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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er upplifun og reynsla leikskólastjóra af því hvernig þeir sinni 

stjórnendahlutverki sínu gagnvart deildarstjórum, hvernig þeir styrki þá sem faglega leiðtoga 

og hvort og þá hvernig þeir telji sig dreifa því valdi og ábyrgð sem deildarstjórinn þarf til að 

tryggt sé að árangur náist í starfi með börnunum. Um er að ræða eigindlega rannsókn þar 

sem gagna var aflað með hálfopnum viðtölum við leikskólastjóra í átta stórum leikskólum í 

Reykjavík, allir hafa þeir áralanga reynslu sem leikskólastjórar. 

Helstu niðurstöður eru að allir leikskólastjórarnir segjast nota starfslýsingu 

deildarstjóra, sem fylgir kjarasamningi KÍ vegna FL og Félags íslenskra sveitarfélaga, til að 

skilgreina starf deildarstjóra og þeir telja sig dreifa þeirri ábyrgð og því valdi sem 

deildarstjórar þurfi til að stjórna deildinni. Þeir nota bæði formlegar og óformlegar leiðir, allt 

frá reglulegum stjórnteymisfundum til þess að veita mikinn aðgang að sér í óformlegt spjall 

um málefni deildarinnar. 

Túlkun á starfslýsingunni og skoðun á því hversu mikið vald og ábyrgð deildarstjóri 

þarf eða á að hafa er misjöfn. Fjórir leikskólastjóranna sögðust fylgjast vel með því sem gerist 

á deildum með því að fara þar inn og veita endurgjöf og aðhald. Hinir fjórir segjast leggja 

áherslu á stefnumótun í samráði við deildarstjórana og gefa þeim svo frelsi til athafna. Allir 

leikskólastjórarnir telja að starf deildarstjóra sé mikilvægt og víðtækt og að kröfur til þeirra 

hafi aukist á undanförnum árum. Þeir nefna að meira sé kallað eftir innra mati, samfélagið sé 

orðið fjölbreyttara og foreldrar kröfuharðari og segja að til að standa undir þessu þurfi 

deildarstjórar töluverðan stuðning frá leikskólastjóra. Því var flestum leikskólastjórunum 

tíðrætt um að endurskoða þurfi skipulag og skipurit leikskóla þannig að það styðji betur við 

deildarstjóra og starfsemi leikskólanna. 

Leikskólastjórarnir höfðu allir reynslu af því að hafa deildarstjóra sem ekki er 

leikskólakennari og segja að slíkir deildarstjórar þurfi meira aðhald og stuðning og það fari 

oftast meiri tími í að styðja við þá. Þeir lýstu því allir áhyggjum sínum af 

leikskólakennaraskorti og framtíð leikskólans. 



 

5 

Abstract 

Methods which Directors in Early Childhood Schools Apply to Reinforce Head Teachers as 

Professional Leaders. 

The subject of this paper is to analyze the perception and experiences of Directors in Early 

Childhood Schools (ECS); how they utilize their role as leaders regarding reinforcing head 

teachers in their role as professional leaders. Additionally how directors consider the 

dispersing of responsibility and authority ensuring that head teachers attain results in the 

classroom. This as data was gathered through quantitative methodology using half-open 

interviews in eight ECS, among directors with vast experience in their role Director in ECS.  

Results demonstrated that all of the directors utilize the job description of “Head Teacher” 

as is defined in the collective job agreement with The National Teachers Union, Early 

Childhood Teachers Union and the Association of Icelandic Municipalities, in designation of 

tasks and responsibilities of head teachers in their schools. They also claimed to disperse 

both responsibility and the authority necessary for head teachers to lead in the classroom. 

They used both formal and informal methods such as formal consonant team meetings and 

through informal discussions with head teachers regarding classroom issues.  

There were differing views among directors regarding interpretation of the job description 

and how much authority and responsibility a head teacher should have. Four directors 

claimed to closely monitor classroom activity bestowing feedback and constraint upon head 

teachers. The remaining four placed emphasis on allowing head teachers to partake in policy 

development and freedom of implementation. All of the directors agreed that the role of 

head teacher is important, extensive and the demands upon head teachers have increased. 

They pointed out for example the increase of assessment, increased diversity in society, 

parents’ demands are more distinct, and claimed a need for additional support from 

directors in order to meet the increase in demands. Most directors were vehement in 

emphasizing the need for a reexamination of the structure and ranking of staff within ECS in 

order to better support head teachers and operations with ECS. 

All directors interviewed had experience employing non certified ECS teachers needing 

further constraint and support in head teacher roles, meaning more time spent supporting 

them. All directors expressed concern regarding the lack of certified teachers and future of 

ECS.  
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1 Inngangur 

Í starfi mínu sem leikskólastjóri upplifi ég á hverjum degi hvað deildarstjórar eru mikilvægir í 

öllu starfi leikskólans. Þeir eiga að stjórna því starfi sem fram fer á deildum og eru hluti af 

stjórnendateymi leikskólans. Það hefur lengi verið upplifun mín að sumir deildarstjórar veigri 

sér við að vera millistjórnendur og faglegir leiðtogar eða sjá sig ekki sem slíka. Því velti ég 

fyrir mér hvernig megi efla þá sem slíka og hvaða leiðir séu færar. Huga leikskólastjórar 

sérstaklega að því að styrkja deildarstjóra í starfi, er þetta ofarlega á forgangslista þeirra eða 

eitt af því sem situr á hakanum í önnum dagsins? 

Starf leikskólastjóra er bæði fjölbreytt og viðamikið. Samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) eiga leikskólastjórar að vera faglegir leiðtogar og í forystu við þróun 

metnaðarfulls leikskólastarfs. Þeir eiga að leiða lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa við störf 

innan leikskólans, sinna starfsþróun, vera sjálfir í stöðugri þróun og sjá til þess að í 

leikskólanum sé farið eftir aðalnámskrá, lögum og reglugerðum. 

Undanfarið hefur verið rætt um það meðal leikskólastarfsfólks að starf 

leikskólastjórans hafi breyst, hann sé nú orðinn meiri rekstrarstjóri en faglegur leiðtogi (Egill 

Óskarsson, 2015; Guðrún Jóna Thorarensen, 2012). Samfara þessum breytingum hefur starf 

deildarstjóra einnig tekið breytingum, sagt er að deildarstjóri eigi núna að taka að sér ábyrgð 

og sinna verkefnum sem áður voru leikskólastjórans og hann beri núna meiri ábyrgð á 

faglegri þróun og starfsmannahaldi á sinni deild en áður (Agnes Bryndís Jóhannesdóttir, 

2013). Sergiovanni (2009) segir að skólastjóri eigi að hafa áhrif á starfshætti þeirra sem í 

skólanum starfa og að það geri hann með því að finna leiðir til að efla áhuga þeirra og hvetja 

svo að þeir þrói sig í starfi og auki þannig gæði skólastarfsins. Sergiovanni (2009) segir einnig 

að skólastjóri eigi að dreifa ábyrgð og völdum sem styrkja deildarstjóra í starfi sem 

millistjórnendur og það geri hann með því að byggja upp liðsheild, þróa teymisvinnu, leiða 

samvinnu og veita stuðning, hann hafi samráð og vinni við hlið millistjórnenda sinna. Þetta 

finnst mér áhugaverð nálgun hjá Sergiovanni en er þetta sú leið sem leikskólastjórar í 

Reykjavík velja að fara og hvernig fara þeir þá að því að ná þessu fram? 

Ég útskrifaðist sem leikskólakennari frá Fósturskóla Íslands árið 1994 og hef sinnt 

öllum störfum í leikskólum, verið leikskólakennari á deild, deildarstjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri undanfarin sjö ár. Ég hef unnið með mörgum 

deildarstjórum og veit að þeir eru eins misjafnir og þeir eru margir. Sumir deildarstjórar eru 

sjálfstæðir og vilja stjórna deild sinni án mikilla afskipta frá leikskólastjóra, á meðan aðrir 

deildarstjórar þurfa og/eða vilja mikinn stuðning. Þegar ég byrjaði sem leikskólastjóri hóf ég 
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einnig að lesa stjórnunarfræði og hef oft hugsað um hvaða aðferðir úr fræðunum nýtist mér 

sem stjórnanda til að efla deildarstjóra sem faglegan leiðtoga. Einnig hef ég velt fyrir mér 

hvort aðrir, reyndir leikskólastjórar séu að leitast við að efla deildarstjóra og hvaða aðferðir 

þeir noti til þess. Dreifa þeir meðvitað ábyrgð og völdum og ef svo er hvernig fara þeir að því, 

hvernig huga þeir að starfsþróun þeirra? Ég hef velt fyrir mér hvað ég geti gert sem 

leikskólastjóri til að deildarstjórar verði sterkir leiðtogar og til að áhugi þeirra eflist þar sem 

það á við, hvaða leiðir sé hægt að fara til að styrkja þá í starfi og hvernig eigi að veita þeim 

stuðning við hæfi? 

Þar sem þetta viðfangsefni hefur lengi verið mér hugleikið hef ég átt samræður við 

marga um það, bæði reynda og nýja, leikskólastjóra sem og deildarstjóra. Leikskólastjórum 

finnst í sumum tilfellum að deildarstjórar valdi ekki því starfi sem þeir eiga að sinna. Þegar 

nánar er spurt um hvað þeir meina segja þeir að þeim finnist að deildarstjórarnir sinni ekki 

daglegri verkstjórn, veigri sér við að taka á starfsmannamálum og eigi erfitt með að fylgja 

eftir faglegri þróun á deildum og þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið á fundum. Í 

samtölum mínum við deildarstjóra kemur aftur á móti fram að þeim þyki starfið of viðamikið 

og flókið og þess vegna nái þeir ekki að sinna því sem skyldi. Þeir tala um að þeir hafi vald á 

starfinu með börnunum en að starfsmannahaldið sé oft flókið og tímafrekt og sumir tala um 

að erfitt sé að stjórna fólki sem þeir vinna svona náið með, fólki sem er jafnvel vinkonur/vinir 

þeirra. 

Sumir deildarstjórar hafa sagt að leikskólastjórinn sjái um starfsmannamálin og sumt í 

foreldrasamstarfi því að það sé vilji leikskólastjórans. Hann sé ekki tilbúinn til að dreifa með 

þeim ábyrgð og völdum, en vilji svo stundum að deildarstjórinn sjái um þetta og erfitt sé að 

vita hvenær það sé. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig leikskólastjórar líta á 

stjórnendahlutverk sitt gagnvart deildarstjórum og hvaða aðferðir þeir nota til að styrkja 

deildarstjóra sem faglega leiðtoga í starfi. Telja þeir sig vera að dreifa til þeirra því valdi og 

þeirri ábyrgð sem deildarstjóri þarf til tryggt sé að árangur náist í starfi með börnunum og 

sem auðveldi deildarstjóra starfið sem millistjórnanda? Rannsóknin hefur gildi fyrir 

leikskólastjóra og deildarstjóra. Tilgangur hennar er að öðlast skilning á því hvernig 

leikskólastjórar styðja við deildarstjóra sem millistjórnendur, hvernig þeir dreifa ábyrgð og 

völdum til deildarstjóra og hvaða leiðir leikskólastjórar nota til að styrkja deildarstjóra og 

stuðla að því að deildarstjóri geti sinnt starfi sínu sem skyldi. Notaðar eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir og er rannsóknin tilviksrannsókn. Tekin voru viðtöl við átta 

leikskólastjóra. 

