á deildinni, þó 

svo að orðið sjálft hafi aldrei komið til tals. Rannsóknir sýna að leiðtogar telja sig ekki eina við 

völd. Þeir leggja áherslu á samvinnu og valdreifingu og hvetja til sameiginlegrar ákvarðanatöku 

(Ínandi og Gillic, 2016; Sinclair, 2007). Með því að hvetja samstarfsfólk sitt til þátttöku í 

ákvarðanatöku, virkja krafta og færni hópsins, þá nær leiðtoginn mestum gæðunum í 

kennslunni (Rodd, 2013). Þátttakendur töldu sig gegna mismunandi hlutverkum í 

leikskólanum, en flestir töldu það þó hlutverk sitt að vera stjórnandi. Það er mikilvægt að 

stjórnendur geti skilgreint eigin sýn á starf sitt. Það gefur stjórnendum tækifæri til þess að 
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skilgreina stöðu sína, þar sem þeir sinna breytilegum hlutverkum í dagsins önn 

(Blandford,1997; Börkur Hansen og Steinunn Helga, 2016). Það má því segja að þátttakendur 

nái að skilgreina stöðu sína, þar sem þeir tala um mismunandi hlutverk daglegs lífs í skólanum. 

Einn talar um að hann sé kennari, annar um að hann sé andlit skólans og sá þriðji um að hans 

hlutverk sé að efla starfsfólkið og starfsandann. Þá talar einn þátttakandi um að hans hlutverk 

sé að koma með nýjar hugmyndir. 

Niðurstöður sýna einnig að þátttakendur telja sig vera hluta af stjórnunarteymi skólans en 

það er eitt af því sem fellur undir starfslýsingu þeirra (Kennarasamband Íslands, e.d.). Þeir 

meta það sem svo þar sem þeir fá að taka þátt í ákvarðanatöku á deildarstjórafundum, öll 

helstu málefni skólans eru borin undir þá og þeir hafa vald til þess að gera það sem þeir vilja 

sem stjórnendur sinna deilda. 

5.4 Samskipti við aðra stjórnendur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að deildarstjórarnir telja allir að þeir eigi góð samskipti við 

leikskólastjórann. Þeir telja hann styðjandi í starfi og finnst þeir getað leitað til hans hvenær 

sem er. Skólastjórnendur vinna mikið og þarft verk og þurfa að takast á við mörg krefjandi 

verkefni dag hvern. Það er því mikilvægt fyrir þá að vera í góðum samskiptum við starfsfólk 

sitt, því störf þeirra hafa áhrif á allt skólasamfélagið (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 

2014; Sergiovanni, 2009). Það er einnig mikilvægt að stjórnendur séu til taks fyrir starfsfólk 

sitt, leggi áherslu á styrkleika þess og styðji það í starfi. Á þann hátt auka þeir meðal annars trú 

starfsmannanna á eigin getu og því eykst hæfni þeirra í starfi. Þegar starfsfólkið finnur að 

stjórnandinn styður þá í starfi, verður það áhugasamara og sinnir starfi sínu betur (Day, 2004; 

Hoy og Miskel, 2013). Stjórnendur sem eru heiðarlegir og áreiðanlegir byggja upp traust og 

góð samskipti, sem verða til þess að kennurum líður á allan hátt betur í starfi sínu (Kaplan og 

Owings, 2013). Þátttakendur mínir eru allir ánægðir í starfi og líður vel þar sem þeir eru í dag. 

Þeir vanda sig við að byggja upp heiðarleg og góð samskipti, hvort sem er við sína stjórnendur 

eða annað starfsfólk skólans. Samskipti á milli deildarstjóranna sjálfra eru að allra mati góð. 

Þátttakendur telja sig eiga gott samstarf við aðra stjórnendur í skólanum og allir getað leitað 

til annarra deildarstjóra ef einhver vandamál koma upp hjá þeim. Nokkrir þeirra hafa upplifað 

umhyggju frá öðru starfsfólki skólans og telja það mikilvægt í dagsins önn þar sem starf 

deildarstjóra er annasamt og getur tekið á. Skólastarf þar sem umhyggja og samstarf eru höfð 

í fyrirrúmi eru talin grundvallaratriði í góðri stjórnun skóla (Day, 2004). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að deildarstjórunum finnst traust skipta mjög 

miklu máli í starfi þeirra í leikskólanum. Þeir telja að traust sé grundvöllur alls samstarfs og tala 

einnig um foreldra í því samhengi. Traustið þarf að vera á báða bóga og inni á deildinni þarf að 

ríkja 100% traust til þess að farsælt starf eigi sér stað. Tveir viðmælendur upplifðu ekki traust 

