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Ágrip 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á starfsaðstæður og starfsánægju 
almenns starfsfólks, faglærðs og ófaglærðs, á deildum leikskóla og tengslum 
þessa við áherslur aðalnámskrár um leikskólann sem lærdómssamfélags.  

Gerð var megindleg rannsókn í fimm leikskólum á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem litið var til fimm vídda lærdómssamfélagsins: 
sameiginlegrar styðjandi forystu; sameiginlegra gilda og sýnar; sameiginlegs 
náms og beitingar; samstarfs um faglegt starf á vettvangi og styðjandi 
aðstæður. Kannað var að hvaða marki starfsumhverfi leikskólans samræmdist 
þessum einkennum lærdómssamfélags og áherslum aðalnámskrár um 
leikskólann sem lærdómssamfélag. Þá var kannað hvort tengsl væri að finna á 
milli einkenna lærdómssamfélags og starfsánægju. Einnig er gerð grein fyrir 
hvötum og hindrunum í starfsumhverfi leikskólans í tengslum við leikskólann 
sem lærdómssamfélag. 

Megin niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að almennt upplifðu 
starfsmenn einkenni lærdómssamfélags. Þegar skólarnir fimm voru á hinn 
boginn bornir saman sýndu niðurstöður að þrír skólar störfuðu mun frekar í 
anda lærdómssamfélags en tveir skólar sýndu síður einkenni  
lærdómssamfélag. Þeir starfsmenn sem unnu í skólunum þremur sem 
störfuðu í anda lærdómssamfélags voru ánægðari en þeir sem störfuðu í 
hinum tveimur skólunum sem síður báru einkenni lærdómssamfélags og 
skiptu síður um starf. Þá sýndu niðurstöður jafnframt að af starfsmönnum 
fundu leikskólakennarar bestu samsvörunina í öllum víddum 
lærdómssamfélagsins og skiptu jafnframt síður um starf en þeir sem voru 
ófaglærðir/leiðbeinendur. Ófaglærðir starfsmenn voru síður ánægðir í starfi 
og voru líklegri til að skipta um starf. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 
kynna að mikilvægt sé að starfa í anda lærdómssamfélags eins og 
aðalnámskrá kveður á um. Augljósir hvatar lærdómssamfélags fólu í sér 
starfsánægju, faglega þekkingu, samvinnu og stuðning. Þá voru hindranirnar 
stjórnskipulag leikskóla og of lítill tími til skipulagningar. 

 
 





 

Abstract 
The purpose of this study is to shed light on the working environment and job 
satisfaction of general and professional preschool staff and to explore how 
those two factors are connected to the primary school curriculum’s emphasis 
on making preschool a learning community. 
A quantitative study, conducted in five preschools in the capital area, looks at 
the five dimensions of the learning community: shared and supportive 
leadership; shared values and vision; collective learning and application; 
shared personal practice and supportive conditions. The study examines to 
what extent the preschool working environment conforms to these dimensions 
of the learning community and to the primary school curriculum’s emphasis 
on making preschool a learning community. Furthermore, the study looks at 
whether there is a connection between the characteristics of the learning 
community and job satisfaction. Motivations and barriers in the preschool 
working environment with regard to preschool as a learning community are 
also explained. 
The main results of the study indicate that employees generally experience the 
characteristics of a learning community. When the five schools are compared, 
however, the results show that three of them were more active than the other 
two as learning communities. The staff members in these three schools are 
happier and more likely to stay at their jobs. The results also show that the 
professional teachers conform better to all the dimensions of the learning 
community than does the general staff and are more likely to stay at their jobs. 
The general staff members are less happy at work and more likely to change 
jobs.  
The results of the study indicate that it is important to work as a learning 
community, as suggested in the primary school curriculum. Obvious 
motivations of the learning community include job satisfaction, professional 
knowledge, collaboration and support. Preschool management structure and 
too little time for planning, on the other hand, are the obvious barriers. 
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1. Inngangur 
Börnin eru okkar dýrmætasta auðlind. Framtíð þeirra og hvernig hlúð er að 
þeim í uppeldi og námi er mikilvægt. Viðvera barna í leikskólum hefur aukist. 
Það skiptir því miklu máli að það starf sem fram fer á leikskólum feli í sér mikil 
gæði og áskoranir og að góður starfsandi ríki á vinnustaðnum. Ein 
meginforsenda góðs starfsanda er ánægt starfsfólk sem nýtur starfs síns. Öll 
skólaþróun kallar á gott áhugasamt starfsfólk sem leggur sig fram um að gera 
góðan skóla betri. ,,Gæði skólastarfs hefur ekki einungis áhrif á 
framtíðarhorfur nemenda heldur jafnframt á sköpunarkraft og hagþróun 
samfélagsins alls“ (McKinsey and Company, 2007, bls. 111). Því þarf að keppa 
að faglegu starfi og hlúa vel að starfsmönnum í leikskólanum þannig að  
skólastarfið sé sem öflugast.  

Fræðimenn benda á að styrking lærdómssamfélagsins sé árangursrík leið til 
starfsþróunar kennara og styrkingar skólaþróunar (Harris og Jones, 2010, bls. 
180). Kostir þess eru miklir og felast meðal annars í aukinni samvinnu, virkni, 
starfsánægju og eflingu faglegs starfs. Þar lærir hver af öðrum og lýðræðislegir 
stjórnunarhættir eru viðhafðir þar sem margir taka þátt í ákvörðunum. Þetta 
hefur í för með sér sameiginlega sýn, markvisst starf og betri árangur (DuFour 
og Fullan, 2013, bls. 54; Stoll og Louis, 2007, bls. 7). Samvinnan kallar eftir 
gagnkvæmum tengslum, hlustun og virðingu. Lærdómssamfélagið er samfélag 
jafningja, það er að segja starfsfólk deilir mismunandi reynslu og lærir saman 
til að ná ákveðnum markmiðum (Hord, 2009, bls. 41).  

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 eru sett fram leiðarljós sem eiga að vísa 
leikskólum veginn í mótun leikskólastarfs. Þar segir meðal annars orðrétt: 
„Leikskóli á að vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem 
starfsfólk, foreldrar og börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir 
um málefni leikskólans“ (bls. 24). Oft er sagt að það þurfi heilt þorp til að ala 
upp barn og að skólasamfélagið hafi kallað fleiri til ábyrgðar á menntun og 
uppeldi barna með tilkomu lærdómssamfélagsins. Lögð er áhersla á að 
starfshættir leikskóla hvetji „til samvinnu og samstarfs milli barna, starfsfólks, 
foreldra og nærsamfélags“ (bls. 24), að leikskólinn sé „samfélag þar sem hver 
einstaklingur nýtur virðingar og leggur sitt af mörkum“ (bls. 24). Enn fremur 
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eiga starfshættir að byggjast á jafnrétti og á því að leitast sé við „að koma til 
móts við þarfir allra“ (bls. 24). Eins og sést af þessum áherslum er ekki 
einungis verið að leiðbeina um áherslur í starfi með börnunum heldur er einnig 
lögð áhersla á að leikskólinn móti sér starfshætti sem endurspegli þau gildi sem 
æskilegt er að börnin tileinki sér.  

Í starfi skiptir miklu máli að starfsfólk hafi sjálfstæði, frelsi til athafna og 
ábyrgð. Einnig að traust og góð samvinna sé á vinnustaðnum og að starfsfólkið 
fái að spreyta sig þar sem hæfileikarnir liggja. Við búum við mikið brottfall úr 
starfi, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, og fréttir eru þess efnis að fáir sæki 
í leikskólakennaranám. Brottfallið og skortur á leikskólakennurum hefur áhrif 
á faglegt starf og alla skólaþróun.  

Ör starfsmannaskipti geta haft afdrifaríkar afleiðingar því við þær aðstæður 
skapast rótleysi í umhverfi barnanna sem hafa ekki aðra möguleika en að 
aðlaga sig stöðu mála. Hætta er einnig á að starfið yfirfærist úr faglegu 
gæðastarfi í gæslu  barna. Við getum ætlað að þeir sem koma til starfa í 
leikskóla séu þeir sem eru hvað líklegastir til að leggja starfið fyrir sig í 
framtíðinni og því væntanlegir kandídatar í leikskólakennaranám. Það skiptir 
því miklu máli að starfið í leikskólanum sé áhugavert, innihaldi áskoranir 
þannig að það hvetji fremur en letji leiðbeinendur til þess að velja 
leikskólakennarastarfið sem ævistarf og að það standist samkeppni við annað 
nám.  

Sjálfstæði, ábyrgð, góð samvinna og að geta notað hæfileikana er eitthvað 
sem rannsóknir sýna að auki starfsánægju. Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011) leggur áherslu á samvinnu, frumkvæði og 
eflingu skólans sem lærdómssamfélags en lærdómssamfélagið inniheldur 
þessa þætti, svo sem samvinnu, dreifða forystu og stuðningsríkt umhverfi. Því 
er áhugavert að skoða hvernig þessu er háttað í leikskólastarfinu. Í óformlegum 
samtölum mínum við nokkra starfsmenn sem hafa valið að yfirgefa leikskólann 
hafa skýringarnar verið þær að margir taka sér frí frá skóla áður en þeir halda 
áfram í námi og hafa því ákveðið að staldra stutt við. Aðrir ákveða að hætta og 
bera fyrir sig að skorður séu settar á möguleika þeirra til ákvarðana og 
ábyrgðar. Einnig sé um að ræða mikla álagsvinnu fyrir léleg laun.  
Þessi rannsókn snýr að starfsaðstæðum almennra faglærðra og ófaglærðra 

starfsmanna á deild. Markmið rannsóknarverkefnisins er að varpa ljósi á 
starfsaðstæður og starfsánægju almenns starfsfólks, faglærðs og ófaglærðs, á 
deildum leikskólans og tengslum þessa við áherslur aðalnámskrár um 
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leikskólann sem lærdómssamfélag. Rannsakað verður hvort einkenni 
lærdómssamfélagsins sem aðalnámskrá kveður á um að vinna beri eftir séu vel 
merkjanleg í starfi leikskólans, skoða samband þeirra og starfsánægju almenns 
starfsfólks, faglærðs og ófaglærðs, og hvort merkja megi hindranir í vegi 
varðandi þessa þætti.  

Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: Að hvaða marki samræmist 
starfsumhverfi leikskólans einkennum lærdómssamfélags og áherslum 
aðalnámskrár um leikskólann sem lærdómssamfélag?  

Til nánari afmörkunar voru eftirfarandi spurningar settar fram: 
 

• Eru tengsl milli þess að einkenni lærdómssamfélags séu til staðar 
og starfsánægju almennra starfsmanna á deild?  

 

• Hvaða hvatar og hindranir eru í starfsumhverfi leikskólans í 
tengslum við það að leikskólinn starfi sem lærdómssamfélag? 

 
Ritgerðin samanstendur af fimm köflum og er byggð upp með þeim hætti 

að á eftir inngangi sem er fyrsti kafli kemur fræðilegur kafli, kafli tvö, og  
inniheldur hann fimm undirkafla. Í kafla tvö er gefin innsýn í Aðalnámskrá 
leikskóla með áherslu á lærdómssamfélagið. Einnig er umfjöllun um 
mannauðinn í leikskólanum, sem felur í sér stjórnkerfið og samsetningu 
starfsfólks í leikskólanum, innlit í starfsánægjurannsóknir og fjallað um 
stjórnskipulag. Einnig er í kafla tvö skilgreining á faglegu lærdómssamfélagi, 
líkaninu af lærdómssamfélagi eru gerð skil og víddir þess útskýrðar með hjálp 
fræða.  Kafli þrjú hefur að geyma aðferðafræðina, gagnaöflun og áreiðanleika. 
Kafli fjögur fer yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Síðasti kaflinn, kafli fimm, 
inniheldur umfjöllun um niðurstöður varðandi einkenni lærdómssamfélags, 
starfsánægju, þá hvata og hindranir sem lærdómssamfélag stendur frammi fyrir 
ásamt stuttri samantekt og lokaorðum.
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2. Fræðilegt baksvið rannsóknar 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir fræðilegu baksviði rannsóknarinnar. 
Kaflanum er skipt í fimm undirkafla. Í  kafla 2.1 er gluggað í aðalnámskrá 
leikskóla. Í  kafla 2.2 er fjallað um mannauð leikskólans, skiptingu eftir 
starfsstéttum og umhverfi og gerð grein fyrir þeim reglugerðum sem 
leikskólinn býr við. Í kafla 2.3 er  umfjöllun  um faglegt lærdómssamfélag. Í 
kafla 2.4 er gerð grein fyrir matslíkani sem er notað til að greina einkenni 
lærdómssamfélags í rannsókninni. Í kafla 2.5 er stutt samantekt. 

2.1 Aðalnámskrá leikskóla 

Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um leikskóla, reglugerðum um leikskóla 
og aðalnámskrá leikskóla. Í núgildandi aðalnámskrá leikskóla frá 2011 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) má sjá nýjar áherslur frá því 
sem var í aðalnámskránni frá 1999 (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Munurinn 
liggur í sterkari fagáherslum með tilkomu grunnnámsþáttanna sex. Þessir 
grunnþættir eru sex mikilvæg svið sem eru táknuð með átta orðum: Læsi, 
lýðræði og mannréttindi, sköpun, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sjálfbærni. 
Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru. 
Einnig um framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að 
viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa. Viðhalda þarf eðlislægri forvitni 
og áhugahvöt með hvetjandi umhverfi. Sterk áhersla er lögð á frumkvæði og 
sjálfstæði barna, þau eigi að njóta styrkleika sinna og áhugasviði þeirra gefið 
rými. Vinnubrögð eiga að mótast af þessum grunnþáttum og styðja þarf barnið 
í náminu og auðvelda því öflun upplýsinga.  

Annars vegar er í aðalnámskránni um að ræða hugmyndastrauma eða 
fræðilegar áherslur sem einkum hafa verið þróaðar frá þeim hugmyndum að 
nám fari fram í samvirkni milli einstaklingsins og þess félagslega samhengis 
sem hann er hluti af (Vygotsky, 1967; vísað í Kristínu Karlsdóttur og Önnu 
Magneu Hreinsdóttur, 2016, bls. 247). Hins vegar er að finna áhrif 
barnmiðaðra hugmynda og norrænna gilda sem fela í sér að veita sjónarmiðum 
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barna athygli og hafa jafnrétti, réttlæti, lýðræði og frelsi að leiðarljósi (Key, 
1909; Baldur Kristjánsson, 2006; vísað í Kristínu Karlsdóttur og Önnu Magneu 
Hreinsdóttur, 2016, bls. 247).   

Í markmiðskafla laga um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að í leikskóla 
skuli sjálfstæði barnanna eflt. Í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011) er sagt að leikskólinn skuli vera vettvangur 
sem allir viðkomandi geti haft áhrif á með vali um verkefni og vinnubrögð. 
Sérstakt ákvæði er um að leikskólar skuli vera lýðræðislegur vettvangur  
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33). Einnig er lagt upp með 
að leikskólinn sé lærdómssamfélag fyrir börn þar sem þau fái tækifæri til að 
taka þátt í ákvörðunum um leikskólastarfið. Börn þurfa að finna að þau séu 
virkur hluti af hópi og samfélagi. Í námskránni segir að lykilatriði alls lýðræðis 
sé ,,samábyrgð, virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt og móta 
samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær“ (Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið, 2011, bls. 19). 

Leikurinn er meginnámsleið barna. Í gegnum hann þróa börnin félagsleg 
tengsl (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 27). Affrica Taylor 
(2013, bls. 115) og Hillevi Lenz Tacuchi (2010, bls. 29) telja að erfitt sé að 
greina börn frá samfélagi þeirra; börn séu hluti af þeirri veröld sem þau hrærast 
í. Brasilíski heimspeki- og menntunarfræðingurinn Paulo Freire (1998, bls. 31-
33) áleit barnið tengjast umhverfi sínu á gagnrýninn hátt með því að taka virkan 
þátt í að skapa og móta umhverfi sitt. Þarna kemur til kasta starfsfólksins að 
taka virkan þátt með börnunum í að skapa og móta starfið með hjálp 
umhverfisins. 

Í aðalnámskrá leikskólans eru 22 leiðarljós. Hér eru nokkur dæmi sem lúta 
að lærdómssamfélaginu:  

 

• Leikskóli á að vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag 
þar sem starfsfólk, foreldrar og börn séu virkir þátttakendur og hafi 
áhrif á ákvarðanir um málefni leikskólans. 

• Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og samstarfs milli 
barna, starfsfólks, foreldra og nærsamfélags. 

• Leikskóli á að vera samfélag þar sem hver einstaklingur nýtur 
virðingar og leggur sitt af mörkum. 

• Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til gagnrýnnar hugsunar og 
gefa börnum færi á að virkja sköpunarkraft sinn.  
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• Í leikskóla þarf að finna fjölbreyttar leiðir til samstarfs við 
fjölskyldur og leita margvíslegra leiða til að koma á framfæri 
upplýsingum um starfshætti og starf leikskólans.  
 

• Í leikskóla á að leggja áherslu á sjálfstæði og frumkvæði og hvetja 
hvert barn til að bera ábyrgð á sjálfu sér (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 24). 

Í aðalnámskránni er fjallað um mikilvægi gagnrýnnar hugsunar í skapandi 
starfi. Hvatt er til þess að farið sé út fyrir rammann og frumkvæði sé viðhaft. 
Frumkvæðið krefst sjálfstæðis þannig að kennarar geti haft áhrif á starf sitt og 
séu þannig fyrirmyndir barna, hvetji þau til sjálfstæðra vinnubragða og 
svigrúm sé til ákvarðana. ,,Vinnubrögð í listsköpun og vísindum einkennast 
gjarnan af sköpunargleði, frumkvæði og frumleika. Þannig vinnubrögð er 
æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi“ (Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið, 2011, bls. 17). Þarna er verið að þroska sjálfsvitund og samskipta-
hæfni og búa nemendur undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi. Þessar 
áherslur kalla á starfsfólk sem getur vakið spurningar, stutt við sjálfstæði 
barnanna og átt samtal (Holger Henriksen, 1998, bls. 15–16). Í stefnumótun 
yfirvalda kemur fram að rækta skuli áhugahvöt nemenda og trú þeirra á eigin 
hæfileika svo þeir geti notað hæfileika sína í ólíkum verkefnum á 
uppbyggilegan máta. Þá er nauðsynlegt að námsumhverfi sé hvetjandi fyrir 
nemendur svo þeir geti eflt þekkingu og hæfni (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23–24).  

Kennari á að vera nemendum sínum fyrirmynd og efla vitsmunaþroska 
þeirra, rökhugsun, sköpun og hæfni til að leysa mismunandi viðfangsefni 
(Fullan, 2001, bls. 255–257). Í aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að 
leikskólakennarinn sé góð fyrirmynd (bls. 23). Leggja skal áherslu á 
frumkvæði og sjálfstæði og hvetja til ábyrgðar (bls. 25). Börn eiga að hafa val 
um verkefni (bls. 26). Það reynir á kennarann að hlusta eftir hvað barnið ætlar 
að skapa þegar það hefur frumkvæði að hugmynd. Hugmyndin er síðan sett  í 
framkvæmd og hvatning er í umhverfi barnsins allan tímann á meðan á 
framkvæmdinni stendur. Ákveðið frelsi þarf að vera í ákvarðanatöku til þess 
að geta tekið frumkvæði í starfi. Frumkvæði kallar eftir trú á eigin getu, 
samvinnu, valdeflingu  og þátttöku. Allt eru þetta nauðsynleg hugtök að hafa 
með til þess að hugmyndir barna og starfsfólks geti orðið að veruleika.  
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2.2 Mannauður leikskólans 

Eins og fram hefur komið er mannauður forsenda góðs leikskólastarfs. 
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir hvernig leikskólinn er uppbyggður þegar 
kemur að mismunandi skiptingu mannauðsins. Í bókinni Professional Capital 
skilgreina Hargreaves og Fullan (2012) fagauð skóla (e. professional capital). 
Þeir fjalla um fagauð sem samspil mannauðs (e. human capital), félagsauðs (e. 
social capital) og ákvarðanaauðs (e. decisional capital). Mannauðurinn er 
starfsfólkið sem þróar og byggir upp starf leikskólans og félagsauðurinn snýst 
um samskipti og samvinnu. Þeir nefna máli sínu til stuðnings rannsókn Carrie 
Leana prófessors við Háskólann í Pittsburgh. Hún gerði rannsókn á 130 
grunnskólum sem útskýrir gildi tengsla mannauðs og félagsauðs. Hún 
rannsakaði mannauð, gæði og árangur. Einnig mældi hún félagsauðinn með 
sérstökum spurningum sem beindust meðal annars að samvinnu. Hún fann út 
að skólar með sterkan mann- og félagsauð náðu betri árangri. Félagsauður 
skóla skiptir því miklu máli varðandi starfseflingu kennara. Einnig skiptir 
félagsauður máli varðandi móttöku nýrra starfsmanna. Komi hæfileikaríkur 
kennari/starfsmaður inn í skóla sem ekki er tekið vel á móti er hætta á að hann 
gefist upp. Á hinn bóginn, ef um er að ræða skóla þar sem hefð er fyrir mikilli 
samvinnu, er líklegra að vel sé tekið á móti starfsmanninum. Hann nýti 
þekkingu sína og hæfileika og fái þá uppörvun og hjálp sem hann þarfnast 
(Leana, 2011, bls. 33).  

Stjórnkerfi og samsetning starfsfólks leikskóla 

Uppbyggingu stjórnkerfis leikskólans er að finna í ítarlegum starfslýsingum í 
kjarasamningum frá 2011 (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag 
leikskólakennara, 2015, bls. 76) og er um þrepaskipt kerfi að ræða. Í efsta 
þrepinu er leikskólastjórinn sem ráðinn er samkvæmt 10 gr. laga um menntun 
og ráðningu kennara og skólastjórnenda leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla og hann hefur yfirumsjón með faglegu starfi og stjórnar öllum 
rekstri. Ábyrgð hans og verksvið eru í starfslýsingum í kjarasamningum 
(Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag leikskólakennara, 2015, bls. 75). 
Aðstoðarleikskólastjóri kemur að stjórnun og er staðgengill leikskólastjóra í 
fjarveru hans.  Deildarstjórar bera ábyrgð samkvæmt kjarasamningi frá 2006 á 
stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfs á deild, þeir annast daglega 
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verkstjórn á deild og bera ábyrgð á að miðla upplýsingum innan hennar, milli 
deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildar. Einnig bera þeir ábyrgð 
á foreldrasamstarfi (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag leikskóla-
kennara, 2015, bls. 75). 

Leikskólakennarar og leiðbeinendur, faglærðir og ófaglærðir, vinna að 
uppeldisstarfi á deild undir stjórn leikskólastjóra og deildarstjóra 
(Kjarasamningur leikskóla, 2015, bls. 73). Í aðalnámskrá leikskóla segir: 
,,Leikskólakennarar eiga auk þess að hafa forystu um að leiða og styrkja 
faglegt starf leikskóla, m.a. með því að vera fyrirmyndir í starfi með börnum 
og styrkja faglegt hlutverk leikskólans“ (Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið, 2011). Þarna er bent á að leikskólakennarar skuli miðla til annarra 
þeirri uppeldissýn sem þeir hafa numið. Skilningur er á að leiðbeinendur starfi 
undir stjórn leikskólakennara (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og 
Bryndís Garðarsdóttir, 2013, bls. 3). Í kjarasamningum er svo lýsing á starfi 
leikskólakennara (Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara, 2015). 

Tölulegar upplýsingar um starfsemi leikskóla er að finna á Hagstofu 
Íslands. Í töflu 1 hér að neðan er sýnd skipting starfsfólks eftir menntun og í 
töflu 2 eftir aldri leikskólakennara árið 2016.  
 

         Tafla 1 Skipting starfsfólks eftir menntun/tegund starfs 

Menntun/tegund starfs Fjöldi Hlutfall (%) 

Leikskólakennarar 1729 29% 

Uppeldismenntaðir 1014 17% 
Ófaglærðir 2683 46% 

Aðrir 481 8% 
Samtals 5907 100% 

 
Í töflu 1 sjáum við að leikskólakennarar eru 29% af starfsafla leikskóla á 

árinu 2016. Uppeldismenntaðir eru 17% og ófaglærðir 46%. Í skýrslu 
samstarfsráðs varðandi breytingar á faglegu umhverfi leikskóla 2008-2018 frá 
því í apríl sl. kemur fram að leikskólakennurum fækkar (Samstarfsráð um 
starfsþróun kennara og skólastjórnenda, 2018, bls. 10-12). Auk þess eru börn 
yngri þegar þau byrja í leikskóla en áður og hafa því lengri dvalartíma þar. 
Reglugerð um inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara, nr. 
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872/2009, kveður á um að að lágmarki 2/3 starfsfólks við uppeldi og kennslu í 
hverjum leikskóla skuli vera leikskólakennarar. Þessi lagaskylda er ekki 
uppfyllt. Einungis 1/3 starfsfólksins er leikskólakennarar. Börn hafa yngst og 
dvalartími aukist sem kallar á meiri mannafla. Í mörgum leikskólum er aðeins 
einn leikskólakennari á deild og á sumum deildum enginn. Erfitt er að manna 
deildarstjórastöður á sumum stöðum í dag með leikskólakennara eins og 
starfsauglýsingar í blöðum kveða á um. Leikskólinn, með þá starfsemi sem í 
boði er í sveitarfélögunum, þarf því að ráða starfsmenn úr öðrum greinum 
samfélagsins til þess að geta starfað eins og sést af því að einungis 1/3 
mannaflans eru menntaðir leikskólakennarar. 

 
Tafla 2 Aldur leikskólakennara árið 2016 

Aldur Fjöldi Hlutfall (%) 
20-29  63 4% 
30-39 363 21% 
40-49 616 36% 
50-59 477 28% 
60-67 197 11% 
67 og eldri 15 1% 
Samtals 1729 100% 

 
Aldursdreifing leikskólakennara í töflu 2 sýnir að lítil nýliðun er í stéttinni. 