Rannsóknarspurning: 

Hvaða aðferðir nota leikskólastjórar í stórum leikskólum í Reykjavík til að styrkja deildarstjóra 

sem faglega leiðtoga? 
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Undirspurningar: 

Hvert telja leikskólastjórar vera hlutverk og ábyrgð deildarstjóra? 

Hvernig líta leikskólastjórar á stjórnendahlutverk sitt gagnvart deildarstjórum? 

Hvernig dreifa leikskólastjórar ábyrgð og völdum til deildarstjóra? 

Efnisorð: 

Leikskólastjóri, deildarstjóri, stjórnunaráherslur, stjórnandi, leiðtogi, dreifð forysta. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Í inngangi er sagt frá aðdraganda og tilgangi rannsóknarinnar. Kafli tvö skiptist þannig að 

fyrst er fjallað um muninn á stjórnun og forystu og síðan um hlutverk leikskólastjórans sem 

faglegs leiðtoga. Þá er umfjöllun um deildarstjóra í leikskóla og millistjórnendur og að lokum 

um vald og valddreifingu og þá um dreifða forystu. Í kafla þrjú er sagt frá aðferðarfræði 

rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar verða til umfjöllunar í fjórða kafla, umræður 

um þær í fimmta kafla og að lokum verða lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Leikskólastjóri er æðsti 

yfirmaður leikskólans og því verður skoðað hvað fræðimenn telja muninn á stjórnanda og 

leiðtoga. Flestir eru sammála því að leikskólastjórar séu í lykilstöðu í leikskólum og það 

hvernig hann beitir sér sem leiðtogi móti leikskólastarfið. Í kaflanum um leikskólastjórann er 

skoðað hvernig hann geti náð sem bestum árangri, hvað hann geti gert til að efla 

deildarstjóra sem faglega leiðtoga og rætt um fjölbreytt og yfirgripsmikið hlutverk 

leikskólastjóra. Deildarstjórar í leikskóla eru millistjórnendur, þeir hafa leikskólastjóra sem 

yfirmann og starfsfólk á deildinni sem undirmenn og það getur valdið því að þeir lendi í 

klemmu. Í leikskóla liggur formlegt vald hjá leikskólastjóra og þó svo að deildarstjórar hafi 

formlegt vald á sinni deild geta þeir þurft að koma verkum í framkvæmd sem lögð eru fyrir af 

yfirmanni en mæta mótstöðu hjá undirmönnum. Fjallað er um hlutverk deildarstjóra í 

leikskóla sem millistjórnanda og að lokum um dreifða forystu sem er forsenda þess að 

deildarstjórar fái þá ábyrgð og völd sem þeir þurfa til að geta verið sterkir faglegir leiðtogar á 

sinni deild. 

2.1 Stjórnandi - leiðtogi  

Leikskólastjóri ber mesta ábyrgð í stjórnun leikskóla, hann á að vera stjórnandi hans og 

faglegur leiðtogi (Rodd, 2013). Í fyrstu hljómuðu hugtökin stjórnun (e. management) og 

forysta (e. leadership) sem tvö hugtök yfir sama hlutinn fyrir mér eða sá sem er yfirmaður á 

vinnustað er sá sem stýrir. Í stjórnunarfræðum er gerður greinarmunur á þessum tveimur 

hugtökum og sagt að stjórnandinn stjórni og leiðtogi (e. leader) veiti forystu. Margir 

fræðimenn hafa leitast við að útskýra muninn á stjórnun og forystu og hafa komið fram 

margar hugmyndir. 

Northouse (2010) segir að stjórnun og forysta séu tvö ólík hugtök sem skarast. Sá sem 

beitir beinni stjórnun að jafnaði hugsar um það að halda starfsemi í skorðum, um 

áætlunargerð, skipulagningu og mönnun. Stjórnandi leitast við að koma á stöðugleika á 

meðan sá sem sinnir forystu leggur áherslu á að hafa áhrif á ferli og reynir að leiða 

uppbyggilegar breytingar. Það sem er sameiginlegt með stjórnun og forystu sé að markmið 

beggja er að hafa áhrif á einstaklinga og hópa til að ná settum markmiðum.  

Rodd (2013) segir að forysta beinist að því að hafa áhrif á hegðun þeirra sem við erum 

í samskiptum við. Hún segir að einfalda skýringin sé að stjórnandi spyrji sig hvað hægt sé að 
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gera og komi áætlunum í framkvæmd, en leiðtogi spyrji sig hvað þurfi að gera, skapi 

aðstæður og virki aðra og að þannig verði til hugmyndir. 

Sergiovanni (2009) talar um að stjórnun og forysta séu ekki samheiti og heldur því 

fram að hægt sé að stjórna skóla án þess að veita honum forystu og hægt sé að veita skóla 

forystu án þess að stjórna honum. Rodd (2013) leggur áherslu á að það verði að vera samofið 

að vera bæði stjórnandi og leiðtogi og til að ná árangri í stjórnun þurfi stjórnandi að geta leitt 

teymi til árangurs, hrifið fólk með sér og notið stuðnings þess. Til þess að allt þetta gangi upp 

þurfi leikskólastjórinn bæði að vera stjórnandi og leiðtogi. Hoy og Miskel (2013) segja að þótt 

til séu margar skilgreiningar á leiðtoga sé viðurkennt að forysta innihaldi alltaf að það sé 

einhver sem hefur áhrif, skipuleggur hópa og finnur sameiginleg markmið. Þegar Rodd (2013) 

talar um leiðtoga segir hún að leiðtogi þurfi fyrst og fremst að geta veitt forystu, notað 

mismunandi aðferðir og fundið lausnir við ólíkar aðstæður. Þá þurfi hann að hafa sterka sýn 

og kunna að hafa áhrif. Hvaða aðferð leiðtoginn velur svo að nota hefur mikil áhrif á 

niðurstöður mála og starfsanda í leikskólanum. 

Að mati Rodd (2013) er forysta það sem skiptir öllu máli í skólastarfi, hún hefur áhrif á 

allt starf og getur stuðlað að jákvæðri þróun í skólastarfi. Hægt er að nota mismunandi 

aðferðir til forystu og mikilvægt að finna lausnir við ólíkar aðstæður, en miklu skiptir að 

leiðtoginn hafi sterka sýn og kunni að hafa áhrif. Whitaker (2013) segir að skólastjóri eigi að 

finna leiðir til að hjálpa millistjórnendum sínum að byggja upp færni sína og þekkingu, hvetja 

þá áfram og styðja, því að það dýrmætasta sem skólastjóri getur gefið undirmönnum sínum 

sé sjálfstraust. 

2.2 Hlutverk leikskólastjóra 

Leikskólastjórar eiga að starfa samkvæmt lögum og eftir starfslýsingu leikskólastjóra. Í lögum 

um leikskóla (2008) og í starfslýsingu með kjarasamningum Sambands íslenskra sveitafélaga 

og Kennarasambands Íslands við Félags stjórnenda í leikskóla (Kennarasamband Íslands, 

(e.d.)) er hlutverk leikskólastjóra skilgreint. Þegar það er skoðað má sjá að leikskólastjóri þarf 

að hafa víðtæka faglega þekkingu, vera hæfur í mannlegum samskiptum, hafa þekkingu á 

rekstri, kunna á tölvur og hafa vald á ýmsum tölvuforritum. Hann þarf að vera fær um að 

koma faglegri þekkingu frá sér munnlega og skriflega, geta gert áætlanir og framfylgt þeim 

og sinna innra mati leikskólans. 

Í 5. grein laga um leikskóla (90/2008) kemur fram að leikskólastjóri stjórni starfi 

leikskólans í umboði rekstraraðila. Hann á að stjórna daglegum rekstri og starfi leikskólans og 

gæta þess að það starf sem þar fer fram sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá 

leikskóla, námskrá leikskólans og önnur gildandi fyrirmæli. 
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Ekki kemur fram í starfslýsingu leikskólastjóra sem fylgir kjarasamningi KÍ vegna FSL 

og Sambands íslenskra sveitarfélaga (Kennarasamband Íslands, (e.d.)) hvernig samskiptum 

leikskólastjóra og deildarstjóra skuli vera háttað. Þegar starfslýsingin er skoðuð má sjá að 

lögð er áhersla á að leikskólastjóri sé faglegur leiðtogi, að hann eigi að kynna sér nýjungar og 

miðla þekkingu sinni til starfsmanna. Hann eigi að sinna faglegri stjórnun leikskólans og sjái 

til þess að gerð sé skólanámskrá og aðrar áætlanir og unnið sé eftir þeim og þær 

endurmetnar. Þá kemur fram að leikskólastjórinn eigi að deila verkefnum og ábyrgð meðal 

starfsmanna í samræmi við námskrá leikskólans. Gera má ráð fyrir að leysi leikskólastjóri 

þessi verkefni vel af hendi geti hann stuðlað að því að deildarstjóri eflist sem faglegur 

leiðtogi. 

Rodd (2013) segir að starf leikskólastjóra sé yfirgripsmikið og flókið verkefni. Vegna 

þess hversu fjölbreytt það er þurfi leikskólastjóri að hafa margvíslega hæfileika. Hún vísar 

m.a. til Kagan og Bowman um það sem leiðtogi í leikskóla á 21. öldinni þurfi að tileinka sér. 

Hann þarf að vera stjórnandi og sinna stjórnsýslu og rekstri, þekkja uppeldisfræðilegar 

kenningar og rannsóknir, skilja þarfir þess samfélags sem leikskólinn er í, hafa framtíðarsýn 

og kunna að kynna starfsemi leikskólans. Rodd (2013) er sammála þessum atriðum en vill 

bæta við fleiri þáttum sem hún segir að séu einnig mikilvægir fyrir leikskólastjóra. Þeir eru að 

leikskólastjórar þurfi að beita siðferðilegum gildum og viðmiðum við ákvarðanatöku og 

kunna að fá deildarstjóra í leikskólasamfélaginu til að vinna eftir sameiginlegum gildum og 

markmiðum. Hún segir að mikilvægt sé að leikskólastjórinn sé frumkvöðull og noti nýja 

þekkingu til að þróa skólastarfið og að hann styðji við og hvetji deildarstjóra til hins sama. 

Hann þurfi að horfa til framtíðar, taka ákvarðanir sem leiða til framfara og styðja við 

mögulega framtíðarleiðtoga. Rodd (2013) segir að sérstaklega nýir og óreyndir 

leikskólastjórnendur, en oft einnig reyndir, geti aldrei fundið sig í öllum þessum hlutverkum. 

Í meistararannsókn sinni skoðar Egill Óskarsson (2015) upplifun leikskólastjóra af því 

að taka við störfum í leikskólum þar sem erfiðleikar hafa ríkt. Niðurstöður hans sýna að 

viðmælendurnir upplifa að stjórnsýsla, fjármál, mat á starfinu og ýmsar skýrslur taki meiri 

tíma frá faglegu starfi en þeir myndu vilja og það komi í veg fyrir að leikskólastjórar geti verið 

þeir faglegu leiðtogar sem þeir vildu. Viðmælendur Egils telja að stjórnsýsluþátturinn hafi 

stækkað á kostnað þátttöku í faglegu starfi. Egill veltir fyrir sér hvort leikskólastjórar séu að 

gefa of mikinn aðgang að sér og séu stundum of nærri daglegum uppákomum í starfinu en 

ættu að láta deildarstjóra um sum þessara verkefna. Þannig sé leikskólastjóri stundum að 

sinna starfi sem samkvæmt starfslýsingum og lögum ætti að vera deildarstjóra. Egill spyr 

einnig hvort leikskólastjórar ætli sér of stórt hlutverk og taki stundum að sér verkefni sem 

þeir þurfi ekki að leysa og hann veltir fyrir sér hvort leikskólastjóri sé í „klípu“ og/eða 

tímaþröng þegar hann þarf annars vegar að uppfylla skyldur sínar samkvæmt starfslýsingu og 

beiðnum rekstraraðila og hins vegar að hafa ánægt starfsfólk, með von um að það ílengist í 
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starfi. Í niðurstöðum í meistararannsókn Guðrúnar Jónu Thorarensen (2012) um handleiðslu 

fyrir leikskólastjóra kemur fram að viðmælendur séu sammála því að álagið sé mikið og að 

verkefnum hafi fjölgað. 