á gamla vinnustaðnum sínum og sáu því ekki ástæðu til þess að starfa þar lengur. Því má ætla 

að traustið sé burðarstólpinn í skólastarfinu. Í skóla þar sem traust ríkir eru samskipti fólks 

betri og það er líklegra til þess að ræða viðkvæm málefni við samstarfsfólk sitt (Kaplan og 

Owings, 2013). Þátttakendur eru allir duglegir við að nýta þann mannauð sem þeir hafa á deild 

sinni og telja að slíkt yrði erfitt ef ekki ríkti traust á milli allra starfsmanna. Því meira traust sem 

kennarar sýna hver , því meira samstarf er á milli þeirra í skólanum, gæði skólastarfsins aukast 

og kennarar líta á sjálfa sig og hvern annan sem fagmenn (Bryk og Schneider, 2003;Tschannen-

Moran,2009). 

Það má velta því fyrir sér hvort deildarstjórar þurfi meiri aðstoð í ákvarðanatöku í erfiðum 

starfsmannamálum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að erfið starfsmannamál valda 

stjórnendum skóla hugarangri. Svo virðist sem stjórnendur veigri sér við að taka á þeim vanda 

sem fylgir erfiðum starfsmannamálum. Deildarstjórarnir í þessari rannsókn tóku á erfiðum 

starfsmannamálum eins vel og þeim var unnt innan deildarinnar. Þeir boðuðu viðkomandi 

starfsmann á fund og reyndu að komast til botns í því hvað ylli vandanum. Þeir fóru þó flestir 

með erfiðari mál til leikskólastjórnenda, en eins og áður hefur komið fram var litla aðstoð að 

fá frá þeim. Deildarstjórarnir telja að traust og virðing sé það sem skiptir miklu máli þegar taka 

þarf á slíkum málum. Allir deildarstjórarnir skynjuðu vald sitt á þann hátt að þeir væru hluti af 

stjórnunarteymi leikskólans og flestir töldu sig hafa vald til þess að stjórna deildinni sinni, vald 

yfir starfsfólki sínu og vald til þess að taka ákvarðanir sem viðkoma deildinni, skólanum og 

starfsemi hans. Starfsemi leikskólanna byggist að miklu leyti á samvinnu og samskiptum. Því 

má álykta að góð samskipti séu mjög mikilvæg á meðal þeirra sem stjórna skólanum. 

Deildarstjórarnir í þessari rannsókn töldu góð samskipti mjög mikilvæg í leikskólanum til þess 

að skólastarfið gengi sem best. Að mati deildarstjóranna var traustið það sem skipti mestu 

máli í samskiptum þeirra við aðra stjórnendur. Traust til þess að byggja upp góð samskipti var 

lykilinn að samstarfi þeirra á milli. Allir viðmælendur mínir mátu það sem svo að samskipti við 

aðra stjórnendur skólans væru góð, að þeir gætu leitað til þeirra hvenær sem eitthvað bjátaði 
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á og að umhyggja og virðing réðu ríkjum. Þeir töldu aðra stjórnendur skólans styðjandi í starfi 

og töldu sig geta leitað til þeirra með ráðleggingar.  

6. Lokaorð 

Hlutverk deildarstjóra í leikskólum er umfangsmikið og hefur aukist mikið síðustu ár. 

Deildarstjórar bera ábyrgð á að faglegt starf sé unnið á deildinni og annast daglega verkstjórn. 

Þeir eru í nánum samskiptum við samstarfsfólk sitt, stjórnendur, börn og foreldra og þurfa því 

að taka á mörgum miserfiðum verkefnum daglega. Það er því til mikils ætlast af deildarstjórum 

í starfi þeirra og krafa er gerð á að þeir haldi úti gæðastarfi í skólanum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna fram á að teymisvinna og valddreifing sé sú aðferð sem deildarstjórar styðjist 

við í starfi sínu.  