Fáir eru á aldursskeiðinu 20-29 ára eða einungis 4%. Í skýrslu 
Ríkisendurskoðunar frá 2017 er þessu gerð skil og hvatt til aðgerða og betri 
skilvirkni í leikskólakennaramenntun. Fram kemur í svörum frá Háskóla 
Íslands (HÍ) og Háskólanum á Akureyri (HA) að ekki sé nægilegt að líta 
einungis á leikskólakennaramenntunina heldur verði að skoða málin í stærra 
samhengi. Það hversu fáir eru í námi sýnir að aðsteðjandi er 
leikskólakennaraskortur í framtíðinni. Staðreyndin er að faglærðum fækkar en 
ófaglærðum fjölgar (Ríkisendurskoðun, 2017). Mikill hörgull er á 
leikskólakennurum. Ingibjörg Kristleifsdóttir, fyrrverandi formaður Félags 
stjórnenda í leikskólum, ræddi brottfall starfsfólks í fjölmiðlum þar sem hún 
nefnir að leikskólinn sé oft á tíðum aðeins ,,stoppistöð“ fyrir starfsfólk áður en 
það fer í nám (Ingibjörg Kristleifsdóttir, 2013). Nýlegar aðgerðir og 
yfirlýsingar mennta- og menningarmálaráðherra, meðal annars um launað 
vettvangsnám á lokaári til M.Ed. náms og styrki til kennaranema, endurspegla 
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skýrt þá stöðu sem leikskólinn er í (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2019).  

Starfsmannavelta í leikskólum hefur aukist úr 25,4% í 26,5% þegar bornir 
eru saman starfsmenn í leikskólum 1. desember 2015 og á sama tíma árið 2016. 
Starfsmannavelta hefur aukist meðal annarra starfsmanna með 
uppeldismenntun (úr 26,3% í 30,9%) og ófaglærðra (úr 33,6% í 34,0%) 
(Hagstofa Íslands, 2017). Mikilvægt er að hafa þessar tölur í huga þegar fjallað 
er um starfsemi leikskólans og skyggnst er í innviðina.  

 

 Starfsánægja  

Rannsóknir hafa verið gerðar á meðal starfsfólks leikskóla hérlendis. Á óvart 
kemur að um er að ræða almenna ánægju í starfi þrátt fyrir mikla 
starfsmannaveltu leikskóla (Guðbjörg Gunnarsdóttir, 2015, bls. 69; Jónína 
Einarsdóttir, 2016, bls. 72).  Niðurstöður rannsóknanna benda til að ef til vill  
þurfi að kafa dýpra eftir þáttunum sem hindra að starfsmenn líti á leikskólann 
sem vænlegan vettvang til atvinnuþátttöku.  

Arna H. Jónsdóttir dósent í leikskólafræði og menntastjórnun við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands gerði starfsánægjurannsókn í tengslum við 
starfsánægju og stjórnun í leikskólum. Niðurstöður hennar sýndu fram á að 
starfsánægja starfsfólks fólst í því að ná árangri með börnunum. Starfsfólk kaus 
ákveðnar stjórnunaraðferðir fram yfir aðrar og hafnaði sterkri píramíta-eða 
regluveldisstjórnuns sem einhliða stjórnunaraðferð til aukinnar starfsánægju. 
Við þær aðstæður talaði starfsfólk um fjarlægð leikskólastjóra, faglega 
einangrun, skort á samvinnu, heildarsýn, áhrifum, þátttöku og upplýsingum 
(Arna H. Jónsdóttir, 1999, bls. 45, 55). 

Eigindleg rannsókn var gerð á starfsumhverfi sex leiðbeinenda sem höfðu 
starfað í leikskóla í fimm ár eða lengur. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu 
jákvæða mynd af stöðu þeirra. Þeir töldu sig vel upplýsta um málefni sem 
snerta deildina sem þeir vinna á og að jafningjabragur væri til staðar. Það var 
þó niðurstaða rannsakenda að mikilvægt væri að gera rannsókn meðal 
leiðbeinenda  sem stoppuðu stutt við en það átti ekki við um viðmælendur í 
þessari rannsókn (Heiða Björg Ingólfsdóttir, 2014, bls. 74–75).   
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Enn fremur kom í ljós þegar unnið var að viðtalsrannsókn um starfsánægju 
starfsfólks með aðra fagmenntun en leikskólakennaramenntun á höfuðborgar-
svæðinu að starfsánægja tengdist félagslegum árangri og samskiptum í starfi 
og meiri möguleiki var á starfsframa innan einkarekinna leikskóla, sem jók 
starfsánægjuna (Jónína Einarsdóttir, 2016, bls. 4). Einnig kom fram að erfitt 
var að fá viðmælendur sem höfðu unnið í allt að sex ár því þessir starfsmenn 
virðast stoppa stutt við í leikskólunum (Jónína Einarsdóttir, 2016, bls. 72). 
Þarna eru vísbendingar um að starfsmenn með aðra fagmenntun en 
leikskólakennaramenntun og ófaglærðir stoppa stutt við.  

 

Stjórnskipulag  

Í rannsókn sem Trausti Þorsteinsson gerði á fagmennskuhugmyndum 
grunnskólakennara árið 2002 kom í ljós að kennarar vildu fá að efla sjálfstæða 
fagmennsku fremur en að vera öðrum undirgefnir eða háðir. Einnig kom í ljós 
að kennarar töldu sig hafa tækifæri til ákvarðanatöku um faglega stjórnun 
skólans, það sem snýr að kennsluaðferðum, markmiðssetningu, innra mati og 
fleira. Þeir töldu einnig að með því að taka þátt nytu þeir faglegs sjálfstæðis í 
starfi (Trausti Þorsteinsson, 2002, bls. 163–165). 

Sergiovanni (2009, bls. 166) telur að með nákvæmum  starfslýsingum 
verði kennarar óvirkir og bíði eftir því að vera sagt fyrir verkum og að kennarar  
sem ekki fá notið hæfileika sinna komi fram við börn sem viðfangsefni en ekki 
persónur. Í niðurstöðum rannsóknar Stern-Steinhoff (Oci, organizational 
climat index) stóðu  þeir skólar sem buðu upp á  hvatningu til þróunar betur að 
vígi við að mæta þörfum kennara fyrir áhugahvöt. Það er að segja þeir sem 
mættu kennurunum menntunarlega og félagslega og hvöttu þá til frumkvæðis. 
Annað var uppi á teningnum í þeim skólum sem leggja áherslu á eftirlit svo 
sem reglur og beina stjórnun. Þar skapast umhverfi sem dregur úr möguleikum 
kennara til að þróast sem fagmenn og það slær á áhugahvötina (Stern, 1970, 
bls. 271–273). Við slíkar aðstæður verður starfsfólki hættara við að gera mistök 
og að sýna síður frumkvæði. Miklu skiptir að áhugi sé fyrir því að skapa 
umhverfi þar sem leyfilegt er að gera mistök og litið er svo á að þau séu til þess 
að læra af  (Hattie, 2009, bls. 238–239). Í skóla þar sem stöðugt nám fer fram 
eins og í lærdómssamfélaginu eru mistök álitin nauðsynleg til þess að læra af 
og liður í að verða betri (Kanold, 2011).  
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Sergiovanni (2009) bendir á hinn bóginn á að auðinn sem felst í hæfileikum 
starfsfólksins þurfi að nýta vel og þar skipta samskipti, sjálfsefling og 
starfshvatar verulegu máli. Sýnt hefur verið fram á að fólk nær hámarksárangri 
ef það fær að vinna við það sem það trúir á og nýta sína náttúrulegu hæfileika 
(Muha, 2005). Þessa þætti þurfa stjórnendur að styðja við með hvatningu og 
möguleikum til starfsþróunar (Sergiovanni, 2009, bls. 128–129). Þegar verið 
er að deila niður verkefnum skiptir því máli að kanna áhugasvið viðkomandi. 
Þegar fólk er gott í einhverju og hefur áhuga á ákveðnum þætti mun það vinna 
verkið vel og hafa af því ánægju sem mun síðan leiða til gæðastarfs. Til dæmis 
er mjög listhneigður starfsmaður ánægðari fái hann að einbeita sér í auknum 
mæli að listsköpun og svo framvegis.  

Varðandi stjórnskipulagsbreytingar eru fyrirtæki að sjá að mannauðurinn 
skiptir miklu máli og eru þau farin að færa starfsmönnum meiri forystu og 
ábyrgð. Þeir hafa áttað sig á að líðan starfsfólks helst í hendur við árangur 
fyrirtækisins. Viðskiptaráð Íslands var með þekktan gestafyrirlesara, Jos de 
Blok, á ráðstefnunni ,,Bylting í stjórnun“ er var ætluð til að kynna 
nútímastjórnunarhætti fyrir stjórnendum og öðrum áhugasömum. Ráðstefnan 
var haldin í september 2018. Hann fjallaði um efnið Humanity over 
Bureaucracy þar sem hann gaf ráðstefnugestum innsýn inn í hjúkrunarþjónustu 
sem sett var á laggirnar og er án þrepaskiptingar og hefur vaxið ört síðustu ár. 
Breyting hefur orðið í starfsmannavali þar sem starfsmenn eru vel menntaðir í 
dag og tilbúnir til að taka ábyrgð. Hann skipti þjónustunni niður í faglega 
þjónustu og stjórnun því honum fannst vald og bein stjórnun eyðileggjandi 
fyrir starfsfólkið (Jos de Blok, munnleg heimild 27. september 2018). 
Stjórnendur leikskólanna verða að hugsa vel um nýtingu mannauðsins eins og 
Barber o.fl. (2010, bls. 6) benda á en samkvæmt vísbendingum og niðurstöðum 
margra rannsókna þurfa leiðtogar meðal annars að koma upp skilvirkum 
teymum og dreifa valdi, tengja starfsemina við umhverfið og virkja foreldrana 
til þess að ná fram árangursríku starfi. 

Í skýrslu sem unnin var af Trausta Þorsteinssyni dósent við HA og dr. Birnu 
Maríu Svanbjörnsdóttur um stjórnkerfi skóla á Akureyri var bent á breytingu á 
stjórnkerfi þar sem lagt var til að fagleg staða leikskólastjóra og aðstoðar-
leikskólastjóra væri aukin og deildarstjórastöður lagðar niður á deildum þar 
sem voru fleiri en einn leikskólakennari. Þessi tillaga var sett fram í ljósi þess 
að fagmenntuðum leikskólakennurum á Akureyri hefur fjölgað umtalsvert frá 
því sem var þegar deildarstjórastöðurnar voru innleiddar. Þar að auki væri betra 
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að þeir ynnu saman sem jafningjar (Birna María Svanbjörnsdóttir og Trausti 
Þorsteinsson, 2011, bls. 27).  

 

2.3 Faglegt lærdómssamfélag 

Menntunarfræðingar telja hugmyndina um lærdómssamfélag (e. learning 
community) eða faglegt lærdómssamfélag (e. professional learning 
community) eina af áhrifaríkustu leiðunum til að bæta aðstæður í námi barna 
og nemenda (Stoll, Bolam o.fl., 2006; DuFour, DuFour og Eaker, 2009). Stoll 
og félagar (2006) skilgreina lærdómssamfélag þannig að það sé menning sem 
hvetur og viðheldur stöðugu námi meðal starfsfólks skólans í þeim 
sameiginlega tilgangi að styrkja nám nemenda. Í slíku samfélagi er framþróun 
metin sem grundvöllur fyrir áframhaldandi vinnu (DuFour og Fullan, 2013, 
bls. 54). Í hnotskurn má segja að faglegt lærdómssamfélag innihaldi hóp fólks 
sem leggst saman á árarnar, deilir sýn sinni og reynslu ásamt því að styðja hvert 
annað í starfi. Starfsfólk vinnur saman að því að finna leiðir, innan og utan 
skólasamfélagsins síns, með það að markmiði að auka og bæta við nám sitt og 
barnanna (Stoll og félagar, 2006, a:5).   

Hugmyndafræðilegar stoðir lærdómssamfélaga er meðal annars að finna í  
kenningum John Dewey (1859–1952) um virkni í menntun og vitþroska-
kenningu Vygotskys (1978). Dewey var hvatamaður þess að börn og kennarar 
læri saman sem hópur við framkvæmd ákveðinna verka ,,learning by doing“. 
Vygotsky (1978) kom fram með svæði hins mögulega þroska (e. zone of 
proximal development). Þar er því lýst í fyrsta lagi hvernig einstaklingur nær 
tökum á verkefnum sem hann ræður ekki við einn síns liðs og nýtur því 
stuðnings hæfari einstaklinga og félagslegra samskipta við jafningja. Í öðru 
lagi er stuðst við kenningu hans um tengsl máls og hlustunar, það er að segja  
nám og þroski verða til í gegnum félagsleg tengsl í formi hlustunar og reynslu 
(vísað í Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 88).  

Einn helsti frumkvöðull hugmyndafræðinnar um lærdómssamfélag var 
Peter Senge, prófessor í viðskipta- og stjórnunarfræðum við Harvard-háskóla.  
Í bók sinni, Fimmta fagið (e. Fifth Discipline) sem kom út árið 1990, 
skilgreindi hann fimm meginstoðir sem þurfa að vera til staðar í samfélagi sem 
lærir: Heildarsýn (e. system thinking) þar sem allir meðlimir samfélagsins 
þurfa að skynja ábyrgð sína gagnvart heildinni; persónuleg hæfni (e. personal 



13 

mastery); starfskenning (e. mental models); teymisvinna eða nokkurs konar 
liðsnám (e. team learning) þar sem fólk lærir hvert af öðru; sameiginleg sýn (e. 
shared vision). Allir þessir þættir þurfa að verka saman í skipulagsheild sem 
lærir og starfsmenn eru ekki áhorfendur sem bregðast eingöngu við áreiti 
heldur hafa þeir áhrif á starfið og sýna frumkvæði (e. proact). Þeir eru virkir í 
starfi með börnunum eða til að koma á nýjungum (Senge, 2006, bls. 6–7, 47–
51, 69). 
Ýmsir fræðimenn þróuðu kenningu Senge áfram og Shirley Hord (1997) 

innleiddi hugtakið um skólann sem faglegt lærdómssamfélag (e. professional 
learning community) (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37). Hord (2004) 
skilgreindi hugtakið og setti fram fimm þætti sem hún taldi einkenna faglegt 
lærdómssamfélag. Þeir eru: Sameiginleg styðjandi forysta (e. supportive 
shared leadership); sameiginleg sýn (e. shared vision); sameiginleg ábyrgð (e. 
collective responsibility); faglegt samstarf (e. collective professions inquiry); 
stuðningur við hóp sem og einstakling (e. group as well as individual learning 
is promoted). 

Síðan hafa fleiri, þar á meðal Bolam og fleiri (2005), staðfest ofangreinda 
skilgreiningu ásamt því að leggja áherslu á þrjá þætti til viðbótar: Upplifun 
þess að tilheyra (e. inclusive membership); gagnkvæmt traust, virðingu og 
stuðning (e. mutual trust, respect and support); hreinskilni, tengslanet og 
sameiginlegt eignarhald (e. openness, networks and partnerships), það er að 
segja í þessu felst að leita fanga út fyrir skólann eftir þekkingu og hugmyndum 
í samvinnu við umhverfið (Bolam og félagar, 2006, bls. 227).  
Þótt nokkuð sé misjafnt meðal fræðimanna hversu marga þætti þeir tilgreina  

er kjarninn sá sami. Faglegt lærdómssamfélag einkennist af möguleikum til 
starfsþróunar sem tengist trausti, tengslum og samvinnu þar sem kennarar 
ígrunda starf sitt saman, finna leiðir til að bæta starfshætti sína og ígrunda 
hvernig þeir framkvæma þær aðferðir sem þeir hafa lært til endurbóta.  Þeir eru 
samvirkir, það er þeir láta sig árangur allra varða (Bryk og félagar, 1999; Stoll 
og félagar, 2006a; Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 127–128). Í hnotskurn má 
því segja að í lærdómssamfélagi hafi starfsmenn tækifæri til að læra stöðugt 
sem er góð leið til starfsþróunar.  

MacGilchrist og félagar (2004) útfærðu hugtakið lærdómssamfélag með því 
að nota greindir (e. intelligences) sem þeir sóttu til fjölgreindakenningar 
Gardners. Greindirnar eru: Samhengisgreind, samvirknigreind, aðgerðagreind, 
tilfinningagreind, ígrundunargreind og kennslufræðigreind (Svava Björg Mörk 



14 

og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 38–41). Svava Björg Mörk leikskólastjóri 
gerði rannsókn þar sem hún nýtti sér skólagreindalíkan þeirra í skólaþróun á 
leikskólanum Bjarma í Hafnarfirði. Hún réðst í mikla vinnu með kennurum 
sínum þar sem greindirnar voru krufnar. Sem dæmi um aðgerðagreind var að 
koma sýninni í framkvæmd og var það gert með því að leggja áherslu á dreifða 
ábyrgð og forystuhlutverk (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 
62). Niðurstöðurnar fólu í sér að kennarar töldu sig hafa eflst sem fagmenn og 
í skólasamfélaginu tókst að byggja upp áherslu á samræður, samvinnu, dreifða 
forystu, ábyrgð, traust, umhyggju og virðingu (Svava Björg Mörk og Rúnar 
Sigþórsson, 2011, bls. 38). Hinir ófaglærðu sátu  fundi og þar með var um enn 
meiri dreifða forystu að ræða og samvinnu. Enda var að því stefnt að 
deildarstjórar og stjórnendur væru ekki eingöngu hið ráðandi afl (bls. 74). 
Skýrust var kannski sú tilfinning þátttakenda að þó þeir hefðu ólíkan bakgrunn, 
ólíka menntun og sumir hverjir ekki starfsréttindi tilheyrðu þeir samfélagi 
jafningja sem hefði gefið þeim jöfn tækifæri til að vaxa og þroskast í starfi 
(Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 54).  

2.4 Líkan af faglegu lærdómssamfélagi 

Langtímarannsókn á þróun lærdómssamfélaga í skólum (SEDL) sem varði frá 
1995 til 2000 undir stjórn Shirley M. Hord greindi þá þætti/víddir sem 
einkenna lærdómssamfélag. Í kjölfarið fékk Hord með sér fleiri samverka-
menn, þar á meðal Hipp og Huffman og fleiri, sem með rannsóknum sínum á 
mörgum leik-, grunn- og framhaldsskólum þróuðu saman vídd faglegs 
lærdómssamfélags úr niðurstöðum margra eigindlegra rannsókna. Við 
greiningu rannsóknanna fundust lykilþættir sem þeir telja einkenna faglegt 
lærdómssamfélag. Úr allri þessari vinnu urðu til matsviðmið lærdóms-
samfélags (e. Professional Learning Community Assessment - PLCA) sem 
gjarnan er talað um sem fimm víddir lærdómssamfélags: 1) Sameiginleg  og 
styðjandi forysta; 2) sameiginleg gildi og sýn; 3) sameiginlegt nám og beiting; 
4) samvinna um faglegt starf á vettvangi; 5) styðjandi umhverfi sem skiptist 
annars vegar í a) samskipti og hins vegar í b) skipulag (Hipp og Huffman, 
2003; Hord, 1997, 2004; Huffman og Hipp, 2010). Þessir þættir eru settir fram 
í líkani í töflu 3 hér á eftir og í framhaldi verður fjallað um hvern þessara þátta 
í aðgreindum köflum (Birna María Svanbjörnsdóttir þýddi, sjá bls. 78–80.   
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    Heiti víddar        Einkenni víddar 

1. Dreifð styðjandi forysta  
(e. shared and supportive 
leadership) 

• styðja starfsfólk sem leiðtoga  
• deila valdi og ábyrgð  
• deila ákvarðanatöku á breiðum    

grundvelli sem hefur í för með sér  
skuldbindingu við starfið 

• sameiginleg upplýsingagjöf 
2. Sameiginleg gildi og sýn  
(e. shared values and vision)  

• sameiginleg sýn 
• sameiginleg gildi varðandi hegðun, 

nám og kennslu 
• nám og þroski barna í öndvegi 

3. Sameiginlegt nám og beiting 
(e. collective learning and 
application) 

 

• deila upplýsingum  
• vinna saman, planleggja, leysa þrautir  

með áherslu á aukin gæði náms  
• viða að sér þekkingu, færni og  

aðferðum til að læra nýja hluti 

4. Samvinna um faglegt starf á 
vettvangi 
(e.  shared personal practice) 

• hvetja og veita endurgjöf til að auka 
getu  

• jafningjar gefa hver öðrum ráð 
• deila niðurstöðum 
• þjálfa og leiðbeina 

5. Styðjandi aðstæður 
(e. supportive conditions) 
• samskipti (e. relationship) 
• skipulag (e. structure) 

 
 

• styðjandi samskipti  
• traust og virðing  
• viðurkenning  
• jákvætt andrúmsloft 
• áhættutaka 
• bjargir (svo sem tími, peningar,  

efniviður, fólk) 
• stærð skóla 
• boðleiðir, tími fyrir fundi starfsfólks 
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1 Dreifð styðjandi forysta   

Fyrsta vídd lærdómssamfélagsins, sameiginleg styðjandi forysta, er þegar 
skólastjórnendur deila valdi (e. power), yfirráðum og ákvarðanatöku við að 
byggja upp og styðja forystu meðal starfsfólksins (Hord, 1997; Hipp og 
Huffman, 2010, bls. 13). Í henni felast tengsl á jafningjagrunni og dreifing 
valds sem hafa í vaxandi mæli orðið áhrifavaldar í stjórnun skóla. Þar er í 
auknum mæli horft til þátttöku starfsmanna með því að dreifa forystu á ólík 
hlutverk. Kenningar um faglegt lærdómssamfélag leggja áherslu á að vinna 
beri að slíkri sameiginlegri og styðjandi forystu (Hipp og Huffman, 2010, bls. 
2425).  

Litið er svo á að flókin og margvísleg verkefni dagsins í dag kalli á sve–
igjanlegt skipulag og að oft sé um tímabundin forystuhlutverk að ræða þar sem 
áhugi og hugmyndir starfsmanna fá notið sín (Muijs og Harris, 2003, bls. 439). 
Gjarnan er í þessu sambandi talað um dreifða forystu (Muijs og Harris, 2003, 
bls. 439; Owens og Valesky, 2015, bls. 263). Dreifð forysta (e. distributed 
leadership) snýst ekki um að allir eigi að stjórna eða veita forystu á sama tíma 
heldur að forystuhlutverkið á að fara og getur farið á milli fólks við ólíkar 
aðstæður, með öðrum orðum dreifist forystan um stofnunina. Skólastjóri 
gegnir lykilhlutverki við að styðja við hana. Markmiðið er að virkja sem flesta 
og þannig getur hver og einn nýtt sérþekkingu sína (Rúnar Sigþórsson, 1999, 
bls. 45; Muijs og Harris, 2003, bls. 439; Börkur Hansen, 2013, bls. 80). Hafa 
ber í huga að þar sem slík forysta er við lýði er það ekki alltaf hinn formlegi 
forstöðumaður sem hefur allt vald í gegnum reglugerðir og pappíra sem leiðir 
hópinn. Það getur allt eins verið einhver sem staðsettur er neðar í pýramídanum 
(Börkur Hansen, 2013, bls. 78–79).  

Í þessu sambandi er mikilvægt að átta sig á þeim mismun sem felst í 
hugtökunum stjórnun (e. management) annars vegar og forysta (e. leadership) 
hins vegar. Stjórnun afmarkast af því að taka ákvarðanir og hrinda hlutum í 
framkvæmd út frá stefnu og áætlanagerð. Forysta vísar aftur á móti til tengsla 
milli stjórnenda og starfsfólks og þess að virkja aðra þannig að hugmyndir 
verði til og móti stefnu (Rúnar Sigþórsson og félagar, 2005, bls. 42). Hvorugt 
útilokar hitt og bæði hlutverkin eru nauðsynleg. Góðir forystumenn búa yfir 
báðum þeim eiginleikum að geta stjórnað og veitt forystu (Rúnar Sigþórsson 
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o.fl., 2005, bls. 41–46). Forystu er gjarnan deilt í annars vegar áhrifaforystu og 
hins vegar valdaforystu. Áhrifaforysta sprettur til dæmis úr sérþekkingu, 
persónuleika eða hefðum en valdaforystan er sú forysta sem hefur formlegt 
vald í stjórnkerfi. Jafnframt er litið svo á að gagnvirkt samband sé á milli 
leiðtogans og fylgjenda hans (Owens og Valesky, 2015, bls. 260).  

Litið er svo á að dreifð forysta sé einn grundvallarþáttur þess að 
fagmennska blómstri. Fagmennska kennara þarfnast skilyrða þar sem frelsi til 
ákvarðana er fyrir hendi. Starf fagmanna byggir á því viðhorfi að hæfir 
einstaklingar hafi frelsi til að nota þekkingu sína og færni fyrir skjólstæðinga 
sína. Fagmanni er frelsi og sjálfstæði nauðsynlegt til að geta brugðist við 
skjólstæðingi á sem raunhæfastan hátt (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls.189). 
Fagmaður getur því ekki búið við of þröngar aðstæður þegar kemur að ábyrgð 
og ákvarðanatöku.  

Kennarar vilja meiri ábyrgð og má nefna rannsókn Amalíu Björnsdóttur, 
Barkar Hansen og Ólafs H. Jóhannssonar frá 2006 því til stuðnings en þau 
komust að því að kennarar í grunnskóla gætu vel hugsað sér dreifða forystu og 
ábyrgð (bls. 16). Niðurstöður rannsóknar Dunlop og Macdonald (2004), sem 
gerð var á leik-, grunn- og framhaldsskólakennurum, sýndu einnig fram á að 
þeir sem sinntu stjórnunarstarfi og var falin meiri ábyrgðarhlutverk voru 
ánægðari í starfi en almennir kennarar (Dunlop og Macdonald, 2004, bls. 33). 
Fagmenn vilja því bera ábyrgð og mikilvægt er að umhverfi og aðstæður í 
skólum stuðli að því (Sergiovanni, 2009, bls. 104). Í eigindlegri rannsókn á 
starfsánægju reyndra leikskólakennara kom fram að full ástæða væri til að 
rannsaka hvernig leikskólastjórar dreifa valdi og ábyrgð til aðstoðarleikskóla-
stjóra og annarra kennara  (Guðbjörg Gunnarsdóttir, 2015, bls. 69).  