Leikskólastjóri hefur formlegt vald í leikskóla og á að veita honum forystu. Forysta í 

skólum felur í sér mikla ábyrgð og segir Sergiovanni (2009) að til að axla hana þurfi skólastjóri 

að hafa góða dómgreind og vera sveigjanlegur. Fullan (2014) segir að það sé mikilvægt að 

skólastjórar sjái og skilji heildarmyndina, en einnig að þeir hugi að því að vinna vel í 

grunninum. Þá heldur Sergiovanni (2009) því fram að staða skólastjóra sé sú staða innan 

skólans sem hafi mesta möguleika á að bæta skólastarfið. Rodd (2013) tekur undir það þegar 

hún segir að leikskólastjórinn sjálfur, væntingar hans og markmið setji tóninn um það hvert 

skuli stefnt og að stjórnunarhættir leikskólastjóra séu lykilatriði varðandi gæði 

leikskólastarfsins. Til þess að leikskólastjóri geti verið þessi áhrifavaldur í leikskólastarfinu 

þarf hann að huga að því hvernig hann byggir upp traust. 

2.2.1 Traust 

Fullan (2007) segir að traust og öryggi séu grundvöllur framfara og að í skólum þar sem ekki 

ríki traust geti samskipti verið erfið og þvinguð. Þessu eru Hoy og Miskel (2013) sammála en 

þeir segja að traust í skólasamfélagi hafi mikil áhrif, bæði bein og óbein. Þeir telja að 

skólastjóri þurfi að vera fyrirmynd allra í skólasamfélaginu og að það sé hans hlutverk og 

ábyrgð að byggja það upp og viðhalda. Whitaker (2013) er sammála því að traust sé 

mikilvægt í skólastarfi. Hann leggur áherslu á að skólastjóri geri sér grein fyrir því að hann er 

fyrirmynd í starfinu og að hann hafi meiri áhrif á millistjórnendur sína með því að sýna 

viðhorf sín og gildi í verki en eingöngu með því að segja þeim hvernig þeir eigi að vinna, 

gerðir hans endurspegli sýn hans og gildi betur en það sem hann segir. Til þess að byggja upp 

traust segir Sergiovanni (2009) að skólastjóri þurfi að móta sameiginlega framtíðarsýn með 

starfsfólkinu. Hann þurfi að stuðla að því að allir vinni saman og finni gildi sem þeir eru 

sammála um að vinna eftir og þessi gildi eiga að endurspeglast í öllu starfi skólans. Þá segir 

Sergiovanni (2009) að það sé mikilvægt að skólastjórinn styrki sambönd við millistjórnendur 

sína og hafi samráð við þá. Ef skólastjóri vinni við hlið millistjórnenda og geri þá að 

meðstjórnendum sé það líklegt til að auka starfsánægju þeirra og vitað er að vellíðan 

kennara hefur áhrif á kennsluhætti þeirra.  

Við þetta styðja niðurstöður úr rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2001) en hún skoðaði 

tengsl starfsánægju og stjórnunar í leikskólum. Niðurstöður hennar bentu til þess að þar sem 

leikskólastjóri var þátttakandi í starfinu inni á deild, var faglega virkur og til staðar í daglegu 

starfi, var starfsfólkið jafnframt ánægt og bar traust til hans. Þá segir Whitaker (2013) að 

skólastjóri þurfi að vera sýnilegur og taka þátt í starfinu, þannig byggi hann upp traust og þá 

leiti millistjórnendur til hans þegar þeir þurfa á honum að halda. Ekki er nóg að skólastjóri 
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hafi opna hurð á skrifstofunni ef enginn kemur og það er erfitt að fylgjast með því hvað er að 

gerast í skólanum af skrifstofunni. Þá segir hann að ef skólastjórinn taki þátt í starfi skólans 

eigi hann líka auðveldara með að veita deildarstjórum endurgjöf og gera athugasemdir. 

Sergiovanni (2009) segir að þegar leysa þurfi ágreining sé mikilvægt að nota tækifæri til að 

móta frekar sameiginlega sýn og skerpa á markmiðum. 

Samkvæmt Sergiovanni (2009) er skólastjóri ábyrgur fyrir skipulagi og því að 

áætlunum sé fylgt eftir og hann þarf að kunna að fá millistjórnendur í lið með sér og að virkja 

þá. Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson (1998) segja að til að skólastjórinn hafi áhrif á sem 

flesta þurfi reglur, skipulag og hugmyndir að vera fastmótað og í samræmi við þau gildi og 

leiðarljós sem vinna á eftir í skólanum. Skólastjórinn vinnur með ólíkum hópum fólks; 

kennurum, nemendum og foreldrum, og ef þetta er skýrt auðveldar það honum að fá fólk í 

lið með sér. Einnig er mikilvægt að leikskólastjóri hugi að stjórnunaráherslum sínum því að 

þær hafa áhrif á allt leikskólastarfið. 

2.2.2 Stjórnunaráherslur leikskólastjóra 

Að mati Rodd (2013) þarf forystan ekki alltaf að vera sýnileg en mikilvægt er að hún sé til 

staðar. Þó svo að aðstæður hverju sinni ættu að stjórna því hvaða stjórnunaráherslur 

leikskólastjórar velja hverju sinni telur Rodd (2013) að persónueinkenni leiðtoga hafi veruleg 

áhrif á það hvernig hann stjórnar, hvort hann hugsi fyrst og fremst um það að ná markmiðum 

eða hvort hann setji samband við undirmenn sína framar. Til að útskýra betur hvað hún á við 

með stjórnunaráherslum nefnir hún dæmi um leiðtogatýpur. 

• Verkstjórinn (e. Task Master) einbeitir sér að verkefnum og niðurstöðum en 

hvorki að samböndum né starfsanda. Rodd telur að þegar leikskólastjóri einblíni á 

verkefni og niðurstöður þeirra geti deildarstjórar upplifað hann frekar kaldan 

tilfinningalega fjarlægan og árangursmiðaðan. 

• Félaginn (e. Comrade) hugsar um sambönd og starfsandann en ekki um verkefni 

og niðurstöður. Ef hann gerir það getur deildarstjórum fundist eins og öll hans 

orka fari í að gera alla glaða. 

• Hvetjandinn/hvetjarinn (e. Motivator) hugsar um bæði verkefni og sambönd. Að 

mati Rodd er mikilvægt að leikskólastjóri hugi bæði að samböndum og verkefnum 

og að hann treysti á að deildarstjórar nái markmiðum sínum og leggi sig fram við 

að stuðla að samvinnu þeirra á milli. 

• Þessi frjálslegi, þægilegi, slaki (e. Casual, easy-going, „laid back“) hugsar hvorki um 

niðurstöður né sambönd. (Rodd, 2013, bls. 33) Rodd segir að ef leikskólastjóri 

hugi hvorki að samskiptum né verkefnum virðist deildarstjórum hann áhugalaus, 
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fjarlægur og að hann sé ekki skuldbundinn leikskólanum. Þegar þeir upplifa þetta 

geta þeir farið að haga sér eins eða svipað. 

Persónueinkenni leikskólastjóra og þær aðferðir sem hann velur að nota til að hvetja 

deildarstjóra hefur mikil áhrif á allt starf í leikskólanum. Leikskólastjóri þarf því að stuðla að 

trausti og styðja við deildarstjóra með því að huga bæði að samböndum og verkefnum og 

hann þarf að vera trúverðugur og samkvæmur sjálfum sér, nota styrkleika sína og vera 

hvetjandi (Rodd, 2013). 

Sergiovanni (2009) er sammála því að persónuleiki skólastjóra hafi áhrif á 

stjórnunaráherslur hans en segir að það sé ekki tilviljun að sumir stjórnendur séu skilvirkari 

en aðrir, jafnvel þó svo að þeir standi frammi fyrir sömu verkefnum og kröfum. Það sem hafi 

mest áhrif á þetta sé að þeir sem hafa betri skilning á skólastarfinu og leiðtogahlutverki sínu 

séu þeir sem ná lengra vegna þess að þeir leiti leiða en byggi ekki endilega á hefðbundnum 

hugmyndum eða hefðbundinni hugmyndafræði. Þó svo að Sergiovanni (2009) segi að 

persónuleiki leiðtoga hafi áhrif á stjórnunaráherslur hans segir hann einnig að það ætti alltaf 

að vera háð aðstæðum hverju sinni hvaða stíl leiðtogar velji að nota. Hann hefur sett fram 

fjóra stjórnunaráherslur sem hann telur að leiði til árangursríkrar skólastjórnunar. 

• „Skipti“ eða „kaup kaups“ (e. Bartering) en þennan stíl getur leikskólastjóri notað 

þegar deildarstjórar hafa ekki sömu sýn og hann eða þegar þeir telja sig ekki hafa 

sömu hagsmuna að gæta og skólastjórinn. Þá er gerður samningur um að allir fái 

eitthvað í skiptum fyrir það að þeir fari eftir því sem leikskólastjórinn ákveður og 

þannig vinna allir.   

• Stuðningur (e. Building), þá veitir leikskólastjóri deildarstjórum tækifæri til að 

fullnægja þörfum sínum fyrir árangur, ábyrgð, hæfi og virðingu. Leikskólastjóri býr 

til aðstæður þar sem deildarstjóri getur blómstrað.   

• Samstaða (e. Bonding) notar leikskólastjórinn þegar hann og deildarstjórar hafa 

náð sameiginlegri sýn fyrir skólann og um það hvernig samskipti innan skólans 

eiga að fara fram. Þá er ekki eingöngu lagt upp úr því hvað leikskólastjóri geti gert 

fyrir deildarstjóra heldur hvað allir geta gert fyrir alla.   

• Binding (e. Binding) er notuð þegar leikskólastjóri og deildarstjórar hafa 

sameiginleg gildi og hugmyndafræði sem er það sem bindur þá saman í hóp sem 

vinnur þétt saman að sameiginlegum markmiðum. 

Þessar fjórar tegundir af stjórnunaráherslum getur leikskólastjóri notað þegar við á eftir 

því hvaða samband hann á við millistjórnendur sína og hvar leikskólinn er í þróunarferli sínu. 

Burtséð frá hvaða persónueinkenni leikskólastjóri hefur og hvaða stjórnunaráherslur 

hann velur að nota segir Sergiovanni (2009) að hann þurfi að byggja upp liðsheild, þróa 
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teymisvinnu, leiða samstarf og veita stuðning. Liðsheild skapar samstöðu sem auðveldar 

skólastjórnendum að koma sínum hugmyndum til stjórnendateymisins og eykur þannig líkur 

á árangursríkri stjórnun. Whitaker (2013) segir að til að skólastjóri nái árangri verði hann að 

gera sér grein fyrir því að það mikilvægasta í skólanum sé fólkið og því megi hann aldrei 

gleyma. 