Við vinnslu á þessari rannsókn hefur margt komið upp í huga mér og ég hef lært mikið. Í 

upphafi rannsóknarinnar lagði ég af stað með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um störf 

deildarstjóra. Hugmyndir um að deildarstjórar væru ragir við að taka á erfiðum 

starfsmannamálum og veigruðu sér við að taka á erfiðum málum sem upp koma innan 

deildarinnar. Niðurstöður þessarar rannsóknar komu mér því skemmtilega á óvart, þar sem 

þær sýna að deildarstjórar taka á erfiðum starfsmannamálum og líta á sig sem faglega leiðtoga 

í sínum skóla. Ekki er hægt að alhæfa niðurstöður þessarar litlu rannsóknar yfir á fjöldann, en 

hugmyndir mínar um störf deildarstjóra hafa engu að síður breyst. Það er tilfinning mín að 

fagvitund deildarstjóra hafi aukist síðustu ár og sjálfstraust þeirra sé orðið meira. Ætla má að 

gæðastarf skólans aukist til muna með góðum stuðningi frá stjórnendum skólans, þar sem þeir 

skapa vettvang fyrir uppbyggilegar og faglegar umræður.  

Niðurstöður benda til þess að stuðningur stjórnenda skipti miklu máli þegar leysa þarf erfið 

starfsmannamál og mætti velta því fyrir sér hvort stjórnendur þyrftu að vera með einhverja 

ákveðna stefnu í þeim málum. Með þeim hætti væru skýrari mörk á milli þess hvers konar 

málum leikskólastjórar sinna og þeim sem deildarstjórar sinna. Einnig væri áhugavert að skoða 

nánar skoðanir leikskólastjóra á ákvarðanatöku og valdi deildarstjóra og bera saman við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Áhugavert væri einnig að skoða nánar hvernig 

leikskólastjórar telja sig taka á erfiðum starfsmannamálum og hvort þær niðurstöður væru í 

samræmi við þessa rannsókn. 
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Von mín er sú að þessi rannsókn varpi ljósi á störf deildarstjóra í leikskólum þegar kemur að 

samskiptum, ákvarðanatöku og valdi. Ég tel að deildarstjórar séu að eflast í starfi sínu og 

notfæri sér í mun meiri mæli en áður það vald sem þeir hafa. Deildarstjórar þurfa hvatningu í 

starfi og tel ég það vera í höndum leikskólastjórnenda að hvetja þá áfram. 

Leiksskólastjórnendur þurfa að leiðbeina og hlúa að deildarstjórum sínum til þess að þeir ná 

að þroskast og eflast í starfi. Niðurstöður sýna að svo virðist sem allir veigri sér við að taka á 

erfiðum starfsmannamálum og þurfa því stjórnendur að skapa vettvang þar sem slík mál eru 

tekin föstum tökum, þannig að þau valdi ekki kvíða og vanlíðan hjá öllum sem í skólanum 

starfa. Það getur verið erfitt fyrir leikskóla að hafa óhæfan starfsmann í vinnu, sem þvælist á 

milli deilda þar sem enginn vill hafa hann. Stjórnendur þurfa því að tileinka sér ákveðið verklag 

þegar slík mál koma upp. 
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Viðauki A: Spurningarammi 

 Hvað hefur þú starfað sem deildarstjóri í mörg ár? 

 Hefur þú unnið í öðrum leikskóla en þessum? 

 Hvernig stóð á því að þú tókst að þér deildarstjórastöðu?   

 Að hvaða leyti undirbýr kennaranámið þig fyrir að taka við stjórnunarstöðu? 

 Hvað finnst þér skemmtilegast við deildarstjórastarfið? 

o En erfiðast ? 

 Hvaða kröfur gerir þú til samstarfsfólksins þíns? 

 Hvernig tekur þú á erfiðum starfsmannamálum? 

 Hvert er þitt hlutverk í ákvarðanatöku á deildinni - í leikskólanum? 

 Hvernig stendur þú að ákvarðanatöku og hvernig skipuleggurðu hana? 

 Hvernig tengir þú aðra við mikilvægar ákvarðanir? 

 Hvaða ákvarðanir eru erfiðari en aðrar? 

 Hvenær kemur leikskólastjóri að ákvarðanatöku á þinni deild? 

 Hvers konar vald finnst þér þú hafa? 

 Hversu mikilvægt telur þú traust vera í starfi þínu á deildinni – í leikskólanum? 

 Á hvaða hátt finnst þér aðrir stjórnendur skólans styðja þig í starfi?  

 Hvaða hlutverki finnst þér þú gegna í leikskólanum? 

o Finnst þér þú vera hluti af stjórnunarteyminu? 

 Á hvaða hátt? 
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 Geturðu sagt mér frá sambandi þínu við leikskólastjóra? 

 Hvaða áhrif hefur stjórnun hans á þín störf sem stjórnandi? 
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Viðauki Á: Leyfi frá Persónuvernd  

 