 Eitt af því sem setur mark sitt á samskipti innan stofnunar er formgerð 
hennar. Stofnanir þar sem boðskipti eru í formi skipana frá yfirmönnum til 
undirmanna teljast til regluvelda (e. bureaucracy). Í skrifræðisstofnunum er 
hvert hlutverk skilgreint og skýr verkaskipting. Svigrúm fyrir frumkvæði er 
lítið og því minna eftir því sem neðar dregur í valdapýramídanum (Rúnar 
Sigþórsson o.fl, 1999, bls. 43). Stjórnun í anda skrifræðis hefur slæm áhrif á 
sjálfstraust starfsfólks og getur starfsfólkið fundið til einangrunar  
(Sergiovanni, 2009, bls. 336, 525). Slíkt skipulag er mjög í mótsögn við þau 
tengsl sem nauðsynlegt er að skapa í lærdómssamfélagi enda bendir 
Sergiovanni að farsælla sé að tengsl byggi ekki á skipunum heldur gagnvirkum 
samkiptum (bls. 336). Trausti Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir benda á í 
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grein sinni Stjórnun og fagleg forysta í grunnskólum að dreifð forysta 
endurspegli betur venjubundna verkaskiptingu innan stofnunarinnar en 
stigskipt forysta (Trausti Þorsteinsson og Amalía Björmsdóttir, 2016, bls. 495) 

2 Sameiginleg gildi og sýn  

Árangursríkt skólastarf byggir á sameiginlegri sýn á hvert skuli stefna. Að 
vinna saman eftir sameiginlegri sýn er forsenda þess að geta haft áhrif á og 
samsamað sig gildum skólans. Starfsfólk ígrundar og deilir sýn og gildum með 
hag barna/nemenda fyrir augum. Þessi sameiginlega sýn markar þannig leiðina 
að markmiðum og hefur áhrif á ákvarðanir varðandi nám og kennslu (Huffman 
og Hipp, 2003, bls. 39). Þessi sýn er leiðarljós um tilgang, markmið og leiðir 
sem náðst hefur samstaða um í skólasamfélaginu.    

Allir þurfa að hafa hvata til að leggja sig fram og ,,skynja sig sem hluta af 
mikilvægri heild“ (Rúnar Sigþórsson og félagar, 1999, bls. 56). Sameiginleg 
sýn kemur fram í því að ,,kennarar geti aðspurðir útskýrt áherslur skólans og 
verið nokkurn veginn sammála“ (Maclaughlin og Talbert, 2001; Anna Kristín 
Sigurðardóttir, 2013, bls. 44). Gildi og sýn snúast því einnig um menningu. 
Skólamenningu má skilgreina sem þau viðmið og gildi sem einkenna skólann 
og það starf sem þar fer fram varðandi menningu. Ólafur H. Jóhannsson (2013, 
bls. 156-157) bendir á flokkun Hargreaves (1994)  varðandi skólamenningu en 
hann skiptir menningu í fjóra flokka sem allir beinast að kennurum: Fyrsti 
flokkurinn felur í sér að einstaklingsmenning (e. fragmented individualism) er 
til staðar þegar kennarar vinna mest einir að sínum verkefnum og leita lítið eftir 
samstarfi við aðra kennara. Annar flokkurinn snýr að sérhagsmunamenningu 
(e. balkanized culture) sem einkennist af aðskildum hópum innan sama skóla. 
Þriðji flokkurinn nær yfir samvinnumenningu (e. collaborative cultures) sem 
felur í sér samstarf allra sem að skólastarfinu koma, svo sem kennara, 
stjórnenda, nemenda og foreldra. Fjórði flokkurinn er svo hreyfanleg mósaík 
(e. moving mosaic) en í slíkri menningu nýtir hver og einn sína sérþekkingu til 
að vinna að verkefnum sem vinna þarf að. Hætt er við að í slíku fyrirkomulagi 
verði verkaskipting óljós og það getur valdið ágreiningi í starfshópnum 
(Hargreaves, 1994, bls. 163-197; Ólafur Jóhannsson, 2013, bls. 156-157).  

Einstaklingsmenning er arfleifð í skólunum samkvæmt Hargreaves (bls. 
167). Einstaklings- og sérhagsmunamenning ýta undir samkeppni og 
einangrun í starfi og er því andstaða menningar lærdómssamfélags. Gott dæmi 
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um einstaklings- og sérhagsmunamenningu er þegar ætla mætti að í fimm 
deilda leikskóla væru starfandi ,,fimm skólar“.  Það er að segja að hver deild 
starfar sem sérhagsmunahópur án samráðs og jafnvel í samkeppni við aðrar 
deildir. Einnig getur verið um að ræða einstaklinga sem vinna á eigin 
forsendum án samráðs við aðra innan deildanna. Í slíkum skóla vantar sýn 
byggða á sameiginlegum gildum og þar er lítil skilvirkni í allri viðleitni til að 
ná árangri í skólastarfinu (Huffman og Hipp, 2003, bls. 44).  

Hreyfanleg mósaíkmenning er að einhverju leyti menning innan lærdóms-
samfélagsins þar sem eru mismunandi fagstéttir og starfsfólk í leikskólanum 
og þörf er á sérþekkingu en samvinnumenning er sú menning sem á hvað best 
við í lærdómssamfélagi (Hargreaves, 1994, bls. 166). Slík menning getur vakið 
deilur. Arna H. Jónsdóttir kemur inn á þessi átök í rannsókn sinni frá 2008 sem 
var hluti af doktorsnámi hennar. Rannsóknin hafði það að markmiði að varpa 
ljósi á  vandamál í starfsmannahópi leikskóla. Niðurstöður úr þeirri rannsókn 
varpa ljósi á viðvarandi átök hópa innan leikskólans. Þeim  átökum fylgir 
stýring svo sem í formi þöggunar, bælingar og átaka. Starfsfólk upplifir 
valdaleysi sitt innan stofnunarinnar og að sérfræðiþekking og sérhæfing þeirra 
sé vannýtt (Arna H. Jónsdóttir, 2008).  

 

3 Sameiginlegt nám og beiting  

Sameiginlegt nám og beiting á sér stað þegar starfsfólk skólans kemur saman, 
deilir upplýsingum og vinnur saman að lausn vandamála sem koma upp. Þetta 
eflir nám og gæði skólastarfsins. Saman er leitað þekkingar, hæfni og skilvirkra 
leiða til eflingar þeirrar þekkingar sem fyrir er (Huffman og Hipp, 2003, bls. 
45; DuFour og Fullan, 2013).  Sameiginlegt nám minnkar líkur á einangrun og 
laðar fram tilfinningu fyrir sameiginlegum árangri (Rúnar Sigþórsson o.fl., 
1999, bls. 58). Það að tilheyra samfélagi eykur öryggi, vellíðan og áhuga á 
starfinu hjá starfsfólkinu (Naughton G. M. og Williams G., 2009, bls. 246).  

Samstarf í skólanum er ekki sjálfsagt. Skoðanir kennara ráða miklu um 
hvort um árangursríkt samstarf sé að ræða í skólanum eða ekki (Rúnar 
Sigþórsson og félagar, 1999, bls. 57). Á Íslandi hefur verið rík hefð í gegnum 
tíðina að kennarar séu sjálfstæðir í vinnu sinni og hafa þeir því tilhneigingu til 
að vinna einangrað. Kennari getur litið á sig sem eiganda verka sinna og 
hugmynda en gallinn er sá að þegar hann vinnur einn er líklegt að verk hans 
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og hugmyndir nái ekki útbreiðslu, deyi jafnvel þegar hann lætur af störfum. Þá 
getur einangrun í starfi einnig verið til að fela vanhæfni og óöryggi (Anna 
Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 47).  

Mikla vinnu þarf að leggja í að þróa samstarfshætti innan stofnana til að 
gera þá árangursríka (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 105-106). Öll viðleitni 
til að draga úr einangrun kennara og auka samvinnu þeirra á milli er því 
lykilþáttur í auknum gæðum í skólastarfi (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 
58-59). Aðalnámskrá leikskóla kveður skýrt á um að stuðla beri að samvinnu 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). Í tveimur af tólf 
siðareglum kennara er fjallað um þætti símenntunar og samstarfs 
(Kennarasamband Íslands, e.d. -a). Þær kveða á um að kennari viðhaldi 
starfshæfni sinni, auki hana og vinni með samstarfsfólki af fagmennsku. Hér 
er um að ræða hvatningu til kennara til að vinna saman í skólastarfi og efla 
með þeim hætti starfsþróun sína og nám nemandanna. 

Gagnvirkt nám (e. collaborative learning) er eitt af megineinkennum 
lærdómssamfélagsins sem felst í að starfsfólk lærir hvert af öðru í gegnum 
formlegt og óformlegt samstarf. Í faglegu samstarfi getur hópurinn hjálpast að 
við að finna lausnir, útskýra hvert fyrir öðru, auka skilvirkni og nýta þekkingu 
og hæfni hvers og eins. Um er að ræða eina skilvirkustu leiðina til framþróunar 
kennara (DuFour, 2004, bls. 4). 

 Nauðsynlegt er að starfsfólk vinni saman við að sækja sér faglega reynslu 
og hæfni til að efla þá þekkingu sem fyrir er (Huffman og Hipp, 2003, bls. 50). 
McKinsey og Company lét vinna greiningu á því hvað einkennir skólakerfi  
sem náð hafa að bæta verulega árangur og viðhalda framförum. Jafningjarnir 
(e. peers) skiptu þar mestu máli. Hvatt var til að þróun og efling faglegrar 
símenntunar sé til staðar (McKinsey og Company, 2010, bls.107).  

Faglegt samstarf styrkir faglega umræðu og er því grundvöllur fyrir 
skilvirkri skólaþróun. Til þess að skólaþróun sé árangursrík er mikilvægt að 
skólasamfélagið sé samábyrgt við að deila upplýsingum og vinni saman að leit 
lausna í þágu námsins. Fagauður er því hornsteinn skólans sem tengir saman, 
ákvarðar og hrindir í framkvæmd þáttum sem mynda gæði starfsins og eykur 
gildi fagmennsku í kennslunni (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 123).   
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4 Samvinna um faglegt starf á vettvangi  

Leikskólinn er félagslegt samhengi þar sem tengsl myndast milli starfsmanna. 
Í samstarfi um faglegt nám á vettvangi taka kennarar þátt í samræðum og 
ágreiningi og þeir deila árangri og mistökum. Kennarar hittast til að deila, ræða 
nýjar hugmyndir eða leysa vandamál formlega og óformlega (Hipp og 
Huffman, 2010, bls. 18). Máltækið ,,betur sjá augu en auga“  á vel við í þessu 
sambandi,  jafningjar hittast, upplifa vinnuaðstæður hvers annars með það fyrir 
augum að hvetja og gefa uppbyggjandi ráð, skuldbundnir til að vinna ávallt að 
hagsbótum fyrir nemendur (Huffman og Hipp, 2003, bls. 51; Hipp og 
Huffman, 2010, bls. 18).  Félagslegu tengslin eru lykilatriði. Þau eru sá jákvæði 
andi sem ríkir meðal starfsmanna og kemur fram í heiðarlegri framkomu 
gagnvart hvert öðru í endurgjöf, uppörvun, skuldbindingu við hvert annað og 
leiðsögn (Pankake og Huffman, 2010, bls. 95). Leiðsögn til kennara um 
kennslu og kennsluhætti getur verið fólgin í félagastuðningi þar sem kennarar 
veita hver öðrum ráðgjöf í tilteknum verkefnum sem falla undir kennslu og 
kennsluhætti. Þeir ígrunda saman og finna lausnir á því sem betur mætti fara 
(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 74–75).  

Samvinna snýst einnig um samábyrgð á starfinu. Þar sem samvinna er ríkir 
samábyrgð í skólanum og koma má í veg fyrir að kennarar líti  þeim augum á  
börnin að þau komi þeim ekki við og segi  ,,þetta er mitt barn“ eða ,,þitt barn“ 
heldur upplifi í staðinn börnin sem ,,okkar“ börn (DuFour og Fullan, 2013, bls. 
24). Sé samvinnu ekki viðkomið er hætta á að kennarar séu einir með hópinn 
sinn, noti aðferðirnar sem þeir lærðu á námsárum sínum og þrói þær ekki áfram 
þar sem sameiginleg þekkingarleit og samsömun við aðra er ekki fyrir hendi 
(Sergiovanni, 2009, bls. 326).  

 

5 Styðjandi aðstæður– samskipti og skipulag  

Styðjandi aðstæður á vinnustað skipta miklu máli varðandi vellíðan starfsfólks. 
Hipp og Huffman (2010) skipta styðjandi umhverfi annars vegar í samskipti 
og hins vegar í skipulag. Þessir þættir styðjandi umhverfis styðja starfsmenn 
og forystumenn  skóla með því að láta af hendi tíma og möguleika fyrir 
reglulegum umræðum og ígrundunum, sameiginlegri skipulagsvinnu, lausn 
vandamála og námi (Hipp og Huffman, 2010, bls. 18–20). 
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  Samskipti starfsfélaga (e. collegial relationship) þurfa að innihalda 
virðingu, traust, gagnrýnar fyrirspurnir, framfarir og jákvæð styðjandi 
samskipti milli nemenda, kennara og stjórnenda (Hipp og Huffman, 2003, bls. 
57). Til þess að samskipti geti orðið farsæl verða kennarar að axla ábyrgð, 
byggja upp samkennd og samstarfsmenningu, ásamt því að veita hver öðrum 
stuðning (DuFour og Fullan, 2013, bls. 14–19). Traust og virðing er mikilvæg 
í samskiptum.  Anthony Bryk og félagar (2010) nefna fjögur atriði sem skipta 
máli varðandi traust á vinnustaðnum:  

• Félagsleg virðing – hlustað er á hvað aðrir hafa að segja. 
• Samþykki - fólk finni að öðrum líki við það. 
• Hæfni – fólk hafi trú á að samstarfsfólk hafi þekkingu og hæfileika til 

að skila verkefni sínu. 
• Þagmælska - fólk treysti því að samstarfsfólkið slúðri ekki ,,baktali um 

leið og það hverfur úr augsýn“ (Bryk, Allensworth, Sebring, Luppescu 
og Easton, 2010, bls. 140). 

Þessi atriði hafa áhrif á vellíðan starfsmannanna og að þeir finni sig velkomna 
á vinnustaðnum. Að byggja upp traust tekur tíma og þarf að vera vel ígrundað 
og vel skipulagt ferli hjá stjórnanda (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 111–
119). Mikilvægt er að hafa þá staðreynd í huga að þar sem  einkenni 
lærdómssamfélags eru veik er traust milli starfsfólks lítið (Harris, 2014, bls. 
84).  Traust milli manna er mikilvægt svo lærdómssamfélag geti dafnað. 

Skipulag inniheldur þætti eins og stærð skóla, nálægð milli starfsmanna, 
boðleiðir, tíma og aðstöðu fyrir starfsfólk til  að hittast (Hipp og Huffman, 
2003, bls 57). Tíminn er mikilvægur m.a. til boðskipta, skipulagningar og 
aðlögun skipulags. Starfsmannahópurinn þarf tíma til að læra (DuFour og 
Fullan, 2013, bls. 51). Sem dæmi þarf til dæmis verkefnastjóri aukalega 
skipulagsstund til undirbúningsverkefna. Teymi þarf að hafa tíma til að vinna 
og geta unnið þvert á skipulag, eftir því hvaða verkefni kalla á að vera leyst. 
Aðstaðan er mikilvæg, svo sem skipulagsrými, tæki og fleira. Það er á ábyrgð 
leiðtoga að sjá til þess að starfsfólk hafi möguleika á að hittast, deila 
sjónarmiðum og meta starfið saman. Rannsókn sem gerð var á 
leikskólakennurum sýndi fram á að þeim finnst þeir fá lágmarkstíma til 
undirbúnings, jafnvel engan ef mannekla er mikil (Björg Sigurvinsdóttir, 2007, 
bls. 116). Vinnuhópur á vegum samstarfshóps kennara og skólastjórnenda sem 
hefur rýnt í starfsumhverfi leikskóla og leikskólakennara á árunum 2008-2018 
hefur komist að þeirri niðurstöðu að til þess að leikskólakennarar geti unnið 
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rannsóknarstörf og verið í stöðugri þróun þurfa þeir til þess tíma og fé (bls. 
24).  

Niðurstöður úr rannsókn Hjördísar Sigursteinsdóttur á líðan leik- og 
grunnskólakennara benda á að kennarar eru mun meira stressaðir og úrvinda í 
lok vinnudags en annað starfsfólk í sveitarfélögum. Niðurstöðurnar sýna 
mikilvægi þess að huga vel að streituvaldandi þáttum í starfsumhverfi leik- og 
grunnskólakennara og styrkja heilsuverndandi þætti í starfsumhverfinu  
(Hjördís Sigursteinsdóttir, 2018, bls. 1). Hvataþættir eins og stuðningur og hrós 
samstarfsfólks og frá stjórnendum höfðu áhrif á kulnun kennara samkvæmt 
rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2002, bls. 171, 182).  

Stuðningur er mikilvægur allt frá því að starfsmaður byrjar í starfi. Það 
kemur fram í rannsókn að leiðsögn við nýliða hefur áhrif á starfshætti hans og 
líðan (María Steingrímsdóttir og Guðmundur Engilbertsson, 2018, bls. 1). 
María Steingrímsdóttir (2007) fann út í rannsókn sinni að nýliðum fannst þá 
skorta stuðning svo þeir væru öruggir í starfi. Afleiðingarnar voru erfiðleikar 
og streita sem hægt hefði verið að koma í veg fyrir með réttum stuðningi (María 
Steingrímsdóttir, 2007, bls. 24). Hægt er að taka aðferðir Finna til eftirbreytni 
en þeir hafa komið upp markvissum stuðningi jafningja með góðum árangri. 
Við leiðsögn jafningja er lögð áhersla á hæfni starfsmanna, vellíðan í starfi, 
hvatningu og að skilyrði séu til þróunar. Þannig miðlast þekkingin áfram og 
nýtist sem best (Heikkinen, Jokinen og Tynjälä, 2012, bls. 15). Þessi 
stuðningur hafði afgerandi áhrif til hins betra í finnska skólakerfinu (Johnson 
og Alamaa, 2012, bls. 57). Hipp og Huffman (2010, bls. 19) líta svo á að 
stuðningurinn í umhverfinu sé límið sem heldur víddum lærdómssamfélagsins 
saman, auki ánægju starfsfólks og skuldbindingu þess við starfið. Til þess að 
viðeigandi stuðningur sé til staðar þurfi forystuaðila sem hlúi að styðjandi 
umhverfi. ,,Börn læra í leik og daglegu starfi í leikskólanum, innan dyra sem 
utan. Þau læra í samvinnu við önnur börn og þegar þau fá stuðning og 
hvatningu frá hinum fullorðnu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 
bls. 29). Stuðningurinn er keðjuverkandi, hann þarf næringu frá forystunni og 
starfsfólkinu og nær svo til barnanna. 

2.5 Samantekt 

Leikskólinn hefur ákveðið stjórnkerfi sem hann starfar eftir eins og sjá má á 
starfslýsingum í kjarasamningum og lögum. Skoðuð var skipting starfsstétta 
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innan leikskólans, brottfallstölur og aldur leikskólakennara. Leikskólinn er 
mannaður að 1/3 hluta af leikskólakennurum sem ættu samkvæmt reglugerð 
að vera 2/3 hlutar. Tölurnar benda einnig til að ekki sé nægileg nýliðun í 
stéttinni. Ófaglærðir  starfsmenn eru um það bil helmingur af starfsafla 
leikskólans. Innlit er í starfsánægjurannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi 
sem allar gefa til kynna starfsánægju starfsfólks en lagt er til að skoðað verði 
hvað veldur því að starfsfólk stoppar svona stutt við í starfi í leikskólanum.  

Rannsóknir gefa til kynna að lærdómssamfélagið sé ein áhrifaríkasta leiðin 
til að bæta stöðugt við faglega þekkingu og efla starfsánægju starfsmanna. 
Ítarleg fræðileg umfjöllun er í kaflanum um faglegt lærdómssamfélag sem 
inniheldur útskýringar á líkani lærdómssamfélagsins sem er grundvöllurinn að 
matskvarða rannsóknarinnar.  
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
Í þessum kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst. Kaflinn skiptist upp í 
fimm hluta. Fyrsti hluti, kafli 3.1, fjallar um markmið og rannsóknar-
spurningar. Í öðrum hluta, kafla 3.2, er umfjöllun um rannsóknarsnið. Í þriðja 
hlutanum, kafla 3.3, er fjallað um matstæki rannsóknarinnar, meðal annars um 
þýðingu þess, aðlögun að leikskólasamfélaginu og forprófun þess. Í fjórða 
hluta, kafla 3.4, er umfjöllun um þátttakendur og úrvinnslu. Fimmti hlutinn í 
kafla 3.5 fjallar um réttmæti og áreiðanleika. Sjötti kaflinn, 3.6, tilgreinir stöðu 
rannsakanda og í sjöunda kafla, 3.7, er svo samantekt. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarverkefnisins er að varpa ljósi á starfsaðstæður og 
starfsánægju almenns starfsfólks, faglærðs og ófaglærðs, á deildum leikskóla 
og tengslum þessa við áherslur aðalnámskrár um leikskólann sem lærdóms-
samfélag. Í því skyni verður athugað hvort einkenni lærdómssamfélagsins sem 
aðalnámskrá kveður á um að vinna beri eftir séu vel merkjanleg í starfi 
leikskóla, skoða samband þeirra og starfsánægju almenns starfsfólks, faglærðs 
og ófaglærðs og hvort merkja megi hindranir í vegi varðandi þessa þætti. 

Sett var fram eftirfarandi rannsóknarspurning: Að hvaða marki samræmist 
starfsumhverfi leikskólans einkennum lærdómssamfélags og áherslum 
aðalnámskrár um leikskólann sem lærdómssamfélag? Til nánari afmörkunar 
voru eftirfarandi undirspurningar settar fram: 

 

• Eru tengsl milli þess að einkenni lærdómssamfélags séu til staðar 
og starfsánægju almennra starfsmanna á deild?  

 

• Hvaða hvatar og hindranir eru í starfsumhverfi leikskólans í 
tengslum við það að leikskólinn starfi sem lærdómssamfélag? 
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3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknaraðferðin sem varð fyrir valinu er megindleg, lýsandi sambands-
rannsókn (e. descriptive correlational design). Megindleg nálgun í aðferða-
fræði er þegar upplýsingum er safnað á kerfisbundinn og hlutlægan hátt, 
gögnum er safnað á tölulegu formi og tölfræðilegum aðferðum er beitt til að 
túlka niðurstöður (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377). Í 
rannsókninni er notast við lýsandi samanburðarrannsóknarsnið (e. descriptive 
comparative design study). Það er snið sem notað er þegar ætlunin er að skoða 
mun milli hópa (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 386). Í þessari 
rannsókn var reynt að greina hvort leikskólar sem voru til skoðunar, störfuðu 
samkvæmt lærdómssamfélaginu eða ekki og hvað einkenndi þá.  

Helsta markmið lýsandi sambandsrannsókna er að lýsa tengslum milli 
breyta fremur en að skýra orsakasamhengi eða styðja ályktanir. Breyturnar sem 
notaðar voru eru annars vegar viðhorf til vídda lærdómssamfélagsins, 
starfsánægja og að starfa áfram eða ekki og hins vegar voru skoðaðar 
bakgrunnsbreyturnar; hinar mismunandi starfsstöður almennra starfsmanna á 
deild. Í lýsandi rannsóknarsniði er hægt að skoða sterkt eða veikt samband á 
milli breyta en það þarf ekki að vera orsakasamband þannig að ein breyta valdi 
breytingu á annarri. Þetta rannsóknarsnið hentar vel til að skoða hvernig ýmsar 
breytur tengjast (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 386). Þá er 
tilgangur lýsandi rannsókna að skoða, lýsa og skrá þætti sem eiga sér stað á 
staðnum sem verið er að rannsaka en slíkar niðurstöður má nota til að þróa 
tilgátur til frekari rannsókna (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 386 – 
387).   
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3.3 Matstæki 

Matstækið sem lagt er til grundvallar mælir styrk lærdómssamfélaga í skólum 
og  samanstendur af 31 fullyrðingu. Um er að ræða klasa af fullyrðingum fyrir 
hverja af fimm víddum lærdómssamfélagsins. Að auki eru þrjár spurningar 
sem varða starfsánægju, hvort viðkomandi hyggist starfa áfram, opin spurning 
og svo bakgrunnsspurning. Spurningalistinn nær til allra almennra starfsmanna 
sem vinna á deildum leikskóla. 

Matstæki lærdómssamfélagsins var upprunalega í enskri útgáfu (Olivier  og 
Hipp, 2010, bls. 32–35). Fullyrðingarnar í matstækinu voru í fyrstu unnar af 
Hipp, Huffman og félögum (2010) og innihalda víddir lærdómssamfélagsins 
sem nota má til að meta einkenni lærdómssamfélags í skólum. Birna María 
Svanbjörnsdóttir, lektor við HA, staðfærði matstækið á hérlendar aðstæður í 
samvinnu við skólastjóra og nemendur (fylgiskjal 1). Matstækið var síðan 
aðlagað að þessari rannsókn með það fyrir augum að nýta það í 
starfsmannakönnun á deildum leikskóla.  

Eins og fram kom snýr matstækið að því að meta styrk lærdómssamfélags 
í skólum og samanstendur af fimm víddum lærdómssamfélagins. Upphaflegt 
matstæki lærdómssamfélagsins inniheldur 42 fullyrðingar en eftir yfirlegu og 
aðlögun að leikskólaumhverfinu endaði útgáfa matstækis þessarar rannsóknar 
í 31 fullyrðingu. Innan hverrar víddar lærdómssamfélagsins eru fullyrðinga-
klasar sem lýsa einkennum lærdómssamfélagsins. Tafla 4  sýnir víddirnar og 
þær fullyrðingar sem fylgja hverri vídd.  
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      Tafla 3 Fullyrðingar og spurningar matstækis 
I. Dreifð styðjandi forrysta 
 
1 Starfsfólk er virkt í umræðum um starfið 2 Deildarstjóri nýtir ráðleggingar 

starfsfólksins 
3 Deildarstjóri dreifir verkefnum og ábyrgð 

á meðal starfsmanna 
4 Starfsfólk hefur aðgang að 

lykilupplýsingum (t.d. um börn, sögu 
þeirra og hvað er framundan) 

5 a Starfsfólk hefur möguleika á að stuðla að 
breytingum innan þeirrar  deildar sem það 
starfar við 

5 b Starfsfólk hefur möguleika á að stuðla að 
breytingum sem snerta aðrar deildir eða 
jafnvel allan skólann 

6 Skólastjóri starfar með starfsfólki á 
lýðræðislegan hátt 

7 Starfsfólk er hvatt til að taka frumkvæði í 
verkefnum 

8 Ákvarðanataka á sér stað með formlegum samræðum milli starfsfólks deilda á t.d. 
starfsmannafundum 

II. Sameiginleg sýn og gildi 
9 Starfsfólk tekur sameiginlega þátt í mótun 

starfsins, gildum þess og sýn 
10 Til staðar er fyrirkomulag vinnu sem 

stuðlar að ígrundun, samræðu og samvinnu 
til að móta sameiginlegan skilning á 
starfinu meðal starfsfólks 

11 Ákvarðanir eru teknar í samræmi við gildi 
og sýn skólans 

12 Starfsfólk hefur tileinkað sér 
það viðhorf að áhersla á nám og uppeldi 
barna sé grundvöllur skólaþróunar 

13 Stefnur og áætlanir í starfi eru í samræmi við sýn skólans  
III. Sameiginlegt nám og beiting 
14 Starfsfólk vinnur saman að því að auka 

þekkingu, færni og úrræði og bæta nýrri 
þekkingu við starf sitt 

15 Í skólanum er hvatt til samvinnu og  
opinna samræðna á skipulagðan hátt 
(t.d.starfsmannafundir, deildarfundir, 
matsfundir..) 