2.3 Hlutverk deildarstjóra í leikskóla  

Deildarstjórar í leikskólum eru millistjórnendur. Millistjórnendur þurfa að hafa góða þekkingu 

á skólastarfi sem heild og þeim afmörkuðu viðfangsefnum sem þeir þurfa að sinna ef vel á að 

takast (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Vegna nálægðar við nemendur, kennara og skólastarfið 

sjálft eru millistjórnendur í skólum oft mikilvægir hlekkir (Sergiovanni, 2009). Það að vera 

bæði í hlutverki yfirmanns og undirmanns getur valdið togsteitu (Mair, 2005). 

Í starfslýsingu deildarstjóra sem fylgir Kjarasamningi KÍ vegna Félags leikskólakennara 

og Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur fram að leikskólastjóri sé hans næsti yfirmaður 

og að deildarstjóri eigi að sjá um alla stjórnun á deildinni sinni (Kennarasamband Íslands, 

(e.d.)). Hvorki er minnst sérstaklega á hlutverk deildarstjóra í lögum um leikskóla né 

aðalnámskrá leikskóla. Í starfslýsingunni (Kennarasamband Íslands, (e.d.)) kemur á hinn 

bóginn skýrt fram til hvers er ætlast af deildarstjórum í leikskólum. Við skoðun á 

starfslýsingunni má sjá að gert er ráð fyrir að deildarstjóri sjái um alla stjórnun á sinni deild, 

hann ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og áætlunum leikskólans á deildinni og sér 

um daglega verkstjórn og skipulag, auk þess að bera ábyrgð á framkvæmd á mati á sinni 

deild. Deildarstjóri miðlar upplýsingum milli leikskólastjóra og deildar og milli deilda, hann 

stýrir deildarfundum og þjálfar nýtt starfsfólk á deildina. Hann tekur þátt í gerð 

skólanámskrár leikskólans og annarra áætlana og þá tekur hann þátt í mati á starfsemi 

leikskólans undir stjórn leikskólastjórans. Deildarstjórar eiga að sitja starfsmannafundi, 

deildarstjórafundi og aðra þá fundi sem yfirmaður þeirra segir til um og varða starfsemi 

leikskólans. Í hnotskurn segir starfslýsingin að deildarstjórar eigi að bera ábyrgð á öllu því 

starfi sem fer fram á deildinni sem þeir stjórna, ásamt því að taka þátt í gerð áætlana og 

stefnu sem leikskólinn hyggst vinna eftir. 

Í rannsóknum hefur komið fram að starf deildarstjóra í leikskóla hefur breyst mikið 

undanfarin ár. Arna H. Jónsdóttir (1999) rannsakaði starfsánægju og stjórnun í leikskólum en 

niðurstöður hennar voru að leikskólastjórar deildu verkefnum til deildarstjóra og settu 

jafnvel á þá meiri stjórnunarábyrgð en áður var. Arna segir að þetta hafi gerst smám saman 

og án þess að um þetta hafi verið tekin meðvituð ákvörðun. Þá segir hún að það virðist gæta 

ákveðins misræmis milli þess sem leikskólastjórar ætlist til af deildarstjórum og þess sem 

deildarstjórum finnst vera í þeirra verkhring að gera. Þá voru niðurstöður hennar þær að 
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leikskólastjórar dreifðu meira formlegum völdum og ábyrgð en áður, eða ætluðu sér að gera 

það og að þeir legðu aukna áherslu á að nýta mannauðinn og þá sérstaklega mannauð 

deildarstjóranna. Einnig kom fram að þátttakendum fyndist að sá tími sem deildarstjórar 

ættu að verja með börnunum væri tekinn frá þeim samfara meiri stjórnunarlegri ábyrgð. 

Arna segir að svo virðist sem deildarstjórar og leikskólastjórar hafi ekki verið búnir að koma 

sér saman um hvar valdið og ábyrgðin ætti að liggja og hver ætti að framkvæma hvaða 

verkefni (Arna H. Jónsdóttir, 2001). 

Árið 2004 gerði Harpa Njáls (2004) úttekt á áhrifum kjarasamninga Félags 

leikskólakennara og Launanefndar sveitarfélaga frá árinu 2001-2004 og þar kemur fram að 

hátt hlutfall leikskólakennara og deildarstjóra telji að meiri kröfur hafi verið gerðar til 

deildarstjóra eftir kjarasamninga 2001. Þessar auknu kröfur fela í sér meiri ábyrgð, meiri 

stjórnun og skipulagsvinnu og þannig meira álag í starfi. 

Niðurstöður Jónu Bjargar Jónsdóttur (2012) í meistaraverkefni hennar eru þessu 

samhljóða. Jóna Björg skoðaði starfsvettvang deildarstjóra í hlutverki sem millistjórnendur, 

hvernig valddreifingu væri háttað og hvaða vald deildarstjórar hafi til að sinna hlutverki sínu í 

samræmi við starfslýsingu. Einnig kannaði hún í hverju ábyrgð deildarstjóra liggur og 

samvinnu milli deildarstjóra og álagspunkta í störfum þeirra. Niðurstöður hennar sýndu að 

þátttakendur í rannsókninni töldu að áhersluþættir í starfi deildarstjóra hafi breyst í tímans 

rás og nú snúi vinna þeirra meira að rekstrarlegum þáttum og stjórnun. Deildarstjórarnir 

upplifðu að þeir væru í mörgum og mismunandi hlutverkum sem stundum stönguðust á, þeir 

þyrftu að vinna við hlið starfsmanna og jafnframt vera yfirmenn þeirra og þeir veigruðu sér 

við að gera kröfur til samstarfsfólks og að setja því mörk. Flestir deildarstjórarnir töldu sig 

hafa það vald sem þeir þyrftu en erfitt gæti verið að fá starfsfólk til að vinna með sér og 

dreifa verkefnum. Allir deildarstjórar í rannsókninni sögðust vilja betri stuðning frá 

leikskólastjóra sínum þótt þeir gerðu sér grein fyrir að hann kæmist ekki yfir það. 

Leikskólastjórarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála þessu. Þeir sögðust gjarnan 

vilja styðja betur við deildarstjóra en töldu að þeir hefðu ekki tíma sökum annríkis í eigin 

starfi. 

Í meistaraverkefni sínu skoðaði Agnes Bryndís Jóhannesdóttir (2013) upplifun og 

reynslu deildarstjóra af stjórnendahlutverkinu og stjórnendaháttum annarra stjórnenda 

innan leikskólans. Þar kom fram að meirihluti deildarstjóra telji sig hafa takmarkað vald sem 

fylgi stöðu þeirra og séu óvissir um hlutverk sitt sem stjórnendur. Þeir sögðu að skortur væri 

á trausti milli leikskólastjóra og deildarstjóra hvað varðaði ýmis verkefni, að valddreifing væri 

sama og engin og að samskipti milli leikskólastjóra og deildarstjóra væru oft stirð. Þetta töldu 

deildarstjórarnir geta verið hindrun í starfi. 

Þá benda niðurstöður Eyju Bryngeirsdóttur (2018) til þess að breytingar séu að verða 

á valddreifingu leikskólastjóra til deildarstjóra en í hennar niðurstöðum telja deildarstjórar 
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sig hafa vald innan leikskóla á þann hátt að þeir séu stjórnendur á deild sinni og hluti af 

stjórnendateymi leikskólans. Þeir bera mikla ábyrgð og flestir telja sig hafa vald yfir starfsfólki 

sínu og eiga auðvelt með að taka á erfiðum starfsmannamálum. Því má segja að starf 

deildarstjóra hafi þróast frá því að deildarstjórar og leikskólastjórar hafi verið óöruggir með 

hlutverk deildarstjóra og leikskólastjórar tregir til að dreifa til þeirra valdi yfir í að 

deildarstjórar upplifi sig sem hluta af stjórnendateymi leikskólans. 

2.3.1 Deildarstjóri sem millistjórnandi (e. middle manager)  

Í almennu stjórnskipulagi eru millistjórnendur staðsettir á milli yfirstjórnenda og almenns 

starfsfólks. Það er stundum sagt að millistjórnendur séu þeir sem eru með „puttann á 

púlsinum“ því að þeir fylgist með því sem fram fer dags daglega. Millistjórnendur hafa góðan 

aðgang að yfirmönnum og samstarfsfólki og geta miðlað upplýsingum til allra (Lárusdóttir og 

O’Connor, 2017). Ashmore og Clay (2016) segja að í stuttu máli sé millistjórnandinn sá sem 

leiðir tiltekinn hóp og að hann sé ábyrgur fyrir verkefnum þar sem sérþekking hans liggur. 

Sagt hefur verið að á undanförnum áratugum hafi stjórnun farið úr því að vera lóðrétt 

í að verða lárétt. Lóðrétt stjórnun er þegar millistjórnendur framkvæma og framfylgja 

ákvörðunum stjórnanda, en lárétt stjórnun er þegar millistjórnandi tekur þátt í stefnumótun 

og er milliliður milli stjórnanda og starfsfólks (Wooldridge, Schmid og Floyd, 2008). Þannig 

hafa orðið breytingar á áherslum í starfi millistjórnenda. Áður áttu þeir að bera ábyrgð á 

vinnu annarra og vinnuframlagi þeirra en nú eiga þeir að ráðleggja, aðstoða og hafa áhrif á 

samstarfsmenn sína. Það eru millistjórnendur sem eru í mestum samskiptum við 

samstarfsfólkið og binda saman stjórnanda og starfsfólk og það er þeir sem eru í óreiðu 

hversdagsleikans (Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). 

Samkvæmt Ashmore og Clay (2016) er millistjórnandi ábyrgur fyrir vissum verkefnum 

sem tengjast kennslu og námi auk þess að vera hlekkur á milli deilda og milli yfirmanna og 

samstarfsfólks og geta haft áhrif á báða aðila. Þau segja að hlutverk millistjórnanda séu 

mörg, hann sé stjórnandi, þjálfari og handleiðari, ásamt því að skipuleggja, hlusta og leysa 

vandamál sem upp koma. Lárusdóttir og O’Connor (2017) segja að rannsóknir bendi til þess 

að álag á millistjórnendur hafi aukist verulega og að vinnuálag þeirra sé mikið. Þeir upplifi að 

skólastjórar séu uppteknir í verkefnum sem tengist rekstri og þess vegna sé lítið um stuðning 

eða leiðbeiningar því að tími sé lítill til samræðna við skólastjóra. 

Stjórnandi þarf að gera sér grein fyrir mikilvægi millistjórnandans og styðja við hann 

en það getur skipt sköpum fyrir frammistöðu hans í starfi (Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). Þessu 

er Harris (2004) sammála en hún segir að skólastjóri hafi völdin og að það sé hans að hafa 

áhrif á skólamenningu, sambönd og skipulagningu og þannig skapist möguleikar fyrir 

millistjórnanda að veita verkefnum forystu. 
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2.3.2 Deildarstjóri sem faglegur leiðtogi   

Að mati Barkar Hansen og Birnu Sigurjónsdóttur (2014) eiga millistjórnendur í skólum að 

hafa faglegt forystuhlutverk og þau telja að þeir gegni mikilvægu hlutverki við að leiða 

faglega umræðu um nám og kennslu meðal kennara. Þau segja að millistjórnendur eigi að 

miðla upplýsingum milli skólastjóra og kennara, meðal annars um stefnu skólans og 

framkvæmd hennar í námi og kennslu. Samkvæmt Huy (2001) eru millistjórnendur þeir sem 

eru í mestum samskiptum við starfsfólk dags daglega og því skiptir máli að þeir séu góðir í 

samskiptum og hafi hæfni til að laga samskipti sín þeim sem talað er við. Lárusdóttir og 

O‘Connor (2017) segja að millistjórnendur séu tengiliðir milli mismunandi stiga og 

áhrifavaldar breytinga innan skólans. 