16 Starfsfólk er virkt í samræðum sem 
endurspegla virðingu fyrir mismunandi 
hugmyndum sem leiða til stöðugra 
rannsókna 

17 Starfsfólk skipuleggur og vinnur saman að 
því að leita leiða við að mæta mismunandi 
þörfum barna 

18 Til að meta árangur kennslu rýnir 
starfsfólk í sameiningu í fjölbreytt gögn 
sem liggja fyrir 

19 Starfsfólk vinnur með foreldrum og öðrum 
hagsmunaaðilum að námi og uppeldi barna 

IV. Samvinna við faglegt starf á vettvangi 
20 Litið er á starfsfólk sem jafningja þar sem 

allir eru jafnir að verðleikum og virtir sem 
jafnokar 

21 Tækifæri eru til staðar til að styðja og 
leiðbeina 
 

22 Starfsfólk gefur samstarfsmönnum 
endurgjöf á jafningjagrundvelli 

23 Starfsfólk endurskoðar í sameiningu 
verkefni barna og skráningar til að miðla 
sín á milli og bæta kennsluna 

24 Einstaklingar og teymi fá tækifæri til að beita þekkingu og deila með sér niðurstöðum vinnu 
sinnar 

V. Styðjandi aðstæður 
25 Samskipti meðal starfsfólks og barna 

einkennast af umhyggju sem byggist á 
trausti og virðingu 

26 Til staðar er traust og virðing þannig að 
starfsfólk þorir að taka áhættu 

27 Vakin er athygli á góðum árangri 
starfsfólks í skólanum 

28 Hugsað er um að starfsfólk vinni  þar sem 
hæfileikar þeirra njóta sín (t.d. listhneigður 
starfsmaður getur unnið við listsköpun 
með börnunum) 

29 Litið er á mistök sem mikilvæg til að læra 
af 

30 Tekinn er tími frá til að auðvelda 
samvinnu 

31 Viðeigandi tæknibúnaður og kennsluefni er aðgengilegt fyrir starfsfólk 
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Þessar fullyrðingar ná vel utan um lærdómssamfélagið og gefa til kynna 

upplifun starfsmanna á hverjum þætti víddanna. Matstækið þurfti aðlögunar 
við því hér var tilgangurinn að nota það í að rannsaka leikskóla. Í leikskólum 
er deildarstjórinn næsti yfirmaður starfsfólks deildarinnar en ekki skólastjórinn 
eins og var í upprunalega matskvarðanum og  því var nauðsynlegt að kanna 
hvernig og hvort deildarstjórinn dreifir verkefnum og ábyrgð. Dæmi um 
aðlögun matstækis að leikskólaumhverfinu var því meðal annars varðandi 
spurninguna skólastjóri nýtir ráðleggingar annarra við ákvarðanatöku sem 
breytt var  í deildarstjóri nýtir ráðleggingar starfsfólks. Eins var spurningunni 
skólastjóri deilir ábyrgð og vekur athygli á nýbreytni í starfi breytt í 
deildarstjóri deilir verkefnum og ábyrgð niður á starfsfólk. Fullyrðingin 
skólastjóri starfar með starfsfólki á lýðræðislegan hátt var látin halda sér á 
matslistanum því mikilvægt er einnig að kanna hvernig sambandi skólastjóra 
við almennt starfsfólk er háttað hvað varðar lýðræðislega ákvarðanatöku. 
Annað dæmi um aðlögun listans að rannsókninni er að fullyrðingin starfsfólk 
hefur möguleika á að stuðla að breytingum var skipt í tvennt  þannig að hægt 
væri að finna út hvernig staðan er á sjálfri deildinni og í skólanum í heild. Urðu 
fullyrðingarnar svona: Starfsfólk hefur möguleika á að stuðla að breytingum 
innan þeirrar deildar sem það starfar við og starfsfólk hefur möguleika 
á að stuðla að breytingum sem snerta aðrar deildir eða jafnvel allan skólann. 
Þrjár spurningar voru í könnuninni. Ein hafði með starfsánægju starfsmanna 

að gera og hljóðaði sú spurning á þessa leið: Hversu óánægð(ur)/ánægð(ur) 
ertu í vinnu? Önnur spurningin var: Hversu líklegt er að þú leitir þér að annarri 
vinnu á næstu 12 mánuðum? Þriðja spurningin var opin með svarmöguleika 
fyrir starfsmenn til að koma öðru að varðandi starf sitt eða sjálfa könnunina.  

Fullyrðingarnar og spurningarnar voru settar fram á raðkvarða með fimm 
svarmöguleikum. Fullyrðingarnar voru með svarmöguleikana: Mjög sammála, 
frekar sammála, hvorki né, frekar ósammála og mjög ósammála. Spurningin 
um starfsánægju fékk svarmöguleikana: Mjög ánægð(ur), frekar ánægð(ur), 
hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur), frekar óánægð(ur) og mjög óánægð(ur). 
Spurning um starfsmannaveltu var með svarmöguleikana: Mjög líklegt, frekar 
líklegt, hvorki né, frekar ólíklegt og mjög ólíklegt er að þú skiptir um starf. 
Lárétt uppsetning var á fullyrðingunum og spurningunum. 

Auk þess var ein bakgrunnsspurning varðandi menntunarlega stöðu 
starfsmannsins og var skiptingin svona: Leikskólakennarar, starfsfólk með 
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uppeldismenntun aðra en leikskólakennaramenntun, starfsfólk með aðra 
háskólamenntun en uppeldismenntun og almennt starfsfólk á 
deild/leiðbeinendur. Sú spurning getur gefið góðar upplýsingar um hvernig 
hver hópur upplifir lærdómssamfélagið og starfsmannaveltuna. Spurningin var 
sett á nafnkvarða. 

Lögð var áhersla á að hægt væri að bera niðurstöður skólanna saman og því 
mikilvægt að halda svörum hvers skóla fyrir sig aðgreindum. 

3.4 Þátttakendur og úrvinnsla 

Þýði rannsóknarinnar var allir almennir starfsmenn í leikskólum á Íslandi. 
Tekið var klasaúrtak þar sem valið var eitt sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu 
og fimm leikskólar innan þess til þátttöku í rannsókninni. Í þessari úrtaksaðferð 
er þýði skipt á kefisbundinn hátt í smærri einingar eða hlutmengi þannig að um 
ákveðna hópa eða tiltekin svæði er um að ræða sem við getum síðan valið úr 
(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 60). Sveitarfélagið var 
valið annars vegar af því það var í hæfilegri fjarlægð frá rannsakanda og hins 
vegar vegna þess að skólar innan þess voru taldir starfa að hætti 
lærdómssamfélags. Í kjölfar þess var haft samband við skólaskrifstofu 
sveitarfélagsins og haldinn fundur með leikskólafulltrúa skólaskrifstofu á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem efni rannsóknarinnar var kynnt og óskað eftir 
samstarfi. Síðan var sótt um skriflegt leyfi fyrir rannsókninni til skólaskrifstofu 
(fylgiskjal 2) sem var góðfúslega veitt.  

Óskað var eftir aðstoð skólaskrifstofu við að velja skóla til þátttöku, þrjá 
sem gæfu sig út fyrir að starfa sem lærdómssamfélög og aðra þrjá sem gæfu 
sig ekki út fyrir að starfa á slíkan hátt. Það gekk ekki eftir og haft var samband 
við skóla sem gáfu sig út fyrir að starfa sem lærdómssamfélög.  
Leikskólafulltrúinn hafði látið í té lista yfir sjö mögulega skóla sem störfuðu 
að hætti lærdómssamfélags og samþykktu fimm þeirra þátttöku og eru þeir allir 
í þessari rannsókn. Bréf voru send til skólanna en einungis einn skóli svaraði 
innan þeirra tímamarka sem gefin höfðu verið sem varð til þess að rannsakandi 
ákvað að heimsækja skólastjórnendur persónulega. Þá fyrst varð um svörun að 
ræða. Ákveðin ástæða var fyrir því að skólarnir neituðu þátttöku í 
rannsókninni. Skólastjórnendur skólanna nefndu meðal annars sem ástæðu of 
mikið álag, tímaskort og áhugaleysi starfsfólks á þátttöku í könnunum sem 
þessum sem ástæðu fyrir að neita að taka þátt í þessari rannsókn. Stjórnendur 
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skólanna fimm gáfu rannsakanda upp netfangalista almennra starfsmanna á 
deildum, kynntu könnunina á starfsmannafundi og var spurningakönnunin 
síðan send rafrænt út til allra almennra starfsmanna á deildum leikskólanna.  

Rannsóknin var send út með Google forms-gagnaöflunarforritinu. Þar sem 
spurningaforritið Google forms hafði ekki tæknilega möguleika á að greina 
útkomu hvers skóla fyrir sig var ein könnun send á hvern skóla en þær voru þó 
allar eins. Þátttökubréf með hvetjandi orðum sem benti á mikilvægi hvers og 
eins svars fyrir niðurstöðu rannsóknarinnar og að um nafnleynd væri að ræða 
var sent fyrst og fylgdi spurningalistinn í kjölfarið (fylgiskjal 3) en svörun 
listans jafngilti samþykki fyrir þátttöku. Svörin komu inn á gagnaöflunar-
forritið án þess að hægt væri að sjá hvaða þátttakendur hefðu svarað. 
Gagnaöflun tók um það bil þrjár vikur og voru ítrekanir sendar þrisvar sinnum. 
Hvatningarbréf á rafrænu formi var sent tvisvar sinnum  og einu sinni haft 
samband  símleiðis við skólastjórnendur með beiðni um að hvetja starfsmenn 
til þátttöku í könnuninni. 

Skólarnir fimm sem tóku þátt fengu dulkóðunina G, L, R, S og E. Alls voru 
71 starfsmaður á netfangalista og 38 þeirra svöruðu könnuninni. Svarhlutfallið 
var því 53,52%. Á töflu 5 má sjá yfirlit yfir skólana, fjölda starfsmanna sem 
fékk könnunina, hversu margir svöruðu og hvert svarhlutfallið var. Tafla 6 
hefur að geyma upplýsingar um svarhlutfall og fjölda þátttakenda í 
rannsókninni og skiptingu þeirra í stöður á deild eftir menntun. 

 
      Tafla 4 Fjöldi og hlutfall þátttakenda og svarenda í rannsókninni 

Skólar Þátttakendur Svarendur Hlutfall(%) 
E 18 10 55,5 

G 18 6 33,3 
L 10 7 70 

R 6 5 83,3 

S 19 10 52,6 

Samtals 71 38 53,52 
 

Mikil áhersla var lögð á að vanda til verka við gerð bakgrunnsspurninganna.  
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Stöðuskipting þurfti einföldunar við í þeim aragrúa stöðuheita og launataflna 
sem leikskólinn býr við. Einnig var mikilvægt að starfsmenn fengju þá 
virðingu sem þeir eiga skilið sem mikilvægir starfsmenn og sem tilvonandi 
þátttakendur í rannsókninni. Höfundur ráðfærði sig við fulltrúa skóladeildar á 
Hagstofu Íslands svo og leikskólakennara og starfsmenn í leikskóla þegar 
ákveðið var að skipta starfsmönnum í fjóra flokka eftir stöðu þeirra á deild. 
Orðræðan í leikskólanum og skilningur starfsmanna á starfsheiti sínu hafði  
áhrif á endanlega ákvörðun um röðun og nafngift á menntunarlegum stöðum í 
könnuninni. Lokaniðurstaðan var að ófaglærðir starfsmenn voru settir í hóp  
leiðbeinenda í leikskólanum þó þeir séu ekki nefndir leiðbeinendur á 
launatöflum eða í ráðningarsamningum heldur starfsmenn í leikskóla. Hlutfall 
leikskólakennara í þessari rannsókn er tæplega 24% og má því áætla að margar 
deildir ríði ekki feitum hesti hvað varðar skipan leikskólakennara. Ætla má að 
á mörgum deildum sé það því einungis deildarstjórinn sem er menntaður 
leikskólakennari. Starfsmenn með aðra háskólamenntun en uppeldis- og 
kennslufræði eru einungis fjórir (sjá töflu 6). 
 

Tafla 5 Fjöldi þátttakenda eftir menntunarlegri stöðu 
Menntunarleg staða Fjöldi Hlutfall(%) 
Leikskólakennari 9 23,7 
Starfsmenn með aðra uppeldistengda menntun 11 28,9 
Starfsmenn með aðra háskólamenntun en A og B 4 10,5 
Leiðbeinandi sem tilheyrir ekki hópi B og C 14 36,8 
Samtals 38 100 

 
Vert er að taka fram að sú skipting sem fram kemur í launatöflum 

leikskólastarfsmanna er að jafnaði aðeins öðruvísi en hér að ofan hvað varðar 
leiðbeinendur.  Samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
FL og starfsmannafélaga sveitarfélaga er starfsmönnum skipað í eftirfarandi 
flokka eftir menntun: Leikskólakennarar fá greidd laun skv. kjarasamningum 
leikskólakennara; starfsmaður með aðra uppeldistengda háskólamenntun er sá 
sem kallast leiðbeinandi A og fær greitt skv. launatöflum leiðbeinenda A; 
starfsmaður með aðra háskólamenntun er sá sem kallast leiðbeinandi B og fær 
greitt skv. launatöflum leiðbeinenda B; leiðbeinendur eru aðrir starfsmenn sem 
fá greitt skv. launatöflu starfsmannafélags sveitarfélagsins, það er að segja 
ófaglærðir, starfsmenn með stúdentspróf og fleiri (kjarasamningar KÍ, 
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ráðningarsamningar leikskóla, launatöflur sveitarfélaga frá 1. maí 2015 – 31. 
mars 2019).  

Við úrvinnslu gagna var notast við forrit sem heitir IBM SPSS statistics, 
24. útgáfa (Statistical Package for the Social Science). Notast var við lýsandi 
tölfræði (e. descriptive statistics) Eftir innsetningu gagnanna og með hjálp 
SPSS-greiningar var  sýnt í myndriti hvernig svör dreifðust í hlutföllum (%).  
Matstækið samanstóð af 31 fullyrðingu sem greindist í fimm flokka, það er 
víddir lærdómssamfélagsins. Áreiðanleiki var reiknaður samkvæmt alfa-stuðli 
Cronbachs á öllu matstækinu, öllum undirflokkum matstækisins og einnig á 
aukaspurningum sem mæla starfsánægju og brottfall. Reiknuð voru tíðni, 
meðaltöl og prósentuhlutföll fyrir bakgrunnsbreytur. Reiknuð voru út 
meðaltöl, staðalfrávik, hæsta og lægsta gildi fyrir heildarkvarða matstækisins 
og undirflokka þess. Reiknaður var út fylgnistuðull við t-próf  þar sem könnuð 
voru tengsl milli breyta. 

Notast var við dreifigreiningu (e. anova) til að kanna hvort marktækur 
munur væri milli lærdómsleikskólanna fimm sem tóku þátt í rannsókninni. Í 
rannsókninni kom í ljós talsverður munur á skólunum. Þrír skólar mátuðu sig 
við lærdómssamfélagið en hinir tveir mun síður. Þessir tveir hópar, skólarnir 
þrír (G, L og R) og svo hinir tveir (E og S), reyndust vera tveir jafn stórir hópar, 
það er svör í hvorum þessara hópa voru nokkurn veginn jafn mörg. Á þessum 
tveimur hópum reyndist vera marktækur munur. Því var áhugavert að bera þá 
saman og greina muninn, samband þeirra við starfsánægju og líkur á að 
starfsmaður skipti um starf. Það var gert með hjálp Cohens d-mælikvarðans.  

Cohens d er staðlaður mælikvarði á frávik út frá núlltilgátunni og því 
leiðbeining um hvort áhrifin sem við finnum eru umtalsverð eða ekki. Til þess 
að túlka áhrifastærð (e. effect size) voru því viðmið Cohens notuð. Áhrifastærð 
er skilgreind sem staðlaður mælikvarði á áhrif milli tveggja hópa. Ástæðan 
fyrir því að áhrifin eru stöðluð er sú að þá er hægt að setja niðurstöðurnar fram 
á skýrari og skiljanlegri hátt. Með áhrifum er í raun verið að aðgerðabinda þann 
mun sem kemur fram í mælingum á milli hópa. Þarna er verið að finna mun á 
meðaltölum en til að reikna hann er deilt í mismun meðaltala með 
heildarstaðalfráviki. Samkvæmt viðmiðum Cohens eru lítil áhrif d≥ 0,2, 
miðlungs áhrif d≥0,5 og mikil áhrif d≥0,8 (Field, 2015, bls. 80-81).  

Marktektarpróf (e. significance test) var framkvæmt við úrvinnslu gagna. 
Með því er kannað hvort álykta megi út frá niðurstöðum eða tengslum breyta 
um þýði rannsóknarinnar, það er hversu líklegt er að niðurstaðan eða tengsl 



34 

breyta eigi einnig við um þýðið (Amalía Björnsdóttir, 2013, bls. 176). 
Marktektarmörkin voru ákvörðuð um 0.05 sem þýðir að 95% vissa er um að 
hægt sé að álykta um þýðið.  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Gæði rannsóknarinnar felast í áreiðanleika hennar og réttmæti. Réttmæti vísar 
til áreiðanleika-, ályktunar- og alhæfingargildis rannsóknarinnar. Þættir eins 
og úrtak, þýði og ytri áhrif sem hafa áhrif á svörun og brottfall þeirra sem velja 
að sleppa spurningum, hafa áhrif á innra réttmæti (Ragnheiður Harpa 
Arnardóttir, 2013, bls. 379). Því skipti miklu máli að netföng starfsmanna væru 
þau netföng sem þeir notuðu. Listinn var byggður á netföngum starfsmanna 
sem þeim hafði verið úthlutað af sveitarfélaginu en hjá sumum starfsmönnum 
voru þeirra persónulegu netföng notuð. Svarprósentan var nokkuð góð eða 
53,52%. 

Áreiðanleiki rannsóknarinnar segir til um hvort matstækið sé að mæla það 
sem því er ætlað að mæla, með öðrum orðum hvort endurtekning á mælingunni 
sýni stöðugleika (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 
213). Áreiðanleiki matstækisins sem inniheldur alla undirþætti lærdóms-
samfélagsins var  mældur með Cronbach alfa-stuðlinum en viðmið um 
áreiðanleika er að hann sé >0,70 samkvæmt þeim stuðli (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 213). Matstækið sem er 
notað í rannsókninni hefur verið notað til að mæla lærdómssamfélög margra 
skóla í rannsóknum Hipp, Huffman og félaga. Áreiðanleiki í ensku útgáfu 
matstækisins var reiknaður samkvæmt alfa-stuðli Cronbachs á öllu 
matstækisins, þar með talið öllum undirflokkum matstækisins. Tafla 7 sýnir að 
það gætir samræmi í niðurstöðum í mælingum á áreiðanleika í ensku útgáfunni 
og þessari rannsókn. 
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Tafla 6 Cronbachs alfa reiknaður fyrir lærdómssamfélög tveggja   
rannsókna 

 
Hipp o.fl. 
(N)1209 

  Þessi rannsókn                      
  Fjöldi 38 

Dreifð styðjandi forysta .94 .91 
Sameiginleg gildi og sýn .92 .92 
Sameiginlegt nám og beiting .91 .89 
Samvinna um faglegt starf á 
vettvangi .87 .90 
Styðjandi aðstæður   
Tengsl/tæki .82/.88 .84 

 
Í fylgiskjali 4 eru nánari upplýsingar um Cronbach alfa-stuðulinn í öllum 

víddum og fullyrðingum matstækis lærdómssamfélagsins. Áreiðanleika-
stuðlarnir fyrir hverja vídd staðfesta áreiðanleika í niðurstöðum rannsókn-
arinnar. 

Fylgnistuðullinn Pearson r var notaður til að kanna fylgni milli starfsánægju 
og fimm vídda matstækisins. Stuðullinn getur bæði verið jákvæður og 
neikvæður og geta gildi fylgnistuðlanna legið milli -1 og + 1 (Field, A., bls. 
267). Stuðullinn staðfestir sterk jákvæð tengsl milli breyta  (sjá fylgiskjal 5) 
þar sem nánari útlistun er að finna.  

 
Tafla 7 Pearson r  milli mælitækisins og starfsánægju 

Víddir lærdómssamfélagsins Pearson r 
Dreifð styðjandi forysta .63 
Sameiginleg gildi og sýn .73 
Sameiginlegt nám og beiting .79 
Samvinna við faglegt nám á vettvangi .75 
Styðjandi aðstæður .76 

 
Enn fremur var fylgnistuðull  Pearson r fundinn til að kanna fylgni milli 

þess hversu líklegt væri að starfsmenn skiptu um vinnu og vídda 
lærdómssamfélagsins.  
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Tafla 8 Pearson r milli mælitækisins og líkur á að skipta um starf 

 
 
 
 
 
 

 
Þær niðurstöður má sjá í töflu 9 hér að ofan. 

Hafa ber í huga að leikskólarnir eru fimm og er því um ákveðna takmörkun 
rannsóknar að ræða. Hentugleikaúrtak var fyrir valinu og því ekki ráðlegt að 
alhæfa út frá þessari rannsókn. Niðurstöðurnar eiga því við þessa fimm 
leikskóla sem valdir voru.  
 

Staða rannsakanda og siðferðisleg málefni 

Lögð var áhersla á að fá fyrst leyfi fyrir rannsókninni hjá fræðsluskrifstofu áður 
en haft var samband við skólastjóra þátttökuskólanna og fengin hjá þeim 
netföng starfsmanna og leyfi til að leggja könnunina fyrir. Öllum athugunum 
fylgir siðferðisleg ábyrgð þar sem unnið er með persónulegar upplýsingar sem 
þátttakandi hefur trúað rannsakanda fyrir. Með því að geyma slíkar upplýsingar 
hefur viðkomandi trúnaðarskyldu gagnvart þátttakendum og þarf að gæta þess 
þegar unnið er með þær að nota dulkóðun og dulnefni. Ef upplýsingar komast 
í rangar hendur getur viðkomandi orðið fyrir beinum eða óbeinum skaða 
(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 81–92). Eftir að samþykki fræðsluskrifstofu 
lá fyrir var haft samband við þátttökuskólana og leyfi fengið fyrir rannsókninni 
til að ná til starfsfólksins. Dulkóðun var tryggð með því að nefna skólana fimm 
með bókstöfunum E, G, L, R og S. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 
sbr. lög um persónuvernd (77/2000, 33. gr.) sem kveða á um að hver sem beitir 
rafrænni tækni við vinnslu persónuupplýsinga skuli tilkynna rannsókn sína. 
Rannsóknin hlaut tilkynningarnúmerið S8685. Þátttakendur fengu upplýsingar 
um rannsóknina og gildi hennar fyrir starfsumhverfi þeirra, að nafnleyndar yrði 
gætt og  að notkun á gögnunum yrði á ábyrgan hátt. Bakgrunnsspurningar voru 

Víddir lærdómssamfélagsins Pearson r 
Dreifð styðjandi forysta -.69 
Sameiginleg gildi og sýn -.66 
Sameiginlegt nám og beiting -.65 
Samvinna við faglegt nám á vettvangi -.61 
Styðjandi aðstæður -.57 
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takmarkaðar, til dæmis var ekki spurt um aldur eða kyn þátttakenda. Gögnin 
voru lokuð með lykilorði rannsakanda. 

3.6 Samantekt 

Lýsandi sambandsrannsókn var gerð í fimm leikskólum í sveitarfélagi á 
höfuðborgarsvæðinu í því skyni að varpa ljósi á starfsaðstæður og starfsánægju 
almenns starfsfólks, faglærðs og ófaglærðs, á deildum leikskóla og tengslum 
þessa við áherslur aðalnámskrár um leikskóla sem lærdómssamfélag. 
Þátttakendur í rannsókninni voru 38 almennir starfsmenn á deildum. Matstæki 
sem hannað var af Oliver og Hipp (2010) var aðlagað að leikskólaumhverfinu 
og notað til að mæla upplifun starfsmanna af lærdómssamfélagi í tengslum við 
starfsánægju og líkur á að skipta um starf. 

Notast var við dreifigreiningu (e. anova) til að kanna hvort marktækur 
munur væri á milli lærdómsleikskólanna fimm sem tóku þátt í rannsókninni. 
Greinilegur munur reyndist á skólunum Þessir tveir hópar reyndust jafnstórir 
og voru kannaðir áfram með hjálp Cohens d sem staðfesti að því meira sem 
merki lærdómssamfélags voru til staðar þeim mun meiri var starfsánægja 
starfsfólksins og minni líkur á að það skipti um starf. 

Áreiðanleiki var reiknaður samkvæmt alfa-stuðli Cronbachs. Reyndist hann 
sá sami og í rannsóknum Hipp og Huffman. Fylgnistuðullinn Pearson r var 
notaður til að kanna fylgni milli starfsánægju og fimm vídda matstækisins og 
líkum þess að starfsfólk skipti um starf sem staðfestir sterk tengsl milli breyta.  
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4. Niðurstöður 
 

Í þessum kafla verða settar fram niðurstöður rannsóknarinnar á viðhorfi 
almennra starfsmanna á deildum um hvort starfsumhverfi leikskólans 
samræmist því lærdómssamfélagi sem aðalnámskrá kveður á um að vinna skuli 
eftir. Tengsl undirþátta/vídda lærdómssamfélagsins við breytur eru sett fram 
samkvæmt niðurstöðum fylgniprófa. 

 Í fyrsta hluta, kafla 4.1, koma fram heildarniðurstöður á viðhorfi 
starfsmanna til fimm vídda lærdómssamfélagsins: Dreifð styðjandi forysta;  
sameiginleg gildi og sýn;  sameiginlegt nám og beiting; samvinna um faglegt  
nám á vettvangi; styðjandi aðstæður. Í öðrum hluta, kafla 4.2, er gerð grein 
fyrir mun sem fram kom á milli skólanna  sem snýr að styrkleikum á 
einkennum þessara fimm vídda lærdómssamfélagsins en í ljós kom að tveir 
þessara fimm skóla sýndu síður einkenni lærdómssamfélags en hinir.  

Í þriðja kaflanum, kafla 4.3, er að finna upplýsingar um menntunarlega 
stöðu starfsmanna á deild og tengsl við starfsánægju og líkur á að haldast í 
starfi. Gerð er grein fyrir sambandi milli einkenna lærdómssamfélags og 
starfsánægju almennra starfsmanna eftir menntunarlegri stöðu og þess hvort 
leiða megi líkur að því að starfsfólk haldist frekar í vinnu í skólum sem bera 
frekar einkenni lærdómssamfélaga en þeirra sem gera það síður. Í fjórða 
kaflanum, kafla 4.4, er stutt samantekt á niðurstöðunum í heild sinni.  

4.1 Lærdómssamfélagið  

Í þessum kafla eru settar fram hlutfallslegar niðurstöður á viðhorfi starfsmanna 
úrtaksins um hvort starfsumhverfi leikskólans samræmist því 
lærdómssamfélagi sem aðalnámskrá kveður á um að vinna skuli eftir. Við þá 
mælingu var matslíkan sem mælir víddir lærdómssamfélaga í skólastarfi notað.  

1 Dreifð styðjandi forysta 

Fyrsta vídd lærdómssamfélagsins, dreifð styðjandi forysta, sneri að því að 
mæla að hvaða marki starfsfólk upplifði þá tegund forystu sem talin er 
einkenna lærdómssamfélög. Hún var mæld í átta fullyrðingum þar sem 
svarendur merktu við hversu sammála eða ósammála þeir voru fullyrðingunum 
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(sjá mynd 1).  Hægt var að velja milli möguleikanna mjög ósammála, frekar 
ósammála, hvorki né, frekar sammála og mjög sammála. Á mynd 1 má sjá 
hlutfall svarenda sem voru mjög eða frekar sammála fullyrðingunum. 
 

 

 

Mynd 1 Dreifð styðjandi forysta: Hlutfall svarenda - frekar sammála eða mjög 
sammála viðkomandi fullyrðingu 
 

Á heildina litið voru svarendur sammála því að þeir upplifðu dreifða 
styðjandi forystu. Sá undirþáttur sem svarendur upplifðu síst, og skar sig 
nokkuð úr, var hvort starfsfólk hefði möguleika á að stuðla að breytingum sem 
snerta aðrar deildir og jafnvel allan skólann, en einungis 47% svarenda voru 
sammála því.  Það sem svarendur upplifðu mest var að starfsfólk væri hvatt til 
að taka frumkvæði í verkefnum (89% sammála), að deildarstjóri nýtti 
ráðleggingar starfsfólks (87% sammála) og að starfsfólk hefði möguleika á að 
stuðla að breytingum innan eigin deildar (86% sammála). 

2 Sameiginleg gildi og sýn 

Önnur vídd lærdómssamfélagsins laut að upplifun starfsfólks á því hvort 
sameiginleg gildi og sýn einkenndu starf skólanna og voru svör við þeim fimm 
fullyrðingum sem sneru að þeim þætti skoðuð. 
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Mynd 2 Sameiginleg gildi og sýn: Hlutfall svarenda sem voru frekar sammála eða 

mjög sammála viðkomandi fullyrðingu 
 
Sem  fyrr  gat starfsfólk  valið á milli möguleikanna mjög ósammála, frekar 

ósammála, hvorki né, frekar sammála og mjög sammála. Á mynd 2 má sjá 
hlutfall svarenda sem voru mjög eða frekar sammála fullyrðingunum. 

Svarendur voru almennt sammála því að þeir upplifðu sameiginleg gildi og 
sýn.  Sá undirþáttur sem svarendur upplifðu mest var að starfsfólk hefði 
tileinkað sér það viðhorf að áhersla á nám og uppeldi barna væri grundvöllur 
skólaþróunar (92% sammála). Einnig upplifðu margir að ákvarðanir væru 
teknar í samræmi við gildi og sýn skólans og  að stefnur og áætlanir í starfi 
væru í samræmi við sýn skólans (87% sammála báðum fullyrðingunum).  

3  Sameiginlegt nám og beiting 

Þriðja vídd lærdómssamfélagsins laut að því hvort unnið væri að sameiginlegu 
námi og beitingu og voru svör við sex fullyrðingum skoðuð þar. Svarendur 
gátu sem fyrr valið á milli svarmöguleikanna mjög ósammála, frekar 
ósammála, hvorki né, frekar sammála og mjög sammála.  
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Mynd 3 Sameiginlegt nám og beiting: Hlutfall svarenda sem voru frekar sammála 

eða mjög sammála viðkomandi fullyrðingu 
 
Þegar á heildina er litið voru svarendur sammála því að þeir upplifðu 

sameiginlegt nám og beitingu. Sá undirþáttur sem svarendur upplifðu síst var 
að starfsfólk rýndi sameiginlega í gögn til þess að meta árangur kennslu, en 
einungis 63% svarenda voru sammála því og sker það hlutfall sig nokkuð frá 
hlutfalli svara við öðrum spurningum víddarinnar. Það sem svarendur upplifðu 
helst var að starfsfólk skipuleggur og vinnur að því að leita leiða til að mæta 
mismunandi þörfum barna (97% sammála), að starfsfólk sé virkt í samræðum 
og virði mismunandi skoðanir starfsfélaga sinna (86% sammála) og að 
starfsfólk vinni með foreldrum og öðrum hagsmunaaðilum að námi og uppeldi 
barna (86% sammála). Um 79% starfsfólks fannst vera hvatt til samvinnu og 
opinna funda á skipulagðan hátt. 

4 Samvinna um faglegt starf á vettvangi 

Fjórða víddin lýtur að viðhorfi fólks til samvinnu. Svör við fimm fullyrðingum 
voru skoðuð varðandi það hvort starfsfólk upplifði samvinnu við faglegt starf 
á vettvangi.  Svarendur merktu við hversu sammála eða ósammála þeir voru 
fullyrðingunum (sjá mynd 4) og gátu þeir valið á milli möguleikanna mjög 
ósammála, frekar ósammála, hvorki né, frekar sammála og mjög sammála.  
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Mynd 4 Samvinna um faglegt starf á vettvangi: Hlutfall svarenda sem voru frekar 

sammála eða mjög sammála viðkomandi fullyrðingu 
 
Þegar á heildina er litið voru svarendur almennt sammála því að þeir 

upplifðu samvinnu við faglegt nám á vettvangi. Þrátt fyrir það má segja að heilt 
yfir hafi þessi vídd komið síst út hjá svarendum. Sá undirþáttur sem kom 
jákvæðast út var að litið væri á starfsfólk sem jafningja þar sem allir væru jafnir 
að verðleikum og virtir sem jafningjar með 79% svarenda frekar eða mjög 
sammála þeirri fullyrðingu. Sá undirþáttur sem svarendur upplifðu síst var að 
starfsfólk gæfi samstarfsmönnum endurgjöf á jafningjagrundvelli, en 66% 
svarenda voru sammála því.  

5 Styðjandi aðstæður – samskipti og skipulag 

Fimmta víddin, styðjandi aðstæður, lýtur að þeim stuðningi sem starfsfólkið 
upplifir á vinnustaðnum í tengslum, hvatningu og hvað varðar tækjakost. 
Einnig er mikilvægur þáttur þar hvernig litið er á mistök. Varðandi styðjandi 
aðstæður voru svör við sjö fullyrðingum skoðuð þar sem svarendur merktu 
hversu sammála eða ósammála þeir voru fullyrðingunum (sjá mynd 6). Þeir 
gátu valið á milli möguleikanna mjög ósammála, frekar ósammála, hvorki né, 
frekar sammála og mjög sammála. 
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Mynd 5 Styðjandi aðstæður: Hlutfall svarenda sem voru frekar sammála eða mjög 

sammála viðkomandi fullyrðingu 
 
Eins og sjá má á mynd 5 er hlutfall þeirra sem eru frekar eða mjög sammála 

fullyrðingunum nokkuð breytilegt hvað varðar þessa vídd og mun meiri 
breytileiki kemur fram í þessari vídd en í öðrum víddum. Sá undirþáttur sem 
svarendur upplifðu áberandi síst varðandi styðjandi aðstæður var að tími væri 
tekinn frá til að auðvelda samvinnu en einungis 34% svarenda voru sammála 
því sem er lakasta útkoman í öllum fullyrðingunum, ekki einungis í þessari 
vídd heldur í könnuninni í heild. Það atriði sem svarendur upplifðu mest var 
að samskipti meðal starfsfólks og barna einkennist af umhyggju byggðri á 
trausti og virðingu (95% sammála).   

Einnig voru margir sem álitu að litið væri á mistök til að læra af (84% 
sammála) og að hugsað væri um að starfsfólk vinni að verkefnum þar sem 
hæfileikar þess njóta sín (82% sammála). 

Í heildina má sjá að  sýnileg jákvæð merki eru um  að skólarnir starfi sem 
lærdómssamfélög eins og aðalnámskrá kveður á um. Það er því athyglisvert að 
skoða nánar einstaka skóla til að reyna að greina betur mynstur sem gögnin 
búa yfir og er það gert hér í framhaldi.  
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4.2 Samanburður þátttökuskólanna fimm  

Mikilvægt innlegg í rannsóknina var að bera saman lærdómssamfélagsskólana 
og kanna að hvaða marki hver og einn þeirra mátaði sig við einkenni vídda 
lærdómssamfélaga. Dreifingu svarhlutfalla innan þeirra fimm leikskóla sem 
þátt tóku í rannsókninni má sjá á töflu 10. 

 
Tafla 9 Dreifing þátttakenda innan skólanna fimm 

Skóli Fjöldi  
þátttakenda 

E 10 
G 6 
L 7 
R 5 
S 10 

 
 
Dreifigreining (Anova) er notuð til að prófa tilgátur um mun milli margra 

meðaltala. Hér erum við að bera saman breytileika (dreifingu) milli ólíkra 
hópa. F-gildið er fundið með því að deila breytileika milli hópanna með 
breytileika innan hópanna. Marktækt F-próf er þegar p>0,05 (Amalía 
Björnsdóttir, 2003, bls. 126). Tafla 11 sýnir víddirnar og gildi F og p.  

 
         Tafla 10  Gildi F og p fyrir víddirnar 

Vídd F-gildi  p-gildi 
Dreifð styðjandi forysta 1,512 0,221 
Sameiginleg gildi og sýn 2,719 0,046 
Sameiginlegt nám og beiting 3,615 0,014 
Samvinna við faglegt starf á vettvangi 3,721 0,013 
Styðjandi aðstæður 2,232 0,087 

 
Einhliða dreifigreining (one-way ANOVA) sýndi að marktækur munur var 

milli skólanna í þremur víddum: Sameiginleg gildi og sýn; sameiginlegt nám 
og beiting; samvinna við faglegt starf á vettvangi. Munur skólanna á styðjandi 
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aðstæðum var nálægt því að ná marktækni en ekki fannst munur á dreifðri 
styðjandi forystu milli skólanna.  

 

 
Mynd 6 Meðaltal hvers leikskóla í hverri vídd  
 
Mynd 6, kóngulóarmyndin, sýnir myndrænt mun á skólunum fimm. 

Meðaltölin á vægi svaranna eru borin saman. Skólar R, L og G koma best út í 
öllum víddum lærdómssamfélagsins. Tveir skólar, E og S, skera sig úr hópnum 
þar sem starfsmenn þeirra upplifa síður einkenni lærdómssamfélags. Skóli E 
skoraði lægst á öllum víddum lærdómssamfélagsins nema í víddinni 
sameiginleg gildi og sýn. Þar náði hann sama meðaltali og skóli S. Skóli S 
skoraði einnig lægra en skóli E í samvinna við faglegt nám á vettvangi (S=3,34, 
E=3,35). Það er einnig athyglisvert hversu hátt skóli G skorar á öllum víddum 
(og jafnvel hæst) nema í dreifð styðjandi forysta – þar er hann að skora 
áberandi næstlægst. 

Niðurstöður samanburðar á lærdómssamfélagi skólanna fimm leiðir því til 
þess að tveir skilja sig áberandi frá hinum skólunum þremur. Sú staðreynd 
gefur tilefni til nákvæmari skoðunar á mismuninum. Ákveðið var því að bera 
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þessa hópa saman út frá spurningunum hversu óánægð(ur)/ánægð(ur) ertu í 
vinnu? og hversu líklegt er að þú leitir  að annarri vinnu á næstu 12 mánuðum? 

Í því skyni voru svör þátttakendanna lögð saman og framkvæmt annars 
vegar Cohens d-próf (áhrifastærð/effect size próf) og hins vegar t-próf 
(tilgátupróf). Fundinn var munur á meðaltölunum. Teknir voru saman  þeir sem 
voru frekar og mjög jákvæðir og svo þeir  sem svara hvorki né eða eru frekar 
eða mikið neikvæðir. Hóparnir G, L og R (lærdómssamfélagsskólar sem máta 
sig vel við matstækið) og S og  E (skólar sem eiga einnig að vera lærdóms-
samfélagsskólar en máta sig ekki vel við matstækið) voru bornir saman. 
Niðurstaðan var að í skólum G, L og R var fólk ánægðara í vinnu og ólíklegra 
til að skipta um vinnu en raunin var í skólum S og E. Cohens d var yfir 1 í 
öllum tilfellum sem eru mikil áhrif (fylgiskjal 5). Víddirnar fimm voru einnig 
kannaðar með öllu úrtakinu í heild sinni.  Þeir sem upplifa merki 
lærdómssamfélags í skólunum eru ánægðari í vinnunni og ólíklegri til að skipta 
um vinnu (fylgiskjal 6).  

Niðurstaðan er að Cohens d-stuðullinn sýnir ótvíræð áhrif þess að 
starfsfólkið í G, L og R skólunum er ánægðara en starfsfólkið í E og S 
skólunum og hyggst síður skipta um starf. Cohens d-stuðullinn staðfestir 
einnig að skólar sem uppfylla betur víddir lærdómssamfélaga hafa innanborðs 
starfsfólk sem er ánægðara í vinnunni og ólíklegra til að skipta um starf en þeir 
sem síður uppfylla þær. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má ætla að þrír 
skólanna starfi í anda lærdómssamfélaga. Tveir skólanna skera sig hins vegar  
úr og eru því ekki dæmigerðir lærdómssamfélagsskólar heldur skólar sem 
starfa meira eftir annars konar sniði, þrátt fyrir að allir gefi þeir sig út fyrir að 
starfa í anda lærdómssamfélaga að mati leikskólafulltrúans. 
 

4.3 Menntunarleg staða  

Í þessum hluta er gerð sérstök grein fyrir bakgrunnsbreytum rannsóknarinnar 
og niðurstöður skoðaðar með tilliti til þeirra. Til upprifjunar þá var starfsfólki 
skipt í fjóra hópa út frá menntunarlegri stöðu og eru það bakgrunnsbreytur 
rannsóknarinnar, sjá töflu 12. 
 
 

Tafla 11 Fjöldi og hlutfall eftir menntunarlegri stöðu  þátttakenda 
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Menntun starfsfólks á deild Fjöldi Hlutfall (%) 
Leikskólakennari           9 23,7 
Starfsmaður með aðra uppeldistengda  
menntun 

        11 28,9 

Starfsmaður með aðra háskólamenntun  
en A og B 

         4 10,5 

Leiðbeinandi sem ekki tilheyrir hópi B  
og C 

       14 36,8 

Samtals        38 100,0 
    
 Á mynd 6 má sjá upplifun þátttakenda á víddum lærdómssamfélagsins eftir 
menntunarlegri stöðu.  

 

 
Mynd 6 Upplifun þátttakenda á víddum lærdómssamfélagsins eftir 

menntunarlegri stöðu 
 

78% 73% 100% 57% 

78% 73% 100% 71% 

89% 64% 75% 64% 

67% 73% 50% 57% 

89% 73% 75% 71% 
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Starfsmaður með aðra uppeldistengda menntun
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Starfsmaður með aðra uppeldistengda menntun

Leiðbeinandi

Sameiginlegt nám og beiting

Starfsmaður með aðra uppeldistengda menntun

Leiðbeinandi

Samvinna við faglegt starf á vettvangi

Starfsmaður með aðra uppeldistengda menntun

Leiðbeinandi

Styðjandi aðstæður

Starfsmaður með aðra uppeldistengda menntun

Leiðbeinandi
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Þegar skoðuð er flokkun starfsmanna kemur í ljós að leikskólakennarar 
finna bestu samsvörunina í öllum víddum lærdómssamfélagsins á heildina 
litið. Þeir nýta sína fagþekkingu best, fá að koma að málum og hafa áhrif á 
gang mála. Starfsmenn með aðra háskólamenntun hafa þó vinninginn í tveimur 
víddum; dreifðri styðjandi forystu og sameiginlegum gildum og sýn, en hafa 
ber huga að þátttakendur í þessum flokki eru einungis fjórir. Starfsmenn með 
uppeldistengda menntun hafa vinninginn í víddinni samvinna við faglegt nám 
á vettvangi, eru örlítið hærri en leikskólakennarar. 

Mikil starfsánægja er meðal þátttakenda því samkvæmt niðurstöðum eru 
50% starfsmannanna mjög ánægðir í starfi og um það bil þriðjungur þeirra er 
frekar ánægður sem þýðir að í heildina eru um 83% ánægðir í starfi (fylgiskjal 
6).   

Skoðuð var starfsánægja  eftir menntunarlegri stöðu og eru niðurstöður 
settar fram í mynd 7. Meðaltal allra fullyrðinga innan hverrar víddar var 
reiknað í tengslum við starfsánægju. Þeir svarendur sem voru með meðaltal 
sem var hærra en 3,6 voru flokkaðir í efra lag (upplifa) en þeir sem voru með 
3,6 eða lægra voru flokkaðir í lægra lag (upplifa ekki).  

Niðurstöður fengust um að leiðbeinendur, það er ófaglært starfsfólk, væru 
ekki eins líklegir til að vera ánægðir í starfi í samanburði við annað starfsfólk. 

 
 

 
Mynd 7 Hlutfall svarenda sem voru frekar eða mjög ánægðir í starfi eftir 

starfsstöðu 
 

89% 

82% 

100% 

71% 
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Leikskólakennarar eru ánægðir (89%) og einnig er starfsánægja meðal 
starfsfólks með aðra uppeldismenntum (82%). Varðandi starfsfólk með aðra 
háskólamenntun en leikskólakennaramenntun eða uppeldistengda menntun 
voru einungis fjórir svarendur í könnuninni sem er mjög lágt hlutfall og því 
erfitt að yfirfæra á heildina í þessum flokki en þeir skora hátt í þessari könnun 
(100%). Leiðbeinendur eru síst ánægðir (71%). 
Þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru líklegir til að skipta um starf eða 

ekki, því mikilvægt er að vita hvort um sé að ræða mikla starfsmannaveltu og 
hvernig hún snýr varðandi mismunandi starfsstéttir. Sama aðferð var notuð og 
við starfsánægjuna. Meðaltöl allra fullyrðinga innan hverrar víddar voru 
reiknuð í tengslum við það hversu líklegir starfsmenn væru til að skipta um 
starf. 

 

 
Mynd 8 Hlutfall svarenda sem voru frekar eða mjög líklegir til að leita að 

annarri vinnu á næstu 12 mánuðum 
 
Mynd 8 gefur til kynna að leiðbeinendur eru líklegastir til að skipta um starf 

(50%) en hins vegar eru leikskólakennarar ólíklegastir til að skipta um starf 
(11%). Hins vegar eru 27% starfsmanna með aðra uppeldistengda menntun og 
25% starfsmanna með aðra háskólamenntun en leikskólakennaramenntun 
líklegir til að skipta um starf á næstu 12 mánuðum. Af þessu má ráða að eftir 
því sem starfsmenn eru með meiri menntun og eftir því sem hún tengist betur 
starfsvettvangi leikskólans eru þeir líklegri til að halda áfram starfi á 
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leikskólanum. Niðurstöðurnar eru að þeir sem upplifðu lærdómssamfélag eru 
ánægðari í vinnu og ólíklegri til að skipta um starf. 

4.4 Samantekt  

Í kaflanum er að finna niðurstöður rannsóknarinnar í fimm leikskólum. 
Könnuð eru viðhorf starfsmanna til fimm vídda lærdómssamfélagsins auk þess 
sem skólarnir fimm eru bornir saman. Einnig er viðhorf til starfsánægju kannað 
svo og líkur á að starfsfólk skipti um starf og er svörum skipt niður eftir 
menntunarlegri stöðu. Yfir heildina voru starfsmenn sammála um að þeir 
upplifðu dreifða styðjandi forystu. Sá undirþáttur sem svarendur upplifðu síst 
var að starfsfólk hefði möguleika á að stuðla að breytingum sem snerta aðrar 
deildir og jafnvel allan skólann. Svarendur voru almennt sammála um að þeir 
upplifðu sameiginleg gildi og sýn.Þeir upplifðu einnig sameiginlegt nám og 
beitingu en upplifðu síst að starfsfólk rýndi sameiginlega í gögn til þess að 
meta árangur kennslu. Víddin samvinna um faglegt starf á vettvangi kom síst 
út af víddunum og var fullyrðingin um hvort starfsmenn upplifðu að þeir fengju 
endurgjöf á jafningjagrundvelli sú sem starfsmenn upplifðu síst.  Varðandi 
styðjandi aðstæður var hlutfall þeirra starfsmanna sem eru frekar eða mjög 
sammála fullyrðingunum nokkuð breytilegt og mun breytilegra en í öðrum 
víddum. Það sem starfsmenn upplifðu áberandi síst var að tími væri tekinn frá 
til að auðvelda samvinnu. Ef við drögum niðurstöðurnar saman varðandi 
viðhorf til vídda lærdómssamfélagsins má í heildina sjá að sýnileg jákvæð 
merki eru um að skólarnir starfi sem lærdómssamfélög eins og aðalnámskrá 
kveður á um.  

Nánari greining á hverjum skóla fyrir sig sýndi þó töluverðan breytileika 
milli skóla. Samanburðar á víddum lærdómssamfélags innan skólanna  fimm 
leiddi þó í ljós  að tveir skólar, E og S, skilja sig áberandi frá  hinum skólunum 
þremur, G, L og R. Því má  ætla að þessir þrír skólar starfi í anda 
lærdómssamfélaga en hinir tveir, E og S, séu ekki dæmigerðir lærdóms-
samfélagsskólar heldur skólar sem starfa meira eftir annars konar sniði.  

Í niðurstöðunum kom fram að eftir því sem starfsmenn eru með meiri 
menntun og eftir því sem hún tengist betur starfsvettvangi leikskólans eru þeir 
líklegri til að halda áfram starfi á leikskólanum. Niðurstöðurnar sýndu einnig 
að þeir sem upplifðu lærdómssamfélag voru ánægðari í vinnu og ólíklegri til 
að skipta um starf. 
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5. Umræður 
Í þessum kafla eru niðurstöður ræddar í ljósi þeirra fræða sem sett voru fram í 
fræðilegum kafla ritgerðarinnar og leitast við að svara þeim spurningum sem 
settar voru fram í upphafi. Meginrannsóknarspurningin er: 

Að hvaða marki samræmist starfsumhverfi leikskólans einkennum faglegs 
lærdómssamfélags og áherslum aðalnámskrár um leikskólann sem lærdóms-
samfélag?  

Til þess að gera sér grein fyrir viðhorfi starfsfólksins til starfsumhverfis síns 
var þörf á nánari afmörkun spurninganna og voru eftirfarandi spurningar settar 
fram: 

• Eru tengsl milli þess að einkenni lærdómssamfélags séu til staðar 
og starfsánægju almennra starfsmanna á deild?  

• Hvaða hvatar og hindranir eru í starfsumhverfi leikskólans í 
tengslum við það að hann starfi sem lærdómssamfélag? 

Kaflanum er skipt niður í tvo undirkafla. Kafli  5.1 skiptist í fimm hluta þar 
sem gerð verður grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar út frá líkani 
lærdómssamfélagsins sem notað var í þessari rannsókn og fjallað um mannauð  
leikskólans, ásamt hvötum og þeim hindrunum sem hindra vöxt starfs í 
lærdómssamfélagi. Í kafla 5.2 er heildarsamantekt og umfjöllun um líkanið og 
notagildi þess. 
 

5.1 Faglegt lærdómssamfélag 

Mannauðurinn er í brennidepli í þessari rannsókn. Mikilvægt er að kanna 
viðhorf starfsfólksins á deildunum til starfsumhverfis síns og því snýr 
rannsóknin að almennum starfsmönnum á deild. Rannsókn sem þessi, þar sem 
viðhorf þess hóps sem vinnur með börnunum á deildum, nýtist 
skólaumhverfinu til að draga lærdóm af. Rannsóknin gefur skólayfirvöldum 
vísbendingu um hvernig staðan er raunverulega á deildum og hjálpar til við að 
finna þá þætti sem þarfnast lagfæringar, svo sem möguleika til skipulagningar 
og að hafa áhrif á starf sitt. Einnig gæti rannsóknin hjálpað til við að kortleggja 
þá þætti sem gætu laðað nýja starfsmenn að starfi í leikskóla.  
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Faglegt lærdómssamfélag er það form sem hefur í fjölmörgum rannsóknum 
sýnt að hafi þá þætti til að bera sem skapa eftirsóknarvert starfsumhverfi. Þar 
má nefna þætti eins og samvinnu, fagmennsku, starfsþróun, dreifða 
ákvarðanatöku og styðjandi aðstæður. Öll skólaþróun kallar á gott áhugasamt 
starfsfólk sem leggur sig fram um að gera góðan skóla betri. McKinsey and 
Company (2007, bls. 111) benda á að ,,gæði skólastarfs hefur ekki einungis 
áhrif á framtíðarhorfur nemenda heldur jafnframt á sköpunarkraft og hagþróun 
samfélagsins alls. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla eru skýr ákvæði um að 
leikskólinn skuli vinna sem lærdómssamfélag og hlúa að samvinnu barna, 
starfsfólks, foreldra og nærumhverfis (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 24).   

Menntunarfræðingarnir svo sem Stoll, Bolam, DuFour o.fl. telja 
hugmyndina um faglegt lærdómssamfélag (e. professional learning 
community) eina af áhrifaríkustu leiðunum til að bæta aðstæður í námi barna 
og nemenda. Hipp og Huffman (2010) hafa með rannsóknum sínum á mörgum 
leik-, grunn- og framhaldsskólum þróað saman víddir faglegs 
lærdómssamfélags úr niðurstöðum margra rannsókna. Úr allri þessari vinnu 
urðu til matsviðmið lærdómssamfélagsins sem notuð eru í þessari rannsókn. 
Þessir fræðimenn hafa lagt sín lóð á vogarskálar til að hjálpa okkur að 
kortleggja stöðu lærdómssamfélagsins hér á landi. Stoll og félagar (2006, bls. 
5) skilgreina lærdómssamfélag þannig að það sé menning sem hvetur og 
viðheldur stöðugu námi meðal starfsfólks skólans í þeim sameiginlega tilgangi 
að styrkja nám nemenda. Hargreaves og Fullan (2012, bls. 127–128) taka undir 
þetta og nefna jafnframt að faglegt lærdómssamfélag einkennist af 
möguleikum til starfsþróunar sem tengist trausti, tengslum og samvinnu þar 
sem kennarar ígrunda starf sitt saman, finna leiðir til að bæta starfshætti sína 
og skoða hvernig þeir framkvæma þær aðferðir sem þeir hafa lært til endurbóta. 
Allt eru þetta mikilvægir þættir sem styrkja gæði leikskólanna og 
starfsumhverfið hér á landi.  Starfsmenn eru samvirkir í lærdómssamfélagi, það 
er þeir láta sig árangur allra varða og um er að ræða stöðuga þróun starfsins.  