Þessu eru Wooldridge, Schmid og Floyd (2008) sammála en þeir segja að rannsóknir 

sýni fram á millistjórnendur séu oft lykill að breytingum vegna nálægðar við verkefnin og 

góðrar stöðu til að hafa áhrif á stjórnanda og aðra í stofnuninni. Þeir segja jafnframt að 

rannsóknir hafi sýnt fram á að miklar líkur séu á því að hegðun millistjórnanda hafi áhrif á 

útkomu í breytingarferli, hvort sem er á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Þetta er gott að hafa 

í huga þegar starfsframlag millistjórnenda er skoðað en í grein eftir Örnu H. Jónsdóttur 

(2009) sem ber nafnið „Kvenlægur arfur og karllægur valdapíramídi: Sérstaða leikskólans og 

hin eilífu átök“ segir Arna frá því að í rannsókn hennar hafi komið fram að ákvarðanir sem 

teknar eru á deildarstjórafundum og ætlað að framfylgja á deildum gangi ekki eftir að mati 

leikskólastjóra því að deildarstjórar axli ekki sína stjórnunarlegu ábyrgð. Ákvarðanirnar 

dagaði uppi því að þegar á deildina var komið mættu þær andstöðu og deildarstjórar áttu því 

erfitt með að koma þeim í gegn. 

Jafnvægið á milli þess að vera yfirmaður og undirmaður getur reynst 

millistjórnendum erfitt. Lárusdóttir og O’Connor (2017) skoðuðu hvernig millistjórnendur í 

grunn- og framhaldsskólum á Íslandi og Írlandi upplifðu hlutverk sitt og hvernig skólastjórinn 

hafði áhrif á það. Millistjórnendur lýstu því að þeim fyndist oft erfitt að mega ekki ræða 

viðkvæmar trúnaðarupplýsingar við samstarfsfólk. Þeir upplifðu að þeir þyrftu að stíga til 

baka og hlusta en ekki taka þátt í „slúðrinu“. Þeim fannst þeir aðskildir frá samstarfsfólkinu 

en á sama tíma hluti af starfsfólki skólans, einhvers staðar á milli. Þeir áttu stundum í 

erfiðleikum með að finna jafnvægi á milli þess að vera annars vegar almennur kennari í 

kennslustofunni og hins vegar stjórnandi. 

Þessi klemma sem millistjórnendur upplifa hefur lengi verið viðloðandi starf 

deildarstjóra í leikskólum. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) lýstu deildarstjórar því að 

þeir ættu erfitt með að ráða við stjórnunarhlutverkið og væru stundum óöryggir því að þeim 

fannst þá vanta stjórnunarhæfni og það væri erfitt að lyfta sér yfir undirmenn sína og axla 



 

22 

formlega stjórnunarábyrgð. Erfitt gæti verið til dæmis að taka á erfiðum starfsmannamálum, 

framfylgja ákvörðunum og ræða um starfsaðferðir og einstaklingsbundna frammistöðu. 

Þessi klemma kemur einnig fram í meistararannsókn Helenu Jónsdóttur (2011) en 

hún kannaði hvort valddreifing eigi sér stað í leikskólum og þá hvernig hún birtist. Helena 

talaði við leikskólastjóra og deildarstjóra og fékk þeirra sýn. Þar kom fram að deildarstjórar 

sáu sig ekki sem stjórnendur sem hefðu vald yfir öðrum heldur vildu tala um samvinnu og 

þannig töldu þeir að hægt væri að tryggja gott samstarf allra á deildinni. Þeir litu á það 

þannig að þeir veittu deildinni forystu frekar en að þeir væru stjórnendur hennar. 

2.3.3 Samskipti leikskólastjóra og deildarstjóra 

Í rannsókn Lárusdóttur og O’Connor (2017) kom fram að þátttakendur upplifðu að sumir 

skólastjórar væru ekki færir um að framselja verkefni og veita millistjórnendum fulla ábyrgð 

og vald yfir verkefninu. Samkvæmt Mair (2005) er árangur alltaf háður því starfsfólki sem á 

vinnustaðnum vinnur, því að árangur byggir á vinnuframlagi þeirra. 

Við þetta styður meistararannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2010) þar sem hún 

skoðaði stöðu deildarstjóra og horfði sérstaklega á hlutverk millistjórnenda sem stjórnenda 

deilda með mannaforráð og hvernig þeir tækjust á við erfið starfsmannamál sem koma upp á 

deildum. Niðurstöður bentu til þess að menning leikskólans og starfsaðferðir leikskólastjóra 

hefðu mikil áhrif á hvernig deildarstjórar tækju á málum inni á deildum og þess vegna töldu 

deildarstjórar samstarf og sameiginlega sýn leikskólastjóra og deildarstjóra nauðsynlegt til að 

auka möguleika deildarstjóra á að takast á við erfið starfsmannamál. Í þessu sambandi má 

einnig velta fyrir sér niðurstöðum Agnesar Bryndísar (2013) sem áður var sagt frá en þar segir 

meirihluti þátttakenda að þeir upplifi stjórnunaráherslur leikskólastjórans ólýðræðislegar þar 

sem lítið er um valddreifingu og að valdið sé eingöngu hans. Þar upplifðu deildarstjórar að 

leikskólastjóri væri of einráður í skipulagi leikskólans sem leiddi til óánægju deildarstjóra. 

Viðmælendur Eyju (2018) töldu sig hins vegar hafa vald innan leikskólans og til að 

taka ákvarðanir þegar þeir þurftu að leysa erfið mál vegna þess að þeir fundu fyrir trausti frá 

leikskólastjóranum. Flestir deildarstjórar í rannsókn Eyju töldu að þeir hefðu vald yfir 

starfsfólki sínu og ættu því auðvelt með að taka á erfiðum starfsmannamálum. Þeir töldu sig 

fá litla aðstoð frá skólastjórnendum við að leysa þessi mál og að skólastjórnendur veigruðu 

sér oft við að taka á slíkum málum en þeir töldu allir að samskipti milli stjórnenda væru góð 

og að traust og virðing ríkti á milli allra í stjórnendateymunum. Eyja tók fram að niðurstöður 

hennar stangist á við niðurstöður flestra þeirra rannsókna sem gerðar hafi verið á störfum 

deildarstjóra og veltir fyrir sér hvort störf deildarstjóra í leikskóla séu að breytast. Með meira 

álagi á leikskólastjóra hafi þeir ekki átt annarra kosta völ en að treysta deildarstjórum og 

auka vald þeirra og ábyrgð. Einnig velti Eyja fyrir sér hvort ástæðan geti verið sú að stétt 

leikskólastjóra er að yngjast og að yngri leikskólastjórar telji sig ekki þurfa að hafa afskipti af 
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öllu heldur gefi deildarstjórum vald til þess að taka ákvarðanir. Þá telur Eyja að 

niðurstöðurnar sýni að stjórnskipulag leikskóla hafi breyst og þróast mikið síðustu ár. Þar 

sem leikskólastjórinn hafi áður haft valdið á sinni hendi sé nú valddreifing orðin áberandi því 

að stjórnendur hafi í mörg horn að líta og þurfi því að dreifa valdi. 

2.4 Vald og valddreifing 

Samkvæmt Hoy og Miskel (2013) er ekki alltaf hægt að skilja að skóla og völd (e. authority). 

Leikskólastjórar og deildarstjórar hafa verið ráðnir í vissa stöðu í leikskólanum og því fylgir 

formlegt vald. Mikilvægt er að stjórnendur geri sér grein fyrir því að ef þeir hafa eingöngu 

formlegt vald ná þeir aldrei lengra en þangað sem stjórnarandstaðan í leikskólanum leyfir 

þeim. Árangursríkur stjórnandi leggur sig fram við að öðlast einnig áhrifavald (e. power) en 

það fær hann meðal annars með því að beita sjaldan þvingunarvaldi og velja 

stjórnunaraðferðir sem hvetja kennara og efla skólasamfélagið. Það getur hann gert með því 

að dreifa valdi, vera góð fyrirmynd og nýta þekkingu annarra í leikskólanum. Áhrifaríkur 

stjórnandi gerir sér grein fyrir því að völd hans geta bæði verið jákvæð og neikvæð og að 

hann getur notað völd sín til að byggja upp en einnig til að brjóta niður. 

Sergiovanni (2009) leggur áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð í skólum. Hann segir að 

verkefnadreifing hafi lengi verið notuð en helsta breytingin sé á viðhorfum til 

stjórnunaraðferða, stefnumótunar, starfsaðferða og samvinnu. Hann vill meina að dreifð 

forysta, eða valddreifing, sé sú aðferð sem leitað hefur verið að til að fylgja eftir þróun 

skólastarfs. Þessu er Rodd (2013) sammála en hún segir að leikskólastjórar eigi að íhuga að 

dreifa ábyrgð og leggja áherslu á að allir komi sínum skoðunum á framfæri. Hún telur einnig 

mikilvægt að margir aðilar í leikskólanum komi að ákvarðanatökunni þannig að fleiri fari með 

valdið. Hún leggur áherslu á að mikilvægt sé að leikskólastjóri vandi sig við að útdeila ábyrgð 

og valdi því að það krefjist innsæis og faglegrar þekkingar. 

Í meistararannsókn Egils Óskarssonar (2015) kemur fram að allir leikskólastjórar sem 

tóku þátt voru sammála um að þegar upp væri staðið beri leikskólastjóri ábyrgð á öllu 

leikskólastarfi en að hann geti deilt út verkefnum og þannig falið starfsfólki ábyrgð á 

tilteknum verkefnum. Leikskólastjóri er samt sem áður ábyrgur fyrir því að starfsfólkið hafi 

rétta menntun og hæfni til að sinna verkefnunum. Þeir leikskólastjórar sem Egill talaði við 

sögðust allir deila verkefnum og ábyrgð. Þeir gerðu það vegna þess að þeir töldu það 

forsendu þess að fólk njóti sín í starfi og þá sérstaklega fagfólkið sem starfar í leikskólunum 

og þeir aðilar sem hafa metnað til að taka að sér verkefni. Önnur ástæða sem leikskólastjórar 

nefndu sem ástæðu fyrir því að deila verkefnum var að annars myndu þeir ekki ná að sinna 

starfi sínu sem leikskólastjórar því að verkin sem þarf að sinna séu mörg og ef þeir deili 

ábyrgð geti þeir sjálfir sinnt öðrum verkum. 
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2.5 Dreifð forysta  

Sergiovanni (2009) segir að skólar séu nærsamfélög (e. gemeinschaft) þar sem allir þekki alla 

og allir séu virkir í samfélaginu. Hann segir að fólkið, hugmyndir þess og tengsl þeirra á milli 

geri skóla að skóla. Þess vegna þurfi skólastjóri að byggja upp liðsheild sem hann geri meðal 

annars með dreifðri forystu, samráði og því að gera millistjórnendur að meðstjórnendum. 

Þessi sýn Sergiovanni endurspeglast í starfslýsingu leikskólastjóra en þar segir að 

leikskólastjórar eigi að deila verkefnum og ábyrgð til starfsmanna í samræmi við 

skólanámskrá. Harris (2012) segir að hlutverk skólastjóra sé mikilvægt og að hann eigi að 

dreifa valdi og ábyrgð, þannig byggi hann upp fleiri millistjórnendur og faglega leiðtoga. Til 

að það gangi vel þarf skólastjóri að vera frumkvöðull, kunna að stýra starfi annarra og getað 

treyst fólki. Deildarstjóri í leikskóla er formlegur leiðtogi á sinni deild og fer með formlegt 

vald og ber samkvæmt því ábyrgð sem millistjórnandi. 