Í rannsókninni á leikskólunum fimm kom í ljós að þeim mun sterkari sem 
einkenni lærdómssamfélagsins voru, þeim mun meiri var starfsánægja og 
minni líkur á að starfsfólk skipti um starf. Einnig þegar horft var til 
menntunarlegrar stöðu hópsins sem heildar þá voru leikskólakennarar 
ánægðastir í vinnu, næst á eftir komu aðrir háskólamenntaðir með aðra 
uppeldismenntun en leikskólakennnaramenntun ásamt öðrum 
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háskólamenntuðum. En leiðbeinendur reyndust síst ánægðir. Mismunur var á 
skólunum fimm hvað varðar einkenni lærdómssamfélaga þar sem tveir 
skólanna báru síður einkenni lærdómssamfélags. Faglegt lærdómssamfélag 
styður við nám, ígrundun og samvinnu. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 
vísbendingu um að eftir því sem menntun starfsmanna er meiri og því betur 
sem hún tengist starfsvettvangi leikskólans séu starfsmenn líklegri til að halda 
áfram að starfa í leikskólanum.  

Framangreindar áherslur lærdómssamfélagsins eru mjög þýðingarmiklar í 
starfi leikskólans, m.a. í verkefnum með börnunum, mati á starfi og allri 
skipulagningu sem skilar sér í meiri starfsgleði og gæðum í starfi. Stoll og 
félagar (2006, bls. 5) benda á gildi samfélagsins í faglegu lærdómssamfélagi 
því þar sé hópur fólks sem leggst saman á árarnar, leitar þekkingar, deilir sýn 
sinni og reynslu ásamt því að styðja hvert annað í starfi. Niðurstöður 
rannsóknarinnar á skólunum fimm gefa til kynna mikilvægi faglegrar 
menntunar og notkunar lærdómssamfélagsins í starfi leikskólans. Þessir þættir 
hafa mikil áhrif á stöðugleika í starfsmannahaldi og starfsánægju. Því skiptir 
miklu máli að hlúa vel að starfsfólki og starfsumhverfi því við getum ætlað að 
þeir sem koma til starfa í leikskóla séu þeir sem eru hvað líklegastir til að leggja 
starfið fyrir sig í framtíðinni og því væntanlegir kandídatar í 
leikskólakennaranám. Hér að neðan verður fjallað sérstaklega um hvern og 
einn af fimm þáttum líkans  Hipp og Huffman (2010). 

 

1 Dreifð styðjandi forysta 

Við skoðun á dreifðstýrðri forystu hefur uppbygging stjórnkerfis mikið vægi, 
þ.e. hvernig framsal valds og ábyrgðar er innan viðkomandi starfseininga. 
Stjórnkerfi leikskólanna eru samansett af leikskólastjóra, aðstoðarleikskóla-
stjóra, sérkennslustjóra og deildarstjórum. Þar er að finna lykil að dreifingu 
valds og faglegri stjórnun. Deildarstjórinn er yfirmaður deildarinnar 
samkvæmt kjarasamningi Félags leikskólakennara (Samband íslenskra 
sveitarfélaga og Félag leikskólakennara, 2015, bls. 75).  

Kjarasamningar hafa áhrif á uppbyggingu stjórnkerfis, þar sem kveðið er á 
um hlutverk og ábyrgð starfsstétta. Hver stétt hefur svo sitt ábyrgðarsvið. Í 
rannsókninni kom fram að starfsfólk var almennt sammála um að það upplifði 
dreifða styðjandi forystu óháð því við hvaða skóla það starfaði.  
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Leikskólakennarar voru ánægðasti hópurinn í starfi og sá hópur sem ætlaði 
ekki að skipta um starfsvettvang. Mikil vöntun er á leikskólakennurum og því 
ganga aðrir starfsmenn í störf faglærðra. Leiðbeinendur starfa samt sem áður 
undir leiðsögn leikskólakennara eins og Jóhanna Einarsdóttir og félagar (2013, 
bls. 3) hafa bent á. Leiðbeinendur voru óánægðasti hópurinn í rannsókninni og 
þar var jafnframt  mesta brottfallið (50%). Í ljósi þess er mikilvægt fyrir 
stjórnendur og yfirvöld menntamála að gera sér grein fyrir hvar skóinn kreppir   

Litið er svo á að dreifð forysta sé einn grundvallarþáttur þess að 
fagmennska blómstri. Það að deildarstjóri nýtir ráðleggingar starfsfólks og að 
starfsfólk væri hvatt til að taka frumkvæði var viðhorf tæplega 90% svarenda. 
Alls 74% þátttakenda telur að það sé virkt í umræðum. Trausti Þorsteinsson 
(2003, bls. 189) leggur áherslu á að frelsi og sjálfstæði er fagmanni 
nauðsynlegt til að geta brugðist við skjólstæðingi á sem raunhæfastan hátt. Til 
þess þurfa starfsmenn að hafa ákveðið frelsi til athafna og frumkvæðis. 
Skrifræði þar sem hvert hlutverk er skilgreint og þar sem um er að ræða skýra 
verkaskiptingu gefur lítið svigrúm fyrir slíkt. Rannsóknarniðurstöður gefa til 
kynna áherslur lærdómssamfélagsins um að starfsfólk sé hvatt til þess að taka 
frumkvæði í verkum sínum í skólunum. Það eru mikilvægir þættir í starfi 
lærdómssamfélags hvað varðar dreifða styðjandi forystu. Rannsókn Dunlop og 
Macdonald (2004, bls. 33) styður við þetta. En þar kom í ljós að þeir sem sinntu 
stjórnunarstörfum og voru falin meiri ábyrgðarhlutverk voru ánægðari í starfi. 
Líklegt er að frelsi, frumkvæði til verka og ábyrgð sé í meira mæli hjá 
leikskólakennurum en leiðbeinendunum sem styður meiri starfsánægju 
leikskólakennara. 

Lægstu tölurnar í vídd dreifðar styðjandi forystu var að finna í 
möguleikanum á að hafa áhrif á aðrar deildir og jafnvel allan skólann og að 
skólastjóri starfi á lýðræðislegan hátt. Erill starfsins, ör starfsmannaskipti og 
veikindi starfsfólks eru áhrifavaldar eins og fram hefur komið í opinberri 
umræðu um starfið. Þessir áhrifavaldar gætu gert starfsfólki erfitt um vik að 
heimsækja aðrar deildir og komið niður á öllu samstarfi. Leikskólastjórinn er 
upptekinn við uppbyggingu stjórnkerfisins og er hlaðinn margs konar 
verkefnum tengdum t.d. mannauði, skipulagsmálum og áætlunum. 
Deildarstjórinn er milliliður milli skólastjóra og starfsmanna, situr fundina þar 
sem ákvarðanir eru ræddar og teknar. Þarna skapast fjarlægð milli skólastjóra 
og starfsmanna. 
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Upplýsingagjöf í leikskólanum gæti verið einn orsakavaldur óánægju 
leiðbeinenda. Upplýsingagjöfin fer í gegnum deildarstjórann til yfirmanna, 
foreldra og umhverfisins. Þarna er stjórnunarlegt stigveldi sem lýsir sér í að 
völd og áhrif á starf sitt fer síminnkandi niður stigann sem skilar sér í minni 
ánægju og meira brottfalli hjá þeim sem eru á ,,lægsta´´ þrepinu. Í rannsókninni 
kemur fram að ákvarðanataka, möguleiki til að hafa áhrif á starf deildarinnar, 
hafa frumkvæði, fá upplýsingar um börnin og starfsemina á síður við meðal 
leiðbeinenda en hinna faglærðu.  

Ófaglærðir starfsmenn hafa ekki sama faglega grunn í málum sem lúta að 
starfinu og hinir faglærðu. Þeir hafa ekki numið uppeldis- og kennslufræði sem 
getur verið ástæða þess að þeim er síður treyst fyrir faglegum málefnum. Hér 
er vert að staldra við og ígrunda hvort verið sé  að vinna í anda 
lærdómssamfélagsins í dreifðri styðjandi forystu eins og því er meðal annars 
lýst hjá Hipp og Huffman (2010, bls. 45). Þær benda á að mikilvægt sé að 
upplýsingagjöf nái til allra starfsmanna skólans. Upplýsingar geta átt það á 
hættu að ná ekki til starfsmanna sem gerir það að verkum að þeim gæti þótt 
þeir síður mikilvægir starfsmenn. Leiðbeinendur skora lægst í 
starfsánægjuvoginni í leikskólanum í rannsókninni og það að fá ekki að ,,vera 
með“ nema að hluta til gæti haft áhrif á framkvæmdagleði og áhuga 
leiðbeinendanna og er mögulega ein af orsökum brottfalls. Það er þetta 
gagnvirka samband á milli leiðtoga og fylgjenda í starfi (Owens og Valesky, 
2015, bls. 260) sem er svo mikilvægt. 

 Aðalnámskrá leikskóla leggur áherslu á frumkvæði og sjálfstæði og hvetur 
til ábyrgðar (bls. 25). Eitt af leiðarljósum leikskólans er ,,leikskóli á að vera 
lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar og 
börn eru virkir þátttakendur og hafi áhrif á ákvarðanir um málefni leikskólans” 
(bls. 24). Þessar andstæður sem fjallað er um í lögum og reglugerðum er erfitt 
að samræma og koma í framkvæmd. Um er að ræða mikið vald deildarstjórans 
stutt af kjarasamningum. En það fellur ekki að markmiðum og ákvæðum sem 
koma fram í aðalnámskrá leikskóla þar sem kallað er eftir lýðræði og forystu 
meðal starfsmanna og þátttöku í starfi meðal starfsmanna og barna (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2011). Stjórnun í anda skrifræðis hefur slæm 
áhrif á sjálfstraust starfsfólks og getur starfsfólkið fundið til einangrunar eins 
og Sergiovanni, (2009, bls. 336, 525) bendir á. Gilrane og félagar (2008 bls. 
347) gerðu rannsókn á uppbyggingu lærdómssamfélags. Þær töldu mikilvægt 
í starfsþróun kennara að þeir hefðu áhrif á eigið starf og væru þátttakendur í 
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ákvörðunum sem sneru að starfi þeirra. Mikilvægur punktur sem gæta þarf að 
við skipulagningu starfsmannamála. 

Allra hagur er að nýta gróskuna sem býr í mannauðnum. Í því sambandi er 
dreifing valds og ábyrgðar á starfsmenn mikilvæg leið til valdeflingar 
starfsmanna eins og Sergiovanni (2009, bls. 104) leggur til. Trausti 
Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir (bls. 495) benda á í grein sinni Stjórnun 
og fagleg forysta í grunnskólum að dreifð forysta endurspegli betur 
venjubundna verkaskiptingu innan stofnunarinnar en stigskipt forysta. Einnig 
aukast líkur á að mistök eigi sér stað þegar ákvarðanir eru teknar á grunni 
takmarkaðra upplýsinga sem einn leiðtogi hefur aðgang að. Dreifð forysta 
eykur jafnframt möguleika stofnunarinnar til að njóta hæfileika flestra 
starfsmanna sinna og gerir þeim kleift að nýta sína styrkleika í starfi. Dufour 
og Fullan (2013, bls. 14) benda á að vinna í lærdómssamfélagi skuldbindi alla 
til að leggja sitt af mörkum til stöðugrar þróunar og úrbóta. Hæfileikar 
starfsfólksins er mannauður leikskólans og þarf að virkja til hagsbóta fyrir allt 
starfið. Af niðurstöðunum í heild í þessari vídd, dreifðri styðjandi forystu má 
segja að valdi og ábyrgð sé nokkuð vel dreift milli starfsfólks eins og Hipp og 
Huffman (2010, bls. 13) leggja til í skólunum fimm.  

2 Sameiginleg gildi og sýn 

Í rannsókninni kemur fram að almennt upplifir starfsfólkið að unnið sé að 
sameiginlegri sýn og gildum. Rúnar Sigþórsson (1999, bls. 56) bendir á að allir 
þurfi hvata til að leggja sig fram og ,,skynja sig sem hluta af mikilvægri heild.“ 
Starfsfólk telur að um samvinnu við mótun starfs sé að ræða og til staðar sé 
fyrirkomulag sem stuðli að samræðum. Upplifun starfsfólks varðandi 
fullyrðingarnar að þeir ynnu í samræmi við sýn skólanna og hefðu áhrif á 
ákvarðanir stefnur og áætlanir var yfir 90%. Samkvæmt niðurstöðu þessarar 
rannsóknar er hægt að taka undir með Senge (2006, bls. 69) að starfsmennirnir 
séu með frumkvæði sínu hreyfiafl sem hafi áhrif á starfið. Samt sem áður má 
hafa í huga að stöðugt þarf að hlúa að möguleika fyrir samvinnu og samræðna 
í starfi. Huffman og Hipp (2003, bls. 39) leggja áherslu á að sýn starfsmanna á 
skólastarfið og meðvitund um gildi sé mikilvæg varðandi alla framþróun 
skólans og sýndu rannsóknarniðurstöður í þessari rannsókn fram á að þessir 
þættir væru í góðu lagi. 



57 

Þá er munur á milli skóla varðandi þessa vídd. Eins og í víddinni 
sameiginlegri styðjandi forystu upplifðu leiðbeinendur síst sameiginleg gildi 
og sýn, eða 71%, þó að þar reyndist munurinn minni. Þarna skilja 
leiðbeinendur sig frá og sömu sögu er að segja af skólunum tveimur E og S 
sem sýndu lítil merki lærdómssamfélags. Einungis helmingur starfsmanna í 
skóla E var sammála því að starfið væri byggt á sameiginlegum gildum og sýn. 
Þarna er hópur starfsmanna sem lítur ekki á sig sem þátttakendur í einum 
meginþætti lærdómssamfélagsins, það er að geta haft áhrif við mótun 
sameiginlegar sýnar. Álykta má að það dragi úr frumkvæði og áhuga þessara 
starfsmanna. Rúnar Sigþórsson og félagar (1999, bls. 56) benda á mikilvægi 
þess að allir séu með við mótun starfsins þannig að fólkið upplifi sig sem hluta 
af heild og sýni frumkvæði og áhuga á starfi sínu. Hipp og Huffman (2010, bls. 
16) telja farsælast fyrir lærdómssamfélag að allt starfsfólkið sé virkt við mótun 
sameiginlegra gilda og sýnar, ekki eingöngu yfirmenn. 

Vera má að menningarlegur munur sé á skólunum þar sem svona mikið 
skilur á milli þeirra. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls.44) bendir á að 
sameiginleg sýn komi fram í því að ,,kennarar geti aðspurðir útskýrt áherslur 
skólans og verið nokkurn veginn sammála“. Gildi og sýn snúast því einnig um 
menningu. Menning skólanna getur haft áhrif á að starfsmenn upplifi ekki 
sameiginleg gildi og sýn og getur því hindrað að unnið sé að hætti 
lærdómssamfélags. Skóli E þar sem einungis helmingur starfsmanna var 
sammála því að starfið væri byggt á sameiginlegum gildum og sýn gæti verið 
litaður að einhverju marki af einstaklings- og/eða sérhagsmunamenningu  sbr. 
skilgreiningu Hargreaves (1994, bls. 166-177) á menningarmun í skólum. 
Hargreaves lýsir einstaklings-og sérhagsmunamenningu sem einangraðri, 
litaðri af samkeppni, skertum boðskiptum og vannýtingu mannauðs. Þegar litið 
er á niðurstöðurnar má álykta að sú sé raunin að einhverju leyti.  
Skólastjórnendum er tamt að leggja stefnumótunarvinnu eingöngu í hendur 
fagmanna. Það er að leiðbeinendur séu ekki hafðir með við stefnumótun og  
starfsmenn skólanna tveggja máti sig því ekki eins vel við 
lærdómssamfélagsmynstrið.  

Allir starfsmenn ættu því að vera með við mótun sameiginlegrar sýnar og 
gilda sem yrði síðan hið sterka hreyfiafl starfsins eins og fram kemur hjá Senge 
og er almenn niðurstaða viðhorfs starfsmannna í rannsókninni. Sú niðurstaða 
gæti meðal annars skýrt að hluta til mikla starfsánægju starfsfólksins í 
leikskólunum.  
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3 Sameiginlegt nám og beiting 

Almennt voru starfsmenn sammála um að til staðar væri sameiginlegt nám og 
beiting sem bendir til þess að starfsfólk vinni saman að öflun þekkingar eins 
og fram kemur hjá Huffman og Hipp (2003, bls. 45). Athyglisvert er þegar 
viðhorf til víddarinnar er skoðað eftir menntunarlegri stöðu að 
leikskólakennarar hafa jákvæðari upplifun en aðrir starfsmenn.  

Niðurstöður sýna því að upplifun leikskólakennara er að þeir vinni faglega 
saman, beri saman bækur sínar og gefi hver öðrum endurgjöf. Það eru góðar 
niðurstöður fyrir eflingu faglegs starfs. Um gagnvirkt nám (e. collaborative 
learning) er því að ræða eins og DuFour (2004, bls. 4) leggur til að sé í 
lærdómssamfélaginu. Í því felst að hópurinn hjálpast að við að finna lausnir og 
útskýra hver fyrir öðrum. Slík vinna eykur skilvirkni og nýtir þekkingu og 
hæfni hvers og eins.  

Menningarleg hindrun getur verið varðandi samvinnu hjá einstaklingum 
innan deilda og milli deilda í skólunum. Einn af fjórum flokkum 
skólamenningar Hargreaves (1994, bls. 166) er sérhagsmunamenning. Í slíkri 
menningu eiga hópar mismunandi hagsmuna að gæta. Innan leikskólanna 
flokkast slíkir hópar til dæmis eftir menntunarlegri stöðu. Hver og einn hópur 
hefur sína stöðu og kjarasamninga sem leggja línur varðandi réttindi og fríðindi 
hvers og eins. Hafa ber í huga grundvallarmun á innihaldi menntunar 
mismunandi starfsstétta innan leikskólanna sem getur leitt til togstreitu. Sýn 
þroskaþjálfa getur til dæmis verið önnur en sýn leikskólakennara þar sem 
innihald menntunar þeirra er mismunandi. Annars vegar er horft til þroska 
einstaklings og framvindu en leikskólakennarinn, sem hefur með allan 
barnahópinn að gera, horfir á tengsl innan hópsins, þroska og nám allra. Hætta 
er á að togstreita geti  skapast þegar mismunandi hópar innan leikskólans hafa 
ólíka sýn. Leiðbeinendur geta orðið undir sökum ójafnaðar t.d. í 
menntunarlegri stöðu, sem leitt getur til þess að þeir fái ekki þá endurgjöf sem 
þeir þurfa í starfi á jafningjagrundvelli. Það sem ber að skoða í þessu samhengi 
er að hagur skólanna hlýtur að felast í fjölbreytni. Það sem kemur börnunum 
vel er það sem skiptir máli  

Líkja má skólanum við samansafn brota þar sem hvert brot hefur ákveðna 
sýn. Því má flokka menninguna sem hreyfanlega mósaíkmenningu sbr. 
flokkun Hargreaves (1994, bls.170). Hætt er við átökum innan slíkrar 
menningar. Grunnskólakennari sem vinnur í leikskóla telst ekki jafningi 
leikskólakennara sé tekið mið af ákvæðum kjarasamninga. Hann kallast í 
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kjarasamningum leiðbeinandi A og fær lægri laun en leikskólakennari. 
Grunnskólakennari hefur numið uppeldis- og kennslufræði sem hæfir 
aldursstigi grunnskólans og því sem aðalnámskrá grunnskóla leggur upp með 
að skuli kenna. En leikskólakennarinn hefur sérmenntað sig til kennslu yngri 
barna. Sama mismunun á við um aðra starfsmenn með háskólamenntun og 
ófaglærða leiðbeinendur, það er að segja leiðbeinendur B. Þessi ójöfnuður 
getur haft í för með sér að gjá myndist milli starfsmanna og þannig stuðlað að 
almennri óánægju þeirra starfsmanna sem bera skarðan hlut frá borði. Óánægja 
dregur úr áhuga starfsfólks á starfi sínu.  

Vera má að hóparnir sem skiptast eftir menntunarlegri stöðu í leikskólanum 
gefi ekki hver öðrum endurgjöf í nægilega ríkum mæli. Þeir eru hvorki 
jafningjar launalega né menntunarlega og eiga því erfitt með að líta sömu 
augum á leikskólastarfið. Rannsókn Örnu H. Jónsdóttir kemur inn á þessi átök. 
Niðurstöður úr þeirri rannsókn varpa ljósi á viðvarandi átök hópa innan 
leikskólans. Þeim átökum fylgir stýring svo sem í formi þöggunar, bælingar og 
átaka. Starfsfólk upplifir valdaleysi innan stofnunarinnar og að 
sérfræðiþekking og sérhæfing þeirra sé vannýtt (Arna H. Jónsdóttir, 2008). 
Eins og  Huffman og Hipp (2003, bls. 45) og DuFour og Fullan (2013, bls. 24) 
benda á hamla þessi átök samstarfi.  

Fullyrðingin um að starfsfólk rýni saman í gögn og niðurstöður til að meta 
og bæta kennslu kom almennt síst út meðal starfsfólks (63% sammála þeirri 
fullyrðingu) innan víddarinnar sem snýr að sameiginlegu námi og beitingu 
þess. Sameiginlegt nám og beiting er fólgið í skipulegri samvinnu, stöðugri 
þekkingarleit til að meta árangur til þess að hægt sé að mæta börnunum í þroska 
og námi. Í sumum skólum er kallað eftir að einungis fagfólk 
(leikskólakennarar) vinni saman í faglegri vinnu, að deila upplýsingum og 
leysa vandamál en aðrir skólar hafa alla með. Þarna er  nauðsynlegt að 
hópurinn vinni saman að mati Huffman og Hipp (2003, bls 50) við að sækja 
sér faglega þekkingu til þess að efla sig í starfi. Mikilvægt er að allir hafi 
tilfinningu fyrir að þeir séu með, því eins DuFour (2004, bls. 4 ) segir er þetta 
faglega samstarf ein skilvirkasta leiðin til framþróunar!  

Mat á árangri í kennslu þar sem starfsfólk rýnir í gögn fékk lægstu upplifun 
starfsmanna í þessari vídd (63%). Mat á skólastarfi á deild er mikilvægt og  
þarf að vera unnið á lýðræðislegan hátt. Allir sem vinna með börnunum verða 
því að geta tjáð sig persónulega án ítaka annarra og verið þátttakendur í faglegri 
vinnu. Annars verður til skekkja í mati og þá gefa niðurstöður ekki rétta mynd 
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af starfseminni og forystan getur því ekki reitt sig á það sem þar kemur fram. 
Sé ekki vandað til verka á þessu sviði, bitnar það á gæðum skólastarfsins. Að 
hafa alla starfsmenn með sem þátttakendur í mati mun einungis efla faglegt 
starf og ef til vill kveikja neista og áhuga fyrir námi í leikskólafræði.  

Hargreaves og Fullan (2012, bls. 123) leggja áherslu á að fagauður sé 
hornsteinn skólans sem tengir saman og hrindir í framkvæmd þáttum sem 
mynda gæði skólans og eykur gildi fagmennsku. Skólar E og S skera sig 
áberandi úr miðað við hina skólana þrjá hvað varðar að máta sig að 
sameiginlegu námi og beitingu. Starfsfólkið hefur því ekki eins mikla 
möguleika meðal annars til að taka þátt í samvinnu við að auka faglega 
þekkingu sína og mæta mismunandi þörfum hjá börnunum eins og í hinum 
skólunum þremur. Starfsfólkið í þessum tveimur fyrrnefndu skólum er einnig 
óánægðara í starfi og hyggst frekar hætta sem er sama niðurstaða og í víddinni 
á undan. Það er því til mikils að vinna fyrir skólana að efla samstarf og 
semeiginlega þekkingaröflun. 

4 Samvinna um faglegt starf á vettvangi   

Starfsfólkið var almennt sammála um að til staðar væri samvinna um faglegt 
starf á vettvangi en upplifun starfsfólks var heilt yfir síst í þessari vídd. Um og 
yfir 70% uuplifðu samvinnu um faglegt starf á vettvangi, þar sem lægsta 
upplifun þátttakenda var fullyrðingin að starfsfólk gæfi samstarfsmönnum 
endurgjöf á jafningjagrundvelli, 66%. Endurgjöf er næring fyrir starfsfólkið. 
Pankake og Huffman (2010, bls. 95) benda á mikilvægi félagslegra tengsla sem 
nærast af leiðsögn, endurgjöf sem felur sér skuldbindingu við hvert annað. 
Aðeins 67% leikskólakennara upplifðu þessa vídd sem stingur svolítið í stúf 
við hinar niðurstöðurnar þar sem hlutfallslega svo fáir upplifðu víddina. 
Helmingur starfsmanna með aðra háskólamenntun og helmingur leiðbeinenda 
upplifðu að samvinna væri um faglegt starf á vettvangi. Einnig var mikill 
munur á skólunum þar sem E og S mátuðu sig síst við lærdómslíkanið af öllum 
víddunum. Þessar niðurstöður eru áhugaverðar og ástæður þeirra eflaust 
margþættar. 

Erill leikskólastarfsins er án efa einn orsakavaldur þess að ekki gefast 
nægileg tækifæri til samvinnu um faglegt starf á vettvangi. Niðurstöður 
Hjördísar Sigursteinsdóttur (2018, bls. 1) varðandi líðan leik- og 
grunnskólakennara benda til að kennarar séu mun meira stressaðir og úrvinda 
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í lok vinnudags en annað starfsfólk sveitarfélaga. Það undirstrikar mikið álag 
sem kennarar búa við.  

 Leiðbeinendur koma ekki vel út í þessari vídd og vert væri að ígrunda 
ástæðu þess. Álykta má að leikskólakennarar séu faglega ,,hærra settir“ í 
leikskólanum þar sem lögin undirstrika mikilvægi þeirra þar sem 2/3 
starfsmanna í umönnun og námi barna skuli vera leikskólakennarar (skv. 
reglugerð nr. 872/ 2009). Í aðalnámskrá leikskóla segir enn fremur: 
,,Leikskólakennarar eiga auk þess að hafa forystu um að leiða og styrkja 
faglegt starf leikskóla, meðal annars með því að vera fyrirmyndir í starfi með 
börnum og styrkja faglegt hlutverk leikskólans“ (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23). Þarna er bent á að leikskólakennarar 
skuli miðla til annarra starfsmanna þeirri uppeldissýn sem þeir hafa numið. 
Eins og Jóhanna Einarsdóttir o.fl. (2013, bls. 3) nefna er skilningur á að 
leiðbeinendur starfi undir stjórn leikskólakennara í leikskólanum. Þessi 
aðgreining á stöðu starfsmanna er frekar til þess fallin að viðhalda 
stéttaskiptingu og ójöfnuði innan leikskóla milli faglærðra og ófaglærðra og 
gæti stuðlað að því að meira faglegt efni rynni til leikskólakennara en annarra 
starfsmanna. Þetta þyrfti samt nánari rannsókna við. Mikilvægt er því að finna 
út hvað veldur þessum mun. Nefna má þessu til stuðnings vinnu við að byggja 
upp lærdómssamfélag sem Svava Björg Mörk (2011, bls. 62-74) hafði umsjón 
með ásamt sínu fólki. Þar vann allt starfsfólkið saman þrátt fyrir ólíkan 
bakgrunn og menntun. Sumir höfðu jafnvel ekki starfsréttindi, en tilheyrðu 
samfélagi jafningja sem hafði gefið þeim jöfn tækifæri til að þroskast. 

Skólarnir tveir E og S komu lakast út úr þessari vídd. Það segir okkur að 
enn minna er um samvinnu um nám á vettvangi í skólum sem vinna síður að 
hætti lærdómssamfélagsins. Þeir þættir sem víddin innifelur eru til dæmis 
jafningjabragur, leiðbeiningar um starfshætti, endurgjöf á jafningjagrunni, 
skoðun á verkum í sameiningu og það að starfsfólk deilir með sér niðurstöðum 
sínum. Samvinna snýst um samábyrgð á starfinu. Hún snýst ekki um að 
starfsmenn hugsi aðeins um sín börn í skólanum eða sína deild, eins og fram 
kemur í umfjöllun DuFour og Fullan (2013, bls. 24). Á hinn bóginn leggja 
Huffman og Hipp (2010, bls. 51) til að mikilvægt sé að starfsmenn séu 
skuldbundnir hver öðrum í starfi og í ráðgjöf, séu duglegir að gefa endurgjöf 
og séu jafningjar. Endurgjöf sem fylgir vinnu sem þessari getur verið mjög 
uppbyggjandi og hvetjandi fyrir starfsfólkið.  
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McKinsey og Company (2010, bls. 42) lét vinna greiningu á hvað einkennir 
góð skólakerfi sem ná að bæta árangur. Hjá þeim kom í ljós að starfsfólk sem 
starfi sem jafningjar skipti mestu máli. Samkvæmt niðurstöðum 
rannsóknarinnar er til mikils að vinna að  starfismenn vinni á jafningjagrunni 
og gagnvirkt við eflingu faglegrar símenntunar. Það skiptir máli fyrir alla 
starfsþróun í leikskólunum. 

5 Styðjandi aðstæður– samskipti og skipulag 

Upplifun starfsmanna á víddinni styðjandi aðstæður - tengsl og skipulag kom 
ekkert sérstaklega vel út í samanburði við hinar fjórar víddir 
lærdómssamfélagsins. Þegar litið er annars vegar á styðjandi aðstæður og hins 
vegar á tengsl og skipulag má þó sjá ákveðinn mun. Um og yfir 70% voru 
sammála um að þeir upplifðu styðjandi tengsl en upplifun á styðjandi skipulagi 
var síst. Alls 66% voru sammála um að viðeigandi tækni og kennsluefni væri 
aðgengilegt og 34% upplifðu að þeir hefðu nægan tíma til undirbúnings sem 
er lakasta upplifun allra fullyrðinganna í rannsókninni. Munur var á upplifun 
starfsstéttanna eins og í fyrri víddum og einnig varðandi skólana tvo sem skilja 
sig frá hinum þremur. 

Upplifun þátttakenda var jákvæðust þegar um var að ræða fullyrðinguna 
um að samskipti barna og starfsfólks einkenndust af umhyggju (95%). Þær 
niðurstöður eru jákvæðar og benda til að börnin séu í öndvegi. Starfsfólk 
leikskólanna leggur sig fram um að sinna börnunum. Leiða má að því líkur að 
starfsfólk sem nýtur þess að vinna með börnum velji leikskóla sem 
starfsvettvang. Segja má að ofangreindar niðurstöður uppfylli ákvæði 
aðalnámskrár leikskóla um stuðning og hvatningu við börn (bls. 29). Álykta 
má að leikskólarnir hafi starfsmenn innanborðs sem njóta þess að vinna með 
börnum og séu líklegri til að staldra lengur við í starfi. Það er líklegra ef 
starfsfólkið er ánægt með stöðu sína innan leikskólans.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að stuðningur við 
leikskólakennara sé mjög góður. Þeir upplifa styðjandi aðstæður mest allra 
þátttakendanna, enda upplifðu 89% leikskólakennara þær góðar. Rannsóknin 
gefur til kynna að aðhlynning við kennara sé í góðum farvegi. Þeir þora að 
prófa og litið er á mistök sem tæki til lærdóms. Einnig má álykta að 
leikskólakennarar hlúi hver að öðrum sem hópur. Hvað hinar starfsstéttirnar 
varðar þá upplifðu þær víddina síður. Um 70% starfsfólks með aðra 
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uppeldistengda menntun og aðra háskólamenntun upplifðu víddina en síst var 
upplifunin hjá leiðbeinendum, rétt yfir 70%. Þetta eru atriði sem skólayfirvöld 
ættu að rýna í og kanna hvort ekki sé hægt að lagfæra í samvinnu við starfsfólk 
leikskólanna.Varðandi skólana tvo sem skilja sig frá hinum þremur sem máta 
sig betur að lærdómssamfélagi var skóli E í lakari stöðu. Í samskiptum 
rannsakanda við skólann mátti merkja þreytu. Leikskólastjórinn var frá vegna 
veikinda. Í opinni spurningu könnunarinnar á skólunum fimm nefndi 
starfsmaður frá skóla E manneklu, mikinn eril í starfi og skort á stuðningi í 
sínum skóla. Þessar upplýsingar hjálpa til við að skilja lakari niðurstöður 
styðjandi aðstæðna hjá skóla E borið saman við hina skólana. 

Hipp og Huffman (2010, bls. 19) leggja áherslu á að skólaþróun sé háð því 
að tíma sé varið til verkefnavinnu og skipulagningar og til mikils sé að vinna 
að forystumenn hafi í huga að starfsfólk verður að hafa frátekinn tíma til að 
vinna saman að skipulagningu. Í rannsókninni upplifðu starfsmenn síst að þeir 
hefðu frátekinn tíma til skipulags. Aðeins 34% starfsmanna voru sammála því 
að nægur tími væri til skipulagningar.  Þessar niðurstöður komu einnig  fram í 
rannsóknum á þeim lærdómssamfélagsskólum sem Hipp, Huffman og félagar 
(2010, bls. 19-20) rannsökuðu. Hvað veldur er án efa margþætt. Ástæður er að 
finna innan sjálfra skólanna. 

Í rannsókn Bjargar Sigurvinsdóttur (2007, bls. 116) kemur fram í 
niðurstöðum að leikskólakennurum finnist þeir fá of lítinn tíma til 
undirbúnings, jafnvel engan ef mannekla er mikil. Nefnt hefur verið að starfið 
sé erilsamt og mikil veikindi meðal starfsfólks. Staðgenglar sleppa þá jafnvel 
sínum skipulagstíma. Mikilvægt gæti reynst að skoða hvort hægt væri að 
breyta ramma og dagskipulagi starfsins þannig að skipulagið sé sveigjanlegra 
og ekki eins niðurnjörvað svo hægt sé að gefa nægan tíma til samræðna og 
skipulagningar. Skilningur þarf að vera til staðar hjá stjórnendum og ráðstafa 
þarf tíma fyrir formlegan og óformlegan undirbúning fyrir hin mismunandi 
teymi og hópa til að hittast innan leikskólans til þess að ræða, meta og 
skipuleggja. Þannig eflist lærdómssamfélagið. Sem dæmi þarf verkefnastjóri 
yfir skólaþróunarverkefni tíma til undirbúnings. Einnig þegar vinna er orðin 
óformleg og verkefnastjóri vinnur óformlega að verkefninu til viðhalds þess þá 
þarf hann tíma til þess. Ástæða er til að hafa áhyggjur af því að of lítill tími sé 
tekinn frá til skipulags. Það er hindrun í vegi þess að lærdómssamfélag geti 
blómstrað.  
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Hvað varðar skipulag voru 66% starfsmanna sammála um að skólarnir 
byggju yfir tækjakosti en það er með lægri skorum sem fengust í fullyrðingum 
víddanna. Tæknilegar nýjungar er veigamikill þáttur í þróun starfsins og því 
mikilvægt að gefa því gaum með því að kanna betur þarfir hvers skóla með 
þátttöku starfsfólksins í ákvarðanatöku.  

 

5.2 Samantekt – Líkanið og notagildi þess 

Greinileg fylgni reyndist vera milli lærdómssamfélags, starfsánægju og 
starfsmannaveltu. Niðurstöður sýndu tengsl milli starfsánægju almennra 
starfsmanna á deild og einkenna lærdómssamfélagsins. Sterk einkenni 
lærdómssamfélagsins leiddu til meiri starfsánægju auk þess sem minni líkur 
voru á að starfsmenn skiptu um starf. Munur reyndist vera á menntunarlegri 
stöðu starfsfólks þar sem leikskólakennarar voru ánægðari og skiptu síður um 
starf en hinar starfsstéttirnar sem tóku þátt. Þrír skólar mátuðu sig mjög vel að 
lærdómssamfélaginu í öllum víddum þess en tveir ekki, sem bendir til að ekki 
starfi allir leikskólar að hætti lærdómssamfélags eins og aðalnámskrá leikskóla 
kveður á um.  

Almenn starfsánægja var meðal starfsfólks sem kemur heim og saman við 
aðrar starfsánægjurannsóknir meðal starfsfólks í leikskólum. Hvar sem drepið 
var niður í slíkum rannsóknum sem gerðar hafa verið í leikskólum hér á landi 
í rannsóknarvinnu í undanfara þessarar rannsóknar eru niðurstöðurnar þær 
sömu, það er að um er að ræða starfsánægju í leikskólum. Niðurstöður 
rannsóknarinnar benda til að eftir því sem lærdómssamfélagseinkennin eru 
meiri því meiri er starfsánægjan. Leikskólakennarar skora hæst í öllum víddum 
lærdómssamfélagsins. Minnstar líkur eru á að þeir hætti í starfi auk þess sem  
þeir eru ánægðastir. Í rannsókninni kemur fram að þeir fá tækifæri til að nýta 
hæfileika sína og fá endurgjöf frá umhverfinu. Þetta skýrir því starfsánægju 
leikskólakennara umfram aðrar  starfsstéttir. Það eru góðar fréttir fyrir þá aðila 
sem hlúa að kennurum og geta forsvarsmenn leikskólanna tekið þetta til sín.  

Starfsmenn með aðra uppeldismenntun en leikskólakennaramenntun 
staldra aðeins lengur við í starfi en leiðbeinendur. Ástæða er til að hafa 
áhyggjur af stöðu leiðbeinenda. Þeir upplifðu síst víddir lærdómssamfélagsins, 
voru ekki eins ánægðir og voru líklegastir til að skipta um starf. Áhyggjur af 
brottfalli starfsmanna eru ekki nýjar. Menntamálayfirvöld og forsvarsmenn 
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skóla hafa haft áhyggjur af þróuninni um langt skeið. Staða leikskólans í dag 
er erfið og hefur mikið verið í umræðunni síðustu ár. Mikill hörgull er á 
leikskólakennurum og því er enn mikilvægara að samstarf sé gott meðal allra 
í leikskólanum, starfsmönnum sé vel tekið og þeim komið inn í starf sitt þannig 
að þeir finni sig heima. Hér er vert að ígrunda hvers vegna starfsfólkið stoppar 
stutt við. Ingibjörg Kristleifsdóttir, fyrrverandi formaður Félags stjórnenda í 
leikskólum, ræddi brottfall starfsfólks í fjölmiðlum þar sem hún nefnir að 
leikskólinn sé oft á tíðum aðeins ,,stoppistöð“ fyrir starfsfólk áður en það fer í 
nám (Ingibjörg Kristleifsdóttir, 2013). Einnig gæti verið að starfsfólkið stoppi 
stutt við vegna þess að það finni sig ekki í leikskólastarfi og sjái ekki framtíð 
sína fyrir sér þar. Erfitt og orkufrekt er fyrir leikskólana og alla skólaþróun að 
taka stöðugt við nýju starfsfólki. Þessi staða krefst aðgerða og hafa 
menntamálayfirvöld brugðist við og sett á laggirnar aðgerðir til að sporna gegn 
þessari þróun m.a með styrkveitingum. Það er vel gert en mikilvægt er samt 
sem áður að kanna hvort skýringar á þessari alvarlegu stöðu sé að finna í sjálfu 
starfsumhverfinu. 

Huffman og Hipp (2003, bls. 51; 2010, bls. 18) leggja áherslu á að í 
lærdómssamfélagi sé nýjum starfsmönnum mætt á jafningjagrunni, þeim  sé 
leiðbeint og forystu og ábyrgð sé dreift. Af rannsókninni má álykta að 
leiðbeinendur hafi ekki eins mikla möguleika til þátttöku í margvíslegum 
verkefnum leikskólans og aðrir starfsmenn og ekki sé unnið nægilega á 
jafningjagrundvelli. Það er sannarlega eitthvað sem yfirvöld leikskólamála 
ættu að skoða. Skoða þarf leiðir til að taka starfsfólkið ennþá meira inn í 
faglega umræðu og ákvarðanatöku. Slík breyting gæti eflt leikskólann og 
starfsánægju ófaglærðra. Einnig er líklegt að ef starfið byggist á auknum 
jafningjagrunni myndu fleiri hyggja á nám í leikskólafræðum og myndu staldra 
lengur við í leikskólanum. 

Í niðurstöðunum koma fram þættir sem benda til ákveðins skorts á samræmi 
í lögum, stéttarfélagskjörum, starfslýsingum og í námskránni sem vert væri að 
taka til athugunar. Skóli á að vera lýðræðislegur þar sem starfsfólk á að hafa 
frelsi til athafna en á það skortir í starfslýsingum. Um er að ræða mikið vald 
meðal yfirmanna deilda og einokun studda af kjarasamningum sem er ekki 
lýsandi fyrir ákvæði aðalnámskrár leikskóla. Aðalnámskrá leikskóla (2011, 
bls. 22-25) kallar eftir lýðræði og forystu meðal starfsmanna og þátttöku í starfi 
meðal starfsmanna og barna. Mikið er lagt upp úr frumkvæði og samstarfi. 
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Stjórnunaraðferðir leikskólans hafa áhrif á starfið og starfsánægju. Miklu máli 
skiptir að starfsfólki sé treyst með tilkomu aukinnar ábyrgðar og frelsis í starfi. 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999, bls. 50), Starfsánægja og stjórnun í 
leikskólum, er fjallað um stjórnunaraðferðir sem veita starfsmanninum 
möguleika til persónulegrar þróunar, samhliða heildarþróun leikskólans. Það 
stuðlar að auknum árangri í starfi með börnum og almennri starfsánægju. Á 
hinn bóginn drógu þær stjórnunaráherslur sem hindruðu heildarþróun 
leikskólastarfsins úr möguleikum starfsfólks til eigin þróunar og persónulegs 
árangurs. Dreifð og styðjandi forysta er því mikilvæg fyrir starfsfólkið og 
hæfileikar þess, nám og reynsla nýtur sín betur. 

Skortur á tíma til skipulagningar reyndist vera almenn upplifun þátttakenda 
sem bendir til sömu niðurstöðu og Björg Sigurvinsdóttir (2007, bls. 116) 
upplifði í sinni rannsókn um viðhorf grunn- og leikskólakennara til grunnþátta 
starfs síns. Níðurstöður rannsóknanna gefa til kynna að starfsfólk upplifi 
almennt að tími sem gefinn er til skipulagningar sé of lítill. Tíminn er dýrmætur 
og þarf að vera tekinn frá til samvinnu, skipulags og sameiginlegrar rýni á 
starfinu þannig að verkefni fái framgang og gæði aukist. Hópar verða að geta 
hist í leikskólanum til þess að ræða saman og skipuleggja sig. Tími til að hittast 
er grundvallarþáttur í eflingu faglegs starfs. Eins og Hipp og Huffman (2010, 
bls. 19) benda á er skólaþróun háð því að tíma sé varið til verkefnavinnu og 
skipulagningar.   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á mismun milli skóla í sama 
sveitarfélagi þar sem þrír af fimm skólum mátuðu sig við lærdómssamfélag en 
tveir ekki. Athyglisvert er að þrátt fyrir að leikskólar vinni eftir skólastefnu 
sama sveitarfélags eru þeir ólíkir eins og þessi rannsókn bendir til þrátt fyrir að 
vera allir álitnir vinna eftir hugmyndafræði lærdómssamfélaga. Þetta bendir til 
þess að varast beri að draga upp of einfalda mynd af leikskólastarfi. Mikilvægt 
er að kafa dýpra í aðstæður hvers skóla og vinna með þær þar sem líta þarf til 
umhverfis og menningar hvers skóla þegar meta á skólastarf eða bæta það.   

Matstækið sem notað er kemur upprunalega úr smiðju Hipp og Huffman 
(2010, bls. 31-35) og hefur verið aðlagað að leikskólaumhverfi í þessari 
rannsókn. Líkanið gaf góða mynd af fimm víddum lærdómssamfélagsins í 
skólunum. Það nýttist vel til samanburðar milli skólanna og hægt var að tengja 
það við starfsánægjuvog. Notagildi líkansins gæti orðið víðtækt hér á landi. 
Það getur nýst vel við innra mat leikskóla – bæði deilda og einnig heilla 
leikskóla. Einnig væri hægt að nota matskvarðana í samanburði leikskóla innan 
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sveitarfélags og í samanburði milli sveitarfélaga. Vandasamt getur verið að 
finna gott ,,verkfæri“ til slíkrar vinnu. Þetta verkfæri hentar umhverfi 
leikskólans vel og gæfi sveitarfélögum rétta mynd af stöðu lærdómssamfélaga 
í leikskólunum sem aðalnámskrá hvetur til að unnið sé eftir. Því skiptir miklu 
máli að draga lærdóm af rannsókninni og ígrunda niðurstöðurnar með 
fræðilega kaflann til hliðsjónar með það fyrir augum að læra af henni, skilja 
hvernig lærdómssamfélög eru uppbyggð og hvaða þættir skipta máli fyrir 
uppbyggingu þess og starfseminnar. Einkenni lærdómssamfélags þarf að ræða 
víðar og af fleirum en forsvarsmönnum skóla og mikilvægt er að miðla henni 
til þess að efla leikskólastarfið enn frekar.  
Það má draga þá ályktun að sé unnið að hætti lærdómssamfélags, auki það 

vellíðan starfsmanna, leiði til meiri starfsánægju, minna brottfalls starfsmanna, 
valdeflingar starfsmannanna og að fagleg þekking aukist. Huga þarf samt sem 
áður að leiðbeinendunum og kanna ástæðurnar fyrir minni starfsáænægju 
þeirra og meira brottfalli úr starfi. Ástæðurnar geta verið margvíslegar sem 
áhugavert væri að rannsaka nánar. 

 

5.3 Lokaorð 

Þegar komið er að leiðarlokum er vert að ígrunda upphaf ferðalagsins, hvað 
má af því læra, hvernig tókst til og hvert skuli stefna. Ferðalagið að ritgerðinni 
Fá allir að blómstra? felur í sér djúpa þrá eftir að allir fái notið sín í starfi. 
Endurgjöf er mikilvæg frá umhverfinu vegna verkefna sem unnið er að. Hún 
eykur líkur á að þau komist á laggirnar, þau viðhaldist og af þeim verði hægt 
að læra til að gera betur. Í starfinu í leikskólanum eru það börnin sem þar dvelja 
sem starfið snýst um, þroski þeirra, nám og vellíðan. Leikskólinn er samfélag. 
Hann þarf að vera gott samfélag og nærandi fyrir alla. Í slíku umhverfi er það 
eins og með plöntur sem vel er hlúð að sem skilar sér til vaxtar, þroska og 
eflingar. Rannsóknin hófst á orðunum ,,Fá allir að blómstra?“ með það að 
markmiði að skoða tengsl stjórnunarstíla og starfsánægju. Rannsóknin þróaðist 
í að verða rannsókn á lærdómssamfélagi í leikskólum þar sem raunverulega er  
um að ræða tvær hliðar á sama peningnum, sama umfjöllun en ólík nálgun og 
víðari, sem jók gildi rannsóknarinnar. 

Upphafið að rannsókninni var eigin reynsla og samtöl við leikskólakennara 
og starfsfólk í leikskólum, hvernig það upplifði kringumstæður sínar, auk 
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undrunar yfir hversu margir ákváðu að yfirgefa leikskólaumhverfið. Inn í 
leikskólann kemur fjöldinn allur af hæfileikaríku fólki á öllum aldri sem, þrátt 
fyrir að hafa ánægju af að starfa með börnum, kýs annan starfsvettvang. Börnin 
í leikskólanum þarfnast góðs starfsfólks sem hvetur þau áfram og leiðbeinir á 
þroskabraut þeirra. Það er mikil áskorun og tengist mörgum þáttum meðal 
annars samskiptum, verkefnavali, læsi, kennslu í sjálfbærni, heilbrigði, siðferði 
og þátttöku í samfélaginu. Það sem börnin upplifa og taka sér fyrir hendur 
innan veggja leikskólans er algjörlega í höndum þess starfsfólks sem starfar í 
leikskólanum. Þess vegna er afar mikilvægt að mannauður leikskólans sé búinn 
breiðri þekkingu, áhuga og vilja til samstarfs við börn, annað starfsfólk og 
foreldra. Auk þess að allir sem að starfinu koma auki þekkingu sína á 
málefnum sem tengjast leikskólaumhverfinu og taki þátt í þróun starfsins. 

Menntunarfræðingar telja hugmyndina um lærdómssamfélag eina af 
áhrifaríkustu leiðunum til að bæta aðstæður í námi barna. Rannsóknin gefur 
góða mynd af stöðu lærdómssamfélags í fimm leikskólum í einu sveitarfélagi. 
Rannsóknin staðfestir að þeir skólar sem uppfylla betur víddir 
lærdómssamfélaga hafa innanborðs starfsfólk sem er ánægðara í vinnunni og 
er ólíklegra til að skipta um starf heldur en þeir sem síður uppfylla þær. Þessar 
niðurstöður komu fram í öllum fimm víddum lærdómssamfélags skólanna 
þegar skólarnir fimm voru bornir saman, þar sem þrír þeirra mátuðu sig að 
mynstri lærdómssamfélags en tveir ekki. Með hjálp fræða og með náinni 
skoðun á fullyrðingum víddanna var svo hægt að álykta um ákveðna þætti sem 
betur mættu fara í leikskólaumhverfinu. Rannsóknin gefur tilefni til nánari 
skoðunar á stjórnskipulagi skólanna. 
Þegar menntunarleg staða starfsfólksins er skoðuð eru leikskólakennarar 

stöðugasta starfsstéttin og einnig sú ánægðasta. Við rýni í fræði, reglugerðir og 
kjarasamninga kemur fram að leikskólakennarar hafa yfirburðastöðu miðað 
við aðrar starfsstéttir í leikskólanum hvað varðar tækifæri í starfi, ábyrgð, 
útfærslu verka og aðgengi að faglegu efni.  Þessi staða gefur tilefni til umræðu 
og aðgerða. Faglegt starf þarf að vera í hávegum haft. Það þarf að vera 
pólitískur vilji ríkisstjórna, sveitarfélaga svo og annarra sem eru í forsvari 
menntamála að styrkja kennara og skólastarf því að leikskólakennurum fækkar 
og þeir eldast. En um leið þarf að huga að hinum starfsstéttunum. Áríðandi er 
að ganga af krafti til verka við að efla stöðu þeirra, dreifa forystu, hlusta á 
hugmyndir, veita endurgjöf og gefa þeim jöfn tækifæri. Ætla má að þessi 
ójafna staða fæli aðrar starfsstéttir frá leikskólanum. Því er mikilvægt að grípa 
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inn í með öflugri innsetningu lærdómssamfélags í leikskólum eins og 
aðalnámskrá kveður á um. Um leið og starfsfólk er metið að verðleikum fyrir 
reynslu sína og kunnáttu og fær frelsi til athafna finnur það sig betur heima, 
sem eykur líkur á að það velji leikskólann sem sinn starfsvettvang.  

Rannsókn þessi með matslistunum sem byggja á líkani lærdóms-
samfélagsins er vel til þess fallin að nýta í stærri rannsókn á vegum 
sveitarfélaga og forsvarsmanna menntamála. Niðurstöðurnar eiga við um 
leikskólana fimm sem valdir voru. Takmörkun rannsóknarinnar felst einnig í 
því hversu fáir voru í hverju starfsheiti í rannsókninni. Hentugleikaúrtak varð 
fyrir valinu og því er ekki ráðlegt að alhæfa alfarið út frá þessari rannsókn. Hún 
verður vonandi fremur hvatning til frekari rannsókna á þessu sviði. Með 
viðamikilli rannsókn gætu yfirvöld kortlagt stöðuna betur og unnið að 
úrbótum.  

Í þessari rannsókn hefur faglegt lærdómssamfélag verið í brennidepli og 
innsýn gefin inn í fimm leikskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem upplifun 
starfsmanna af lærdómssamfélagi er rannsökuð. Tengsl eru á milli 
lærdómssamfélags, starfssánægju og brottfalls úr starfi. Því sterkari sem merki 
lærdómssamfélagsins voru í skólunum því meiri var starfsánægjan og minna 
um brottfall starfsmanna. Þessar vísbendingar benda til mikilvægis 
lærdómssamfélagsins fyrir starfið í leikskólunum. Því er mikils um vert að efla 
lærdómssamfélag leikskólanna með enn meiri fræðslu og umræðu um gildi 
þess fyrir faglegt starf leikskólanna og þróun þeirra til framtíðar. 
Lærdómssamfélag þarf því að vera sá háttur sem vinna ber samkvæmt í öllum 
leikskólum í framtíðinni til heilla fyrir börn, starfsfólk og foreldra.  