2.5.1 Skilgreiningar fræðimanna á dreifðri forystu   

Fræðimenn eru ekki sammála um skilgreiningar á dreifðri forystu, áhrifum hennar eða 

hvernig hún birtist í skólastarfi. Fyrir leikmann eru skilgreiningarnar þó keimlíkar og snúast 

um það að forystan sé fremur fólgin í samstarfi, leiðtoginn dreifi forystu til annars starfsfólks 

og þannig fái fleiri en sá sem er með formlega valdið tækifæri til að vera leiðtogar, stjórna 

verkefnum og bera ábyrgð. Í skólum þar sem margir fara með forystu má líta svo á að forysta 

sé dreifð (Börkur Hansen, 2013). 

Bennett og félagar (2003) segja að þó að til séu margar skilgreiningar á dreifðri 

forystu séu það þrír meginþættir sem einkenni hana. Í fyrsta lagi er forystan eignuð hópi sem 

á í samskiptum, litið er svo á að áhrif hópsins saman séu meiri og sterkari afl en eins 

einstaklings. Í öðru lagi nær forystan til fleiri aðila og því komi fram fleiri skoðanir og fleiri 

sjónarhorn. Í þriðja lagi er gert ráð fyrir að starfsfólk í skólanum búi yfir sérfræðiþekkingu 

sem nýtist best með því að virkja sem flesta. Ef fleiri eru virkir er líklegra að hópurinn verði 

fjölbreyttari, að góðar hugmyndir komi oftar upp og einnig líklegar að lausnir finnist á 

viðfangsefnum. Hoy og Miskel (2005) telja að grunnhugmynd dreifðrar forystu sé einföld; 

ýmsum aðilum innan stofnunarinnar er treyst til að fara með forystu, þeim sem hafa 

þekkingu og reynslu er falið að leiðbeina og framkvæma fjölbreytt verkefni. 

Harris (2008) segir að einfaldasta skilgreining á dreifðri forystu sé að hún feli í sér að 

stjórnendur dreifi ábyrgð og forystu á tilteknum þáttum skólastarfs til starfsfólks. Þá skipti 

meira máli hvernig leiðtogar hafi samskipti en hvort þeir fari með formlegt vald. Harris 

(2010) segir að nýjar rannsóknir hafi undirstrikað að jákvætt samband sé milli dreifðrar 

forystu og framfara í skipulagi og árangri nemenda, en að hennar mati þarfnast þetta frekari 

rannsókna. Leithwood (2009) heldur því fram að þótt margar rannsóknir hafi sýnt að dreifð 

forysta hafi góð áhrif á starfsfólk skóla séu aðeins örfáar rannsóknir sem gefi í skyn að dreifð 
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forysta meðal kennara hafi áhrif á framgang nemenda en hann tekur undir með Harris (2010) 

og segir að rannsaka þurfi það betur. 

Börkur Hansen (2013) skilgreinir dreifða forystu þegar hann segir að skólastjóri fari 

með formlegt vald ásamt millistjórnendum en að forysta sé ekki bundin við embætti þeirra 

heldur séu nefndir og starfshópar sem hafa umsjón með vissum málefnum, leiðtogar verði til 

á mörgum stöðum. Forysta komi því víða fram í skólum og megi líta svo á að hún dreifist um 

skólann. Jafnframt segir Börkur að í fræðilegum skrifum sé algengast að hugtakið dreifð 

forysta sé samheiti yfir ýmsar gerðir forystu. Hann nefnir hugtök eins og samráðsforystu, 

teymisforystu, deildarforystu, þátttökuforystu og lýðræðisforystu. Í öllum þessum hugtökum 

er vísun til þess að sá sem veitir forystu sé ekki endilega einstaklingur sem er með formlegt 

vald þannig að forystan er ekki einungis í höndum þess sem gegnir æðstu stöðu heldur geta 

allir veitt forystu hvar í stjórnunarlaginu sem þeir eru. Þannig verður dreifð forysta ekki 

eingöngu undir skólastjóra komin heldur öllu starfsfólki skólans. Samkvæmt Harris (2010) 

benda þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á dreifðri forystu til þess að hún geti haft í för 

með sér meiri drifkraft og stuðlað að jákvæðum breytingum innan skóla og þannig verið 

grundvöllur að uppbyggjandi lærdómssamfélagi. Undir þetta tekur Börkur Hansen (2013) 

þegar hann segir að þegar stofnanamenning taki á sig einkenni dreifðrar forystu búi í henni 

mikið hreyfiafl sem er gott fyrir lærdómssamfélög í sífelldri þróun. Þá segir Sergiovanni 

(2009) að meiri þátttaka allra sé líkleg til að auka starfsánægju og vellíðan og hafa þannig 

bein áhrif á kennsluhætti. 

Harris (2010) telur að dreifð forysta veiti fleirum í skólanum tækifæri til að öðlast 

reynslu af forystu og að rannsóknir hafi sýnt að reynsla af dreifðri forystu sé jákvæð. Hún 

segir að slík dreifing á forystu sé tilkomin vegna þrýstings og utanaðkomandi krafna á 

skólastjórnendur sem valdi því ekki lengur að veita skólanum forystu einir og því 

endurspeglist yfirstandandi breytingar á skólastarfinu vel í dreifðri forystu. Harris (2010) segir 

að hugmyndir um dreifða forystu séu þó ekki lausar við gagnrýni og sumir vilji meina að með 

henni aukist álag á millistjórnendur. Aðrir vilja meina að dreifð forysta sé svar stjórnenda við 

því að hinn hefðbundni valdapíramídi sé úreltur. Þá segir hún að ekki gangi upp að láta 

kennara fá verkefni þar sem fyrirfram er búið að ákveða hver niðurstaðan eigi að verða, 

þannig sé ekki verið að dreifa forystu heldur einungis dreifa verkefnum. Þá varar Spillane 

(2005) við því að dreifð forysta sé túlkuð sem allsherjar lækning á öllu sem hrjái nútíma 

skólastarf. 

2.5.2 Dreifð forysta í leikskólastarfi  

Samkvæmt Hoy og Miskel (2013) halda talsmenn dreifðrar forystu því fram að hún sé 

nauðsynleg í skólum vegna þess að skólastofnanir séu svo flóknar og verkefnin svo fjölbreytt 

að ein manneskja hafi ekki orku eða hæfileika til að sinna þessu öllum. Börkur Hansen (2013) 
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telur að áhrif skólastjóra felist einkum í því að virkja aðra, vekja áhuga þeirra, væntingar og 

metnað. Dreifð forysta efli ábyrgð og hlutdeild deildarstjóra í skólum. Því er Rodd (2013) 

sammála og segir að verkstjórn sé eitt af hlutverkum leikskólastjóra. Með stuðningi, 

uppbyggilegri gagnrýni og því að koma upplýsingum til skila til réttra aðila, sinni 

leikskólastjóri því hlutverki sínu. Dreifð forysta er ekki að fela starfsmönnum tilfallandi 

verkefni heldur að skapa aðstæður þar sem starfsfólk getur vaxið í starfi og fær tíma og 

stuðning til að takast á við áskoranir og einnig þegar starfsfólki er úthlutað verkefni og það 

getur upplifað að það sé að fá spennandi tækifæri. Þegar leikskólastjóri sem vill ná árangri 

dreifir verkefnum er hann ekki eingöngu að biðja fólk að skiptast á að taka að sér verkefni 

heldur hefur hann kortlagt hæfni og áhuga hvers starfsmanns og dreifir verkefnum þannig að 

sá starfsmaður sem er best til hvers verkefnis fallinn hverju sinni fái umsjón með því (Rodd, 

2013). Það er því ljóst að hugtakið dreifð forysta spannar allt frá verkaskiptingu starfsfólks til 

samstarfs, samstöðu, samkenndar og samskiptamynstra (Börkur Hansen, 2013). 

Rodd (2009) segir að leikskólastjóri sem ætlar að deila forystu verði að gera sér grein 

fyrir því að verkefnin verða ekki unnin á nákvæmlega sama hátt og ef hann myndi gera þau 

sjálfur. Dreifð forysta veltur á hæfileikum stjórnanda til að treysta öðrum og getu til að vinna 

með öðrum. Þá telur Harris (2008) mikilvægt að til að ná árangri með dreifðri forystu þurfi 

leikskólastjóri að treysta á að starfsfólkið vilji og geti þróað sig í starfi. Hann þarf einnig að 

getað miðlað stefnu skólans og framtíðarsýn sinni, getað sett sig í spor millistjórnenda sinna 

og stutt við þróun þeirra í starfi. Til að dreifð forysta skili þeim árangri sem vænst er verði 

stjórnandinn að geta byggt upp gott lærdómssamfélag. Þessu eru viðmælendur Egils (2015) 

sammála en segja jafnframt að til þess að hægt sé að deila verkefnum sé mikilvægt að innan 

leikskólans sé til staðar stefna og rammi þannig að þeir sem fá verkefni og ábyrgð sinni þeim 

vel og samkvæmt stefnu leikskólans en ekki eftir eigin höfði. 

Rodd (2013) segir að þegar formlegur stjórnandi hafi kjark til að dreifa forystu skapi 

hann aðstæður sem opna möguleika á að aðrir þrói með sér leiðtogahæfileika. Þegar 

deildarstjórar upplifa að þeim sé treyst og þeir fá völd, ábyrgð og handleiðslu hjá 

leikskólastjóranum styrkist þeir sem faglegir leiðtogar. Harris (2004) segir að skólastjóri þurfi 

að læra að sleppa takinu og dreifa valdi til millistjórnenda. Þessu er Mair (2005) sammála en 

hún telur að millistjórnendur fái nú meiri völd og ábyrgð en þeir fengu áður. 

Þessi þróun endurspeglast í rannsóknum sem áður hefur verið minnst á en í rannsókn 

Örnu H. Jónsdóttir frá 2009 kom fram að leikskólastjórar töldu sig þurfa að koma að málum 

ef ágreiningur átti sér stað (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Í nýlegri rannsókn Eyju Bryngeirsdóttur 

(2018) kemur fram að deildarstjórar töldu sig hafa mikið vald innan leikskólans. Þeir upplifðu 

sig sem stjórnendur á sinni deild og fundu fyrir mikilli ábyrgð. 
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2.6 Samantekt 

Í umfjölluninni hér að ofan kemur fram að leikskólastjóri sé æðsti yfirmaður leikskólans og 

eigi að vera stjórnandi hans og faglegur leiðtogi. Þær aðferðir sem leikskólastjóri velur að 

nota hafa mikið að segja um það hvernig til tekst í starfinu. Til að ná árangri þarf 

leikskólastjóri að gera sér grein fyrir því að hann þarf bæði að kunna að vera stjórnandi og 

leiðtogi, hann þarf að kunna að leiða deildarstjóra og hrífa þá með sér. Leikskólastjóri þarf að 

vera meðvitaður um það að hvernig leiðtogi hann velur að vera hefur áhrif á hegðun 

deildarstjóranna; hvernig honum tekst að virkja þá og efla og hvernig hann skapar aðstæður 

til að þeir nái að vaxa og dafna sem faglegir leiðtogar. Leikskólastjóri starfar í umboði 

rekstraraðila og sér til þess að starfið í leikskólanum sé í samræmi við lög, reglugerðir, 

aðalnámskrá leikskóla, námskrá leikskólans og önnur gildandi fyrirmæli. Starf hans er 

yfirgripsmikið og oft á tíðum flókið verkefni og hann þarf að hafa víðtæka faglega þekkingu 

og gera sér grein fyrir því að staða hans innan leikskólans er sú staða sem hefur hvað mesta 

möguleika á að bæta leikskólastarfið. Persónueinkenni leikskólastjóra hafa áhrif á það hvaða 

stjórnunaráherslur hann velur að nota hverju sinni. Rannsóknir hafa sýnt að traust er 

grundvöllur að framförum og það hefur mikil áhrif á leikskólastarfið bæði beint og óbeint. Til 

þess að byggja upp traust þarf að vera til sameiginleg sýn starfsfólks í leikskólanum. Einnig 

þarf leikskólastjóri að styrkja sambönd við millistjórnendur með því að hafa samráð við þá, 

því að líklegt er að ef leikskólastjóri vinnur með deildarstjórum að starfsánægja þeirra aukist. 