71 

Heimildaskrá 
Anna Þóra Baldursdóttir. (2002). Kennarar og kulnun. Uppeldi og menntun, 11, 171–190. 

Anna Kristín  Sigurðardóttir. (2013).  Skóli sem lærdómssamfélag.  Guðmundur Heiðar Frímannson, 
Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson (ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi: Skrifað til 
heiðurs Trausta Þorsteinssyni (bls. 35-54).  Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Amalía Björnsdóttir. (2003). Útskýringar á helstu tölfræðihugtökum. Í Sigríður Halldórsdóttir og 
Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum (bls. 115-130). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Amalía Björnsdóttir. (2013). Útskýringar á helstu tölfræðihugtökum. Í Sigríður Halldórsdóttir 
(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 169–182). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen og Ólafur H. Jóhannsson. (2006). Mótun skólastarfs: Hver er 
hlutur kennara? Tímarit um menntarannsóknir, 3, 12–24. 

Arna H. Jónsdóttir. (1999). Starfsánægja og stjórnun í leikskólum (meistararitgerð). Sótt af 
http://www.mennta.hi.is/vefir/skolastjornun/arnahj/ritgerð%20lok.htm 

Arna H. Jónsdóttir. (2008). Kvenlægur arfur, karllægur valdapíramídi.   
Sérstaða leikskólans og hin eilífu átök. Netla: Veftímarit um uppeldi og menntun. 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2009/007/02/index.htm 

Barber,  M., Whelan, F., Clark, M. (2010). Capturing the leadership premium: How the world’s top 
school  system are building leadership capacity for the future. Sótt af 
http://www.mineduc.cl/usuarios/fde/doc/201202221325220.Informe%20Mc kinsey.pdf  

Birna María Svanbjörnsdóttir og Trausti Þorsteinsson. (2011).  Stjórnkerfi skóla á Akureyri. Sótt af 
http://www.unak.is/static/files/Skolathrounarsvid/Skyrsla%20mai.pdf 

Björg Sigurvinsdóttir. (2007). Uppeldi og menntun verða ekki aðskilin: Viðhorf grunnskólakennara 
á yngsta stigi og leikskólakennara til grunnþátta starfsins (meistararitgerð). Sótt af 
https://skemman.is/bitstream/1946/1229/1/Björg%20Sigurvinsdóttir_heild.pdf 

Bryk, A.S. (2010). Organizing schools for improvement: Lessons from Chicago. Chicago: The 
University of Chicago Press. 

Börkur Hansen. (2013). Guðmundur Heiðar Frímannson, Börkur Hansen og Steinunn Helga 
Lárusdóttir. (2016). Störf deildarstjóra í grunnskólum – verkefni og áherslur. [Middle leaders 
in Icelandic compulsory schools - tasks and leadership emphasis]. Netla – Veftímarit um 
uppeldi og menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sóttaf  
http://netla.hi.is/greinar/2016/ryn/06_ryn_arsrit_2016.pdf 



72 

Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. New 
York: Macmillan Company.  

DuFour, R. (2004). What Is a “Professional Learning Community”? Educational Leadership, 61, 6–
11. 

DuFour, R. (2010). Learning by doing: A handbook for professional learning communities at work. 
Bloomington: Solution Tree Press. 

DuFour, R., DuFour, R. og Eaker, B. (2009). New insights into professional learning communities 
at work. Í Fullan, M. (ritstjóri), The challenge of change: Start school improvement now! (2. 
útgáfa, bls. 87–103). California: Corwin Press.  

DuFour, R. og Fullan, M. (2013). Cultures built to last: Systemic PLCs at work. Bloomington: 
Solution Tree Press. 

Dunlop, C.A. og Macdonald, E.B. (2004). The teachers health and wellbeing study Scotland. Sótt af 
https://www.academia.edu/3348968/Dunlop_C._A._and_Macdonald_E._B._2004_The_Teac
hers_Health_and_Wellbeing_Study_Scotland_Edinburgh_NHS_Health_Scotland 

Field, A.P. (2013). Discovering statistics using SPSS: (and sex and drugs and rock'n'roll). (4. útgáfa). 
London: SAGE.  

Freire, P. (1998). Pedagogy of freedom: Ethics, democracy and civic courage. Lanham, MD: 
Rowman and Little. 

Fullan, M. (2001). The NEW meaning of educational change. New York: Teachers Collage Press.  

Gilrane, C., Roberts, M. og Russell, L. (2008). Building a Community in which everyone teachers, 
learns, and reads: A case study. The journal of Educatonal research. 
doi.org/10.3200/JOER.101.6.333-349 

Guðbjörg Gunnarsdóttir. (2015). ,,Maður staðnar ekki í þessum leikskóla“: Rannsókn á starfsánægju 
reyndra leikskólakennara (meistararitgerð). Sótt af 
https://skemman.is/bitstream/1946/23247/3/Maður%20staðnar%20ekki%20%C3%AD%20þ
essum%20leikskóla_Skemman_8.10.pdf 

Hagstofa Íslands (2017). Sótt af https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/menntun/leikskolar-2016/ 

Hargreaves, A. og Fullan, M. (2012). Professional capital. Transforming teaching in every school. 
Sótt af www.principals.ca 

Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times. Teachers’Work and Culture in the 
Postmodern Age. London: Continiuum. 

Harris, A. (2014). Distributed leadership matters: Perspectives, practicalities, and potential. 
Thousand Oaks, California: Corwin a SAGE Company. 



73 

Harris, A. og Jones, M. (2010). Professional learning community and system improvement.  
Improving  schools, 13 (2), 171–181.  

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
London: Routledge. 

Henriksen, H. (1998). Demokratisk Kultur. Kommunikation, organisation og ledelse. Haderslev: 
Holger Hendriksen Forlag.  

Heiða Björg Ingólfsdóttir. (2014). Upplifun leiðbeinenda af starfsumhverfi sínu: „Maður bara 
gengur í verkin“ (meistararitgerð). Sótt af 
https://skemman.is/bitstream/1946/19109/1/heida_bjorg_ingolfsdottir_ritgerd_kdHA.pdf 

Heikkinen, H.L.T.,  Jokinen, H. og Tynjälä, P. (2012). Peer-Group Mentoring for Teacher 
Development. New York: Routledge. 

Hipp, K.K. og Huffman, J.B. (2003). Reculturing schools as professional learning communities. 
Lanham, Md: Scarecrow Education. 

Hipp, K.K. og Huffman, J.B. (2010). Demystifying professional learning communities: School 
leadership at its best. Lanham, Md.: Rowman og Littlefield Education. 

Hjördís Sigursteinsdóttir. (2018). Líðan í lok vinnudags. Um starfsaðstæður leik- og 
grunnskólakennara. Sótt af http://netla.hi.is/serrit/2018/menntakvika_2018/03.pdf 

Hord, S. (2009). Professional learning communities. Educators work together toward a shared 
purpose-improved student learning. Sótt af 
http://www.earlychildhoodleadership.com.au/dloads/rsc/professional%20communities%20H
ord2009.pdf 

Ingibjörg Kristleifsdóttir. (2013, 22. júlí). Sameiningar leikskóla og grunnskóla. Ruv.is. Sótt af 
http://www.ruv.is/frett/sameiningar-leikskola-og-grunnskola  

Johnson, P. og Alamaa, S., (2012). Peer-group Mentoring for Teachers Development. New York: 
Routledge. 

Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir. (2013). Sjónarmið 
leikskólakennara og leiðbeinenda - Áherslur og verkaskipting í leikskólastarfi. Netla – 
Veftímarit um uppeldi og menntun.  Sótt  af https://ojs.hi.is/netla/article/view/2402 

Jónína Einarsdóttir. (2016). „Það er gríðarlega mikilvægt að mórallinn sé léttur og jákvæður af því 
þetta er krefjandi vinna.“ Upplifun starfsmanna með aðra fagmenntun en 
leikskólakennarafræði í tveimur leikskólum (meistararitgerð). Sótt af 
https://skemman.is/bitstream/1946/26319/2/M.Ed.Lokaritgerd.Jón%C3%ADna%20Einarsdó
ttir..pdf 

Kanold, T. (2011). The five disciplines of PLC leaders. Bloomington: Solution Tree. 



74 

Kennarasamband Íslands. (e.d.). Siðareglur kennara. Sótt af https://www.ki.is/um-
ki/stefna/sidareglur 

Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir. (2016). Hugleiðingar um gildi rannsóknarinnar. Í 
Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir (ritstjórar), Lifum, leikum og lærum. Um 
grunnþætti menntunar í leikskólastarfi (bls.247–268). Reykjavík: RannUng Háskólaútgáfan. 

 
Lenz Taguchi, H. (2010). Going beyond the theory/practice divide in early childhood education: 

Introducing an intra-active pedagogy. London: Routledge.  

Leana, C.R. (2011). The missing Link in school reform. Sótt af 
https://www2.ed.gov/programs/slcp/2011progdirmtg/mislinkinrfm.pdf 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000, 33. gr. 

Lög um leikskóla nr. 90/2008. 

María Steingrímsdóttir. (2007). Ofsalega erfitt og rosalega gaman. Reynsla nýbrautskráðra kennara. 
Uppeldi og menntun, 16 (2), 9-25. 

María Steingrímsdóttir og Guðmundur Engilbertsson. (2018). Mat nýliða á gagnsemi leiðsagnar í 
starfi kennara. Sótt af https://ojs.hi.is/netla/article/view/2793/pdf 

 
McKinsey og Company. (2007). How the world´s best-performing school systems come out on top. 

Sótt af 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/social%20sector/our%20insights/h
ow%20the%20worlds%20best%20performing%20school%20systems%20come%20out%20
on%20top/how_the_world_s_best-performing_school_systems_come_out_on_top.ashx 

McKinsey og Company. (2010).  How the world´s most improved school systems keep getting better. 
Sótt af: http://www.avivara.org/images/How_School_Systems_Keep_Getting_Better.pdf    

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá leikskóla 2011. Reykjavík: Höfundur.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2019). Aðgerðir í menntamálum. Nýliðun kennara. Sótt af 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2d8cee62-3f5b-11e9-9436-
005056bc530c 

Muha, C. (2005). Achieving happiness: In life, play to your strengths. Capital Newspapers Gazette. 
Sótt af 
http://search.proquest.com/docview/232751005/FE49B3A708E44529PQ/20?accountid=135
9 

Muijs, D. og Harris, A. (2003). Teacher leadership-improvement through empowerment? An 
overview of the literature. Educational Management and Administration, 31(4) 437–448. 



75 

Naughton, G.M. og Williams, G. (2009). Teaching Young Children. Choices in theory and practice. 
England: Open University Press. 

Olivier, D.F., og Hipp, K.K. (2010). Assessing and analyzing schools as professional learning 
communities. Í K.K. Hipp og J.B. Huffman (ritstjórar), Demystifying professional learning 
communities: School leadership at its best (bls. 29–41). Lanham: Rowman & Littlefield 
Education. 

Owens R. og Valesky T. (2015). Organizational behavior in education: Leadership an school 
reform. Boston: Pearson. 

Ólafur H. Jóhannsson. (2013). Skólamenning og skólaþróun í ljósi nýrrar aðalnámskrár grunnskóla. 
Í Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson 
(ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi. Skrifað til heiðurs Trausta Þorsteinssyni (bls. 35–
54). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Pankake og Huffman. (2010). Assessing and analyzing schools as professional learning 
communities. Í K.K. Hipp og J.B. Huffman (ritstjórar), Demystifying professional learning 
communities: School leadership at its best (bls. 29–41). Lanham, MD: Rowman &Littlefield 
Education. 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir. (2013). Megindlegar rannsóknir: Gerð rannsóknaráætlunar og yfirlit 
yfir helstu rannsóknarsnið. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði 
rannsókna (bls. 377–391). Akureyri: Ásprent ehf.  

Ragnhildur Bjarnadóttir. (2015). Leiðsögn: Lykill að starfsmenntun og skólaþróun. Reykjavík: 
Háskólaútgáfan.  

Reglugerð um inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara nr. 872/2009. 

Ríkisendurskoðun. (2017).  Kostnaður og skilvirkni kennaramenntunar. Háskóli Íslands og 
Háskólinn á Akureyri. Sótt af https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2017/02/SU- 
kostnadur_og_skilvirkni_kennaramenntunar_HI_og_HA.pdf 

Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón, B. Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir, 
West, M. og Friðgeir Börkur Hansen. (1999). Aukin gæði náms: Skólaþróun í þágu nemenda. 
Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag leikskólakennara. (2016). Kjarasamningur Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara. Sótt af 
https://ki.is/images/Skrar/FL/kjarasamningar/FL_heildarkjarasamningur_i_gildi_010615_til_
300619_okt2018_a_vefinn_101018.pdf.pdf 

Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda. (2018). Breytingar á faglegu 
starfsumhverfi leikskóla og leikskólakennara á rúmum áratug – 2008 til 2018. Sótt af 
http://starfsthrounkennara.is/wp-content/uploads/2018/02/Leikskóli-april-2018-lokc.pdf 



76 

Senge, P. (2006). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New 
York: Doubleday.  (Upphaflega gefin út 1990). 

Sergiovanni, T.J. (2009). The principalship: A reflective practice perspective (6. útgáfa). Boston: 
Pearson. 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í megindlegum 
og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði 
rannsókna (bls. 211–227). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 
Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls.71-89). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Stern, G. (1970). Measuring Person - Environment in Education and Industry. New York: John 
Wiley and Sons.  

Stoll, L. & Louis, K.S. (Eds.). (2007). Professional learning communities: Divergence, depth and 
dilemmas. London/New York: Open University Press/McGraw Hill. 

Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Thomas, S., Wallace, M., Greenwood, A. og Hawley, K. (2006). 
Professional learning communities: source materials for school leaders and other leaders of 
professional learning. Sótt af 
https://pdfs.semanticscholar.org/df69/ad43e89f8c039b8ca2ab1416044173c06284.pdf 

Svava Björg Mörk. (2010). Samfélag jafningja.Uppbygging lærdómssamfélags í leikskóla 
(meistararitgerð). Sótt af https://skemman.is/bitstream/1946/4407/1/jafningja_fixed.pdf.  

Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson. (2011). Samfélag jafningja: Uppbygging lærdómssamfélags 
í leikskóla. Tímarit um menntarannsóknir, 8, 38–59.  

Taylor, A. (2013). Reconfiguring the natures of childhood. London: Routledge.  

Trausti Þorsteinsson. (2002). Fagmennska grunnskólakennara á Norðurlandi eystra. Uppeldi og 
menntun. 11(1),147–170. 

Trausti Þorsteinsson. (2003). Fagmennska kennara. Í Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og  
Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar), Fagmennska og forysta: Þættir í skólastjórnun (bls. 
187–200). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Trausti Þorsteinsson og Amalía Björnsdóttir. (2016). Stjórnun og fagleg forysta í grunnskólum. 
Stjórnmál og stjórnsýsla, 12(2), 487–490. doi: 10.13177/irpa.a.2016.12.2.14 

Vygotsky, L. (1967). Play and its role in mental development of the child. Soviet Psychology, 5, 5-
18. (frumútgáfa 1933).  

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2013). Úrtök og úrtaksaðferðir í megindlegum 
rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls.113-
129). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  



77 

 





79 

Fylgiskjöl 
Fylgiskjal 1 Matstæki ........................................................................... 80	
Fylgiskjal 2 Beiðni um leyfi frá skólaskrifstofu ................................... 83	
Fylgiskjal 3 Bréf til þátttakenda .......................................................... 84	
Fylgiskjal 4 Crombachs alfa ................................................................ 85	
Fylgiskjal 5 Menntunarleg staða Pearsons´s ...................................... 86	
Fylgiskjal 6 Cohens d f. hópana GLR/ES ............................................ 87	

 



80 

Fylgiskjal 1 Matstæki 
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Fylgiskjal 2 Beiðni um leyfi frá skólaskrifstofu 

Mosfellsbæ,  11. maí 2018  

Beiðni um leyfi fyrir rannsókn á lærdómssamfélagi í leikskólum xxxxxx  

Ég, undirrituð, er leikskólakennari og stunda meistaranám við kennaradeild, hug- 
og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Ég óska hér með eftir leyfi frá 
fræðsluyfirvöldum Hafnarfjarðar til að framkvæma megindlega rannsókn á 
starfsháttum lærdómssamfélags.  Í því felst að leggja megindlega spurningakönnun 
fyrir almennt starfsfólk, faglært og ófaglært í sex leikskólum. Spurningarnar verða 
sendar rafrænt og mikilvægt er að skólarnir sem verða í úrtakinu gefi rétta mynd af 
starfseminni.  

Samfélag leikskólans í dag er síbreytilegt sem skapast af örri þróun og miklum 
breytingum. Mikil starfsmannavelta og skortur á faglærðu fólki er vandamál. Í 
lærdómssamfélagi eru fólgnir ákveðnir starfshættir sem horft er til í dag í umhverfi 
skóla og taldir eru geta haft jákvæð áhrif á þessa þætti. Auk þess sem þeir eru almennt 
taldir skipta máli varðandi gæði skóla og starfsumhverfi.  Í rannsókninni mun ég kanna 
hvernig starfsumhverfi leikskólans samræmist áherslum aðalnámskrár um leikskólann 
sem lærdómssamfélag. Athugað verður að hvaða leyti einkenni lærdómssamfélagsins, 
sem aðalnámskrá kveður á um að vinna beri eftir, séu merkjanleg í starfi leikskólans 
og hvernig starfsánægja starfsfólks tengist þessum einkennum. Fáar rannsóknir hafa 
verið gerðar þar sem sjónarmið starfsfólksins er í brennidepli. Því skilar rannsóknin 
aukinni þekkingu inn í skólasamfélagið. Hvorki sveitafélagið, þátttakendur í 
rannsókninni né skólarnir sem þeir starfa í verða nafngreindir í rannsókninni. Við 
úrvinnslu gagna er unnið í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga nr. 77/2000.  

Leiðsagnarkennarar eru Sigríður Margrét Sigurðardóttir, lektor við Háskólann á 
Akureyri, sími 6635969, netfang: sigridurs@unak.is og Anna Margrét Jóhannesdóttir, 
titill, netfang: amj@gmail.com. Ef einhverjar spurningar vakna má endilega hafa 
samband við undirritaða eða leiðsagnarkennara.  

Virðingarfyllst, 

Sveinbjörg Björnsdóttir,  

Leikskólakennari. 

Gsm. 8463864   Netfang:  ha150300@unak.is 
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Fylgiskjal 3 Bréf til þátttakenda	
	
	
Kæri starfsmaður. 
 
Eftirfarandi spurningakönnun er liður í M.A. -námi mínu við kennaradeild 

hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri og þætti mér vænt um að þú 
gæfir þér 10 – 15 mínútur til að svara könnuninni.  

 
Um er að ræða lokaverkefni þar sem rannsakað er hvernig starfsumhverfi 

leikskólans samræmist áherslum aðalnámskrár um leikskólann sem 
lærdómssamfélag.  Með þessari könnun er verið að athuga hvort einkenni 
lærdómssamfélagsins séu vel merkjanleg í starfi leikskólans, skoða samband 
þeirra og starfsánægju 

  
Vellíðan í starfi í leikskólum er mjög mikilvæg bæði fyrir starfsmenn og 

börn. Því er í þessari könnun skoðaðir þættir og leitað eftir sjónarhorni 
starfsfólks á deildum leikskóla. Með það að markmiði að auka líkur á gæðum 
starfsins.	 

			
Tekið	skal	fram	að	þessi	könnun	er	nafnlaus	og	ekki	hægt	að	rekja	svör	til	

einstakra	þátttakanda.			Því	er	fyllsta	trúnaði	gætt	við	vinnslu	könnuninnar.		
		
Hér	er	linkurinn.	
	
		
Ef	þú	vilt	fá	frekari	upplýsingar	um	rannsóknina/könnunina	þá	getur	haft	

samband	við	mig,	sjá	tölvupóst	og	símanúmer	hér	að	neðan.	
	
Með	kærri	kveðju	og	fyrirfram	þökk	fyrir	þátttökuna,	

	
Sveinbjörg	Björnsdóttir	
Leikskólakennari		
Gsm. 8463864    
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Fylgiskjal 4 Crombachs alfa 
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Fylgiskjal 5 Menntunarleg staða Pearsons´s 

Tengsl víddanna við starfsánægju og líkur á að skipta  

Hér er Pearson’s fylgni víddanna við Starfsánægju og líkur á að skipta um 
vinnu  

  Starfsánægja Líkur á að skipta um 
vinnu 

Dreifð styðjandi forysta 0,633* -0,686* 

Sameiginleg gildi og sýn 0,731* -0,659* 

Sameiginlegt nám og beiting 0,794* -0,647* 

Samvinna við faglegt starf á vettvangi 0,758* -0,614* 

Styðjandi aðstæður 0,761* -0,567* 
**p	<	0,01	 	  

 
 
 

Fjöldi og hlutfall ánægra, hvorki né og óánægra starfsmanna 
 
   Tíðni  Hlutfall (%)  
Mjög óánægð(ur)  1  2,6  
Frekar óánægð(ur)  2  5,3  
Hvorki né  4  10,5  
Frekar ánægð(ur)  12  31,6  
Mjög ánægð(ur)  19  50,0  
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Fylgiskjal 6 Cohens d f. hópana GLR/ES 
Fylgiskjal Cohens d þar sem skólarnir G, L og R eru bornir saman E og S 

	

	

	

	
Fyrir sp 32 – Ánægja með vinnu: 
Stefnutilgátan starfsfólk í skólunum eru þeir sem máta sig betur við 
lærdómssamfélagið, (skólar G, L og R) er ánægðara í vinnunni heldur en 
starfsfólk í skólunum sem máta sig ekki eins við lærdómssamfélagið, (skólar 
E og S) er studd með t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 3,314, p < 0,001). 
Cohen‘s d fyrir mismuninn er 1,10. 
Fyrir sp 33 – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan starfsfólk í skólunum sem mátar sig betur við 
lærdómssamfélagið er ólíklegra til að skipta um vinnu heldur en starfsfólk í 
skólunum sem máta sig ekki eins við lærdómssamfélagið er studd með t-prófi 
óháðra úrtaka (t(36) = 3,104, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 1,02. 
Fyrir sameinaðar sp 32 og sp 33 (kvarða sp 33 snúið við fyrst, alfagildi 
0,790) – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan starfsfólk í skólunum sem mátar sig betur við 
lærdómssamfélagið er ánægðara í vinnu heldur en starfsfólk í skólunum sem 
máta sig ekki eins við lærdómssamfélagið er studd með t-prófi óháðra úrtaka 
(t(36) = 3,519, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 1,17. 
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Fyrir sp 32 – ánægja með vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa dreifða styðjandi forystu eru ánægðari í 
vinnunni heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er studd með 
t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 6,078, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 
1,81. 
Fyrir sp 33 – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa dreifða styðjandi forystu eru ólíklegri til að 
hyggjast skipta um vinnu heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi 
forystu er studd með t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 7,432, p < 0,001). Cohen‘s 
d fyrir mismuninn er 2,72. 
Fyrir sameinaðar sp 32 og sp 33 (kvarða sp 33 snúið við fyrst, alfagildi 
0,790) – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa dreifða styðjandi forystu eru ánægðari í 
vinnunni heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er studd með 
t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 8,305, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 
2,83. 
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Fyrir sp 32 – ánægja með vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa dreifða styðjandi forystu eru ánægðari í 
vinnunni heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er studd með 
t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 6,078, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 
1,81. 
Fyrir sp 33 – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa dreifða styðjandi forystu eru ólíklegri til að 
hyggjast skipta um vinnu heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi 
forystu er studd með t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 7,432, p < 0,001). Cohen‘s 
d fyrir mismuninn er 2,72. 
Fyrir sameinaðar sp 32 og sp 33 (kvarða sp 33 snúið við fyrst, alfagildi 
0,790) – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa dreifða styðjandi forystu eru ánægðari í 
vinnunni heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er studd með 
t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 8,305, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 
2,83. 
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Fyrir sp 32 – ánægja með vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa sameiginlegt nám eru ánægðari í vinnunni 
heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er studd með t-prófi 
óháðra úrtaka (t(36) = 6,078, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 1,89. 
Fyrir sp 33 – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa sameiginlegt nám eru ólíklegri til að hyggjast 
skipta um vinnu heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er 
studd með t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 5,900, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir 
mismuninn er 2,23. 
Fyrir sameinaðar sp 32 og sp 33 (kvarða sp 33 snúið við fyrst, alfagildi 
0,790) – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa sameiginlegt nám eru ánægðari í vinnunni 
heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er studd með t-prófi 
óháðra úrtaka (t(36) = 7,034, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 2,48. 
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Fyrir sp 32 – ánægja með vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa frekar samvinnu við faglegt starf á vettvangi 
eru ánægðari í vinnunni heldur en þau sem upplifa síður dreifða styðjandi 
forystu er studd með t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 6,078, p < 0,001). Cohen‘s 
d fyrir mismuninn er 0,87. 
Fyrir sp 33 – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa samvinnu við faglegt starf á vettvangi eru 
ólíklegri til að hyggjast skipta um vinnu heldur en þau sem upplifa ekki dreifða 
styðjandi forystu er studd með t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 5,900, p < 0,001). 
Cohen‘s d fyrir mismuninn er 0,98. 
Fyrir sameinaðar sp 32 og sp 33 (kvarða sp 33 snúið við fyrst, alfagildi 
0,790) – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa samvinnu við faglegt starf á vettvangi eru 
ánægðari í vinnunni heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu 
er studd með t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 7,034, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir 
mismuninn er 1,03. 
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Fyrir sp 32 – ánægja með vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa styðjandi aðstæður eru ánægðari í vinnunni 
heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er studd með t-prófi 
óháðra úrtaka (t(36) = 5,506, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 1,75. 
Fyrir sp 33 – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa styðjandi aðstæður eru ólíklegri til að hyggjast 
skipta um vinnu heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er 
studd með t-prófi óháðra úrtaka (t(36) = 3,749, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir 
mismuninn er 1,61. 
Fyrir sameinaðar sp 32 og sp 33 (kvarða sp 33 snúið við fyrst, alfagildi 
0,790) – Líkur á að skipta um vinnu: 
Stefnutilgátan þau sem upplifa styðjandi aðstæður eru ánægðari í vinnunni 
heldur en þau sem upplifa ekki dreifða styðjandi forystu er studd með t-prófi 
óháðra úrtaka (t(36) = 4,901, p < 0,001). Cohen‘s d fyrir mismuninn er 1,89. 
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