Í starfslýsingu deildarstjóra er gert ráð fyrir að þeir sjái um alla stjórnun á deild sinni 

og taki þátt í gerð áætlana og stefnu sem leikskólinn hyggst vinna eftir. Deildarstjórar eiga að 

vera faglegir leiðtogar á sinni deild og eru í mestum samskiptum við starfsfólkið dags daglega 

og eru því oft lykillinn að breytingum. Þeir eru millistjórnendur og þurfa að hafa góða 

þekkingu á leikskólastarfi og þeim verkefnum sem þeir eiga að sinna. Sagt að millistjórnendur 

séu þeir sem eru með „puttann á púlsinum“. Því er mikilvægt að leikskólastjórar styðji við 

deildarstjóra vegna þess að það getur skipt sköpum fyrir frammistöðu þeirra. Deildarstjórar 

eru bæði undirmenn og yfirmenn og jafnvægið á milli þess getur verið flókið og stundum 

erfitt. Menning leikskólans hefur áhrif á hvernig deildarstjórar taka á málum. 

Allir stjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir því að þótt þeir hafi formlegt vald nær 

það aldrei lengra en stjórnarandstaðan leyfir. Þess vegna leggur árangursríkur stjórnandi sig 

fram við að öðlast áhrifavald. Það fær hann með því að beita sjaldan þvingunarvaldi og ef 

hann velur stjórnendaaðferðir sem hvetja kennara og eflir þá. Völd geta verið bæði jákvæð 

og neikvæð og mikilvægt að nota þau frekar til að byggja upp en brjóta niður. Valddreifing er 

mikilvæg í leikskólastarfi en áríðandi er að leikskólastjóri vandi sig við að útdeilda valdi, hafi 

gott innsæi og noti faglega þekkingu sína. Þegar valdi er dreift eru möguleikar á að byggja 

upp fleiri faglega leiðtoga, líklegt er að drifkraftur aukist og að það verði jákvæðar breytingar 
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innan leikskólans sem eru grundvöllur að lærdómssamfélagi í sífelldri þróun. 

Leikskólastjórinn þarf þó að muna að það verða ekki öll verkefni endilega unnin eins og hann 

hefði sjálfur unnið þau og þess vegna er mikilvægt að framtíðarsýn leikskólans sé öllum ljós. 

Lykilatriði er að muna að dreifð forysta felst ekki eingöngu í að fela starfsmönnum tilfallandi 

verkefni heldur þarf að skapa aðstæður þar sem starfsfólk getur vaxið í starfi, þar sem það 

fær tíma og stuðning til að takast á við áskoranir og upplifir kannski spennandi tækifæri. 
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3 Aðferðarfræði 

Rannsóknin snýr að því að fá fram upplifun þátttakenda og því verður notast við eigindlegar 

(e. qualitative) rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga við þegar skoða á 

eitthvað ofan í kjölinn. Þær byggja á því að lýsa, skilja og túlka mannleg fyrirbæri, samspil og 

umræðu og rannsakandinn leitast við að ná fram upplifun þátttakanda á rannsóknarefninu. Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er gengið út frá því að þekking og skilningur þróist í 

samskiptum. Í tilviksrannsókn (e. case study) er einstaklingur, hópar, verkefni eða einstaka 

stofnanir rannsakað og rannsakandi leggur áherslu á að skoða tilvikin, átta sig á þeim og þróa 

eins ítarlegan skilning og hann mögulega getur (Lichtmann, 2013; Silverman, 2013). Þessi 

rannsókn er tilviksrannsókn en það snið hentar vel því að leitað er eftir áliti leikskólastjóra á 

afmörkuðu efni í tilteknum leikskólum (Lichtmann, 2013). Þegar gerðar eru eigindlegar 

rannsóknir er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir viðhorfum sínum og sé 

meðvitaður um þau og þær hugmyndir sem hann hefur fyrirfram um efnið og komi á 

vettvang með eins opinn hug og hægt er og komist að niðurstöðu á grundvelli gagnanna 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.1 Val á þátttakendum 

Við val á þátttakendum var notast við markmiðsúrtak (e. purposive sample) en þá eru valdir 

þátttakendur sem talið er að henti best markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar. 

Þátttakendur eru valdir vegna þess að talið er að þeir búi yfir reynslu og þekkingu á því sem 

er verið að rannsaka (Braun og Clarke, 2013; Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Þegar notað er markmiðsúrtak þarf rannsakandi að beita dómgreind sinni og velja þá sem 

hann telur að best muni nýtast rannsókninni (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 

2003). 

Rannsóknin beinist að leikskólastjórum með minnst tíu ára starfsreynslu í starfi vegna 

þekkingar þeirra á efninu og reynslu, þeir eru einnig líklegir til að hafa prófað margar 

aðferðir. Allir leikskólastjórarnir vinna í leikskólum með fimm deildir eða fleiri. 

Reykjavíkurborg rekur 62 leikskóla og eru 23 þeirra með fimm deildir eða fleiri en hversu 

margir leikskólastjórar hafa meira en tíu ára starfsreynslu í þessum leikskólum þekkir 

rannsakandi ekki. Skrifstofustjóra leikskólamála hjá Skóla – og frístundasviði 

Reykjavíkurborgar benti á mögulega þátttakendur og þeim var sendur tölvupóstur í 

framhaldinu með upplýsingum um rannsóknina ásamt beiðni um þátttöku. Ekki var hugað 
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sérstaklega að aldri þátttakanda eða hvort leikskólinn sem þeir starfa í sé starfræktur í fleiri 

en einu húsi. 

 3.2 Gagnaöflun 

Tekin voru hálfopin viðtöl (e. semi structured) við leikskólastjóra í stórum leikskólum í 

Reykjavík og þeir spurðir álits um starf deildarstjóra, hvaða aðferðir þeir noti til að styrkja þá 

sem millistjórnendur og sem faglega leiðtoga og hvernig þeir dreifi ábyrgð og völdum til 

millistjórnenda (sjá Viðauki 1). 

Tekin voru átta viðtöl á þeim stað sem viðkomandi leikskólastjóri óskaði og voru þau 

32 – 55 mínútur að lengd. Viðtölin voru hálfopin en stuðst við spurningaramma þar sem 

leitað var svara við tilteknum spurningum. Ekki var farið skipulega í gegnum spurningarnar 

heldur viðtalið lagað að aðstæðum (Lichtmann, 2013). Nöfnum þátttakenda var breytt. Beðið 

var um leyfi til að hljóðrita viðtölin og voru þau afrituð frá orði til orðs samdægurs. 

Þátttakendur voru beðnir um skriflegt samþykki fyrir þátttöku sinni, var þeim heitið 

nafnleynd og þeir upplýstir um að öllum göngum yrði eytt að rannsókn lokinni. 

3.3 Greining gagna 

Þegar gögnin höfðu verið afrituð voru þau þemagreind (e. thematic analysis) en sú aðferð er 

notuð þegar finna á og greina þema (mynstur) í gögnunum. Þannig er komið skipulag á 

gögnin sem auðveldar rannsakanda að lýsa því sem fram kom (Braun og Clarke, 2013). Þegar 

gögn eru greind með þemagreiningu er farið eftir ferli sem skiptist í sjö þrep: 

1. Viðtalið er afritað. 

2. Gögnin eru lesin vel, þannig kynnist rannsakandi þeim vel og getur leitað að því sem 

vekur athygli. 

3. Gögnin eru kóðuð, en þá merkir rannsakandi við það í viðtalinu sem hann telur 

mikilvægt. 

4. Leitað er eftir þemum, eða því sem kemur endurtekið fram í gögnunum. 

5. Þemu eru endurskoðuð og búin til bráðabirgðarþemu og möguleg undirþemu og 

fundin tengsl þeirra á milli. 

6. Þemu eru skilgreind og nefnd. 

7. Skrifaðar niðurstöður rannsóknarinnar. 

(Braun og Clarke, 2013; bls. 202-203) 
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Þegar rannsakandi hafði þemagreint öll viðtölin átta stóðu eftir þrjú þemu en þau eru: 

Sýn leikskólastjóra á hlutverk deildarstjóra; aðferðir til að dreifa valdi og ábyrgð; og meiri 

kröfur gerðar til deildarstjóra nú en áður. 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á trúverðugleika og hversu nákvæm rannsóknin 

er. Rannsakandi þarf að gera sér grein fyrir eigin afstöðu til rannsóknarefnisins, reynslu sinni 

og bakgrunni og hvernig þetta mun hafa áhrif á rannsóknina (Braun og Clarke, 2013; 

Lichtman, 2013). Rannsakandi hefur sjálfur starfað sem leikskólastjóri í nokkur ár og telur 

mikilvægt að leikskólastjóri sé faglegur leiðtogi og dreifi forystu. Hann telur einnig mikilvægt 

að leikskólastjóri noti mikla orku og tíma til að styrkja deildarstjóra sem faglega leiðtoga í 

starfi. Rannsakandi gætti þess að þessar skoðanir kæmu ekki fram í viðtölum sem tekin voru 

og gætti að því að þær hefðu ekki áhrif á niðurstöður hans. Einungis voru tekin átta viðtöl og 

því ekki hægt að alhæfa um starfshætti allra leikskólastjóra heldur reynt að koma auga á 

aðferðir sem leikskólastjórar nota í starfi sínu. 

3.5 Siðferðileg álitamál  

Rannsókn sem á standa undir nafni þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur jafnt og 

aðferðarfræðilegar. Við framkvæmd rannsóknarinnar voru hafðar að leiðarljósi 

höfuðreglurnar fjórar; það eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2003). Samkvæmt Sigurði (2003) er ávallt matsatriði 

hvaða regla vegur þyngst við tilteknar aðstæður. Þessum reglum er fyrst og fremst ætlað að 

gæta þess að tekið sé tillit til þátttakenda, að borin sé virðing fyrir þeim og sjálfræði þeirra, 

að þeir fái að vita til hvers er ætlast af þeim og að þeir viti að þeir geti hætt þátttöku hvenær 

sem er. Rannsakandi gætti þess einnig að segja frá því hvað ætti að rannsaka og fá upplýst 

samþykki þátttakenda. Hann upplýsti þátttakendur um það hvernig hann myndi nota og 

varðveita gögnin og tók fram að hann gætti vel að trúnaði og nafnleynd í gegnum alla 

rannsóknina. Þátttakendur voru upplýstir um að ef eitthvað annað gæti orðið til að hægt yrði 

að rekja svör yrði því breytt og að rannsókn lokinni verði öllum gögnum eytt. Búið var að 

tilkynna skrifstofustjóra leikskólahluta Skóla – og frístundasviðs um rannsóknina. Það var ekki 

talin þörf á að tilkynna hana til Persónuverndar. 

Siðferði rannsókna fer forgörðum ef ekki er gerður skýr greinarmunur á rannsókn og 

öðrum störfum. Markmið rannsókna er að afla þekkingar og rannsakandi starfar í þágu 

vísindanna og tilgangurinn er að skapa þekkingu sem vonandi gagnast í framtíðinni (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 
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Mikilvægt er að rannsakandi átti sig á og geri grein fyrir því hvort hann eigi hagsmuna 

að gæta í niðurstöðum rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). Því skal tekið fram að 

rannsakandi er leikskólastjóri í Reykjavík og er því að fara að rannsaka samstarfsfólk sitt. 

Rannsakandi lagði áherslu á að hann væri að safna gögnum fyrir rannsókn en ekki að spjalla 

sem samstarfsmaður. Rannsakandi lagði sig fram um að vera meðvitaður um viðhorf sín, 

mæta í viðtölin með eins opinn hug og mögulegt var og komast að niðurstöðu á grundvelli 

gagnanna. 

3.6 Leikskólastjórarnir 

Rætt var við átta leikskólastjóra í leikskólum í Reykjavík. Leikskólarnir sem þessir 

leikskólastjórar vinna í eru allir fimm deilda eða stærri og eru fimm þeirra í fleiru en einu 

húsi. Reynsla þessara leikskólastjóra er frá 15-30 ár og hafa fjórar þeirra farið í framhaldsnám 

sem nýtist þeim í starfi. 

Eins og áður hefur komið fram eru 23 leikskólar í Reykjavík sem eru með fimm deildir 

eða fleiri og ekki allir leikskólastjórarnir í þeim leikskólum með meira en tíu ára starfsreynslu. 

Vegna þessa er, að mati rannsakanda, ekki hægt gefa af þeim skýrari mynd án þess að hægt 

sé að persónugreina þá. Sjö leikskólastjóranna hafa einnig reynslu af því að vera 

leikskólastjórar í litlum leikskóla. 

Í öllum leikskólunum eru deildarstjórar sem ekki eru með leikskólakennaramenntun, í 

einum er enginn deildarstjóri með leikskólakennaramenntun og í sex af leikskólunum eru 

leikskólakennarar að vinna sem ekki vilja vera deildarstjórar heldur sinna öðrum verkefnum. 

Eins og áður hefur komið fram fengu allir leikskólastjórarnir gervinöfn strax í upphafi 

rannsóknarinnar. Þær eru nefndar Erla, Birna, Gréta, Ragna, Sara, Sigrún, Rakel og Jóna. 

Viðmælendurnir voru allir konur og því verður talað um þær í kvenkyni.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar og kynnt þrjú þemu en þau 

eru: Sýn leikskólastjóra á hlutverk deildarstjóra; aðferðir til að dreifa valdi og ábyrgð; og 

meiri kröfur gerðar til deildarstjóra nú en áður. Í lok kaflans er samantekt á efni hans. 

4.2 Sýn leikskólastjóra á hlutverk deildarstjóra 

Þegar viðmælendurnir voru beðnar um að segja frá sinni skilgreiningu á hlutverki 

deildarstjóra byrjuðu þær allar að tala um starfslýsingu deildarstjóra sem fylgir 

kjarasamningum FL og Sambands íslenskra sveitafélaga. Þær sögðust þekkja vel til 

starfslýsingarinnar og innihalds hennar og töldu að það sem þar kemur fram samræmist 

þeirra skilgreiningu á starfi deildarstjóra. Allar sögðu að unnið væri eftir starfslýsingunni í 

þeim leikskóla sem þær stjórna. Leikskólastjórarnir sögðu einnig að þær teldu að 

deildarstjórar þeirra þekktu starfslýsinguna vel. Fjórir leikskólastjórar segjast nota 

starfslýsinguna þegar þær ræði við deildarstjóra, hvort sem það er við ráðningu í stöðu 

deildarstjóra, í starfsviðtölum við deildarstjóra eða þær sögðust taka hana fyrir á fundum við 

og við. Þeim fannst öllum það koma skýrt fram í starfslýsingunni til hvers er ætlast af 

deildarstjórum í leikskólum og töluðu um hvað starf deildarstjóra væri viðamikið. Sara sagði 

þetta þegar hún talaði um starfslýsinguna og hlutverk deildarstjóra: 

… bara þessi starfslýsing þeirra, okkur fannst nú eiginlega bara allt fara á 

deildarstjórann þegar við fórum að rýna þetta…. Þær eru náttúrulega leiðtogar 

… það er stóra, stóra verkefnið þeirra að vera lausnarmiðaðar og finna það 

jákvæða í deginum og starfseminni og öllu … En svo er þetta náttúrulega 

sjúklega mikil samskipti við alla þessa foreldra og allt þetta starfsfólk og öll 

þessi börn. Og það er náttúrulega stóra þetta samskipta, þú veist, fólk þarf að 

vera ofboðslega hæfileikaríkt í samskiptum. Og það er kannski ekkert skrifað, 

persónuleikinn þarf að vera ofboðslega hæfileikaríkur... stærsta hlutverkið … 

en þetta er rosa stórt hlutverk. 

Allir leikskólastjórarnir sögðust hafa íhugað hvert ætti, að þeirra mati, að vera 

hlutverk deildarstjóra og að þær gerðu sér nokkuð góða grein fyrir því og þær töldu að 

deildarstjórum í þeirra leikskóla væri það einnig ljóst. Þegar þær skilgreindu starf 

deildarstjóranna nánar sögðu þær að í grunninn væri þetta frekar einfalt, því að 

deildarstjórinn ætti að stýra deildinni sinni, sjá um öll mál sem upp koma í starfsemi hennar 
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og sjá til þess að þar sé unnið í samræmi við stefnu leikskólans. Þær sögðu jafnframt að 

deildarstjórinn ætti einnig að koma að stefnumótun á starfi alls leikskólans og innra mati á 

starfsemi hans. Erla orðaði það þannig: 

Ofsalega skýrt … bera ábyrgð á stjórnun og skipulagi á deildinni sinni og innra 

mat og allar stefnur. 

Þegar viðmælendurnir skilgreina enn frekar hlutverk deildarstjóra skipta þær allar 

verkefnum þeirra í þrennt, en það eru: Öll samskipti við börnin og allt sem að þeim snýr; 

verkstjórn og stuðningur við starfsfólkið á deildinni; og mestöll samskipti við foreldra barna á 

deildinni. Gréta dró þetta saman þegar hún sagði: 

Sko, hlutverk deildarstjórans er að, vera með svona ábyrgð á 

börnunum svona líkamlegum og andlegum líðan barnanna. 

Aðalsamskiptunum við foreldra, vera svona duglegur að deila 

verkefnum á deildina og skipuleggja deildarstarfið og vera faglegur 

leiðtogi inni á deildinni sinni. 

Í öllum leikskólunum bera leikskólastjórarnir ábyrgð á að ráða starfsfólk í þær stöður 

sem leikskólinn hefur fengið úthlutað. Fjórir leikskólastjórar nefndu sem dæmi um þau völd 

og ábyrgð sem deildarstjóri hafi á sinni deild að hann sjái um að skipuleggja vaktir starfsfólks, 

það er að segja hvenær starfsfólk mætir til vinnu. Í þeim leikskólum sem voru með stytta 

viðveru starfsfólks sjá deildarstjórar einnig um skipulagningu á því hvenær starfsfólk á 

deildinni fær að nota sína styttingu, innan tiltekins ramma. Leikskólastjórarnir sögðu að þetta 

geri þær vegna þess að deildarstjórarnir eigi að þekkja deildina sína það vel að þeir viti 

hvenær þörf sé á að starfsfólk mæti og hvenær það geti farið heim. Deildarstjórar í þessum 

fjórum leikskólum tóku einnig þátt í því að endurskipuleggja daginn ef það vantar starfsfólk 

og gera það í samráði sín á milli. Ragna lýsti þessu þannig: 

… bara dagurinn gengur, það er bara alltaf komið hver á að mæta klukkan 

þetta og hver á að fara klukkan þetta, þú veist. Ef það kemur upp að morgni að 

það vantar einhvern seinnipartinn og þá eru þær búnar að tala saman … það 

einhvern veginn alltaf búið að leysa svo margt bara innan deilda. Það munar 

bara svo ótrúlega miklu ….. það er einhvern veginn þessi vilji að láta hlutina 

ganga. 

Helstu verkefni sem deildarstjórar sjá ekki um eru að sögn viðmælenda vinnustund, 

að ráða starfsfólk og innkaup. Allar töluðu þó um að deildarstjórarnir taki þátt í að taka 

ákvarðanir um hvað skuli kaupa fyrir deildarnar og komi í mörgum tilfellum með óskalista. 

Viðmælendum var tíðrætt um hvað starf deildarstjóra sé viðamikið og sögðu það 

hvorki létt né auðvelt hlutverk. Þær sögðu allar að verkefnin væru mörg sem þeir ættu að 
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sinna ef vel ætti að vera og oft og tíðum væri þetta hlutverk eitt af þeim mikilvægustu í 

leikskólanum. Jóna orðar þetta þannig: 

… ég held þetta sé ekki léttasta starfið, oft á tíðum erfiðara starf en 

aðstoðarleikskólastjóra … það er bara þessi daglegi rekstur inni á deild er á 

herðum hans, að láta allt ganga … en sko mun þyngra heldur en maður 

kannski er að spá í dags daglega. Þetta er drulluþungt. 

Þegar þeir leikskólastjórar sem áður hafa unnið í litlum leikskólum voru spurðar hvort 

þær upplifðu mikinn mun á starfi deildarstjóra í stórum og litlum leikskólum sögðu þær að 

svo ætti ekki að vera vegna þess að sama starfslýsingin sé í öllum leikskólum. Fimm af þeim 

sjö leikskólastjórum sem höfðu reynslu af litlum leikskólum sögðust samt sem áður hafa 

upplifað talsverðan mun. Í stærri leikskólum þurfi deildarstjórar að vera sjálfstæðari, fjarlægð 

til leikskólastjórans verður meiri og það þurfi allt að vera formlegra. Í litla leikskólanum hafi 

ákvarðanir stundum verið teknar á ganginum í léttu spjalli. Ragna lýsti reynslu sinni þannig: 

… þær verða að vera sjálfbærari í stórum leikskólum það er ekki möguleiki, 

fyrir einn leikskólastjóra að halda utan um allt sem viðkemur daglegum rekstri 

á hverjum einasta degi í stórum leikskóla. 

Þessar fimm, sem sögðust finna mun á ábyrgð deildarstjóra í stórum og litlum 

leikskólum, töluðu allar um að þær hefðu verið mun meira inni í starfsemi deildanna áður og 

upplifað sig meira sem faglega leiðtoga þegar þær voru í minni leikskólum en þar sem þær 

eru núna þegar þær eru meira í skrifstofustörfum og rekstri. Gréta velti fyrir sér hvort þetta 

væri vegna þess að hún hafi sjálf verið of mikið að sinna verkefnum deildarstjóra í litla 

leikskólanum eða hvort deildarstjórar í stóra leikskólanum þurfi meira á henni að halda en 

hún getur boðið upp á: 

Ég held kannski að það snúi meira að mér heldur en deildarstjóranum. Og ég 

var kannski svo fljót að fara inní á hinum staðnum, að redda og græja og gera 

en kannski ekki þörfin. Núna kemst maður minna í það, sko, þannig þetta 

kannski snýr ekki að deildarstjóranum sjálfum heldur manni sjálfum, að hafa 

verið með meiri svona yfirgang eða þannig ekki yfirgang, heldur bara. Ég held 

að það skapist bara út af þessum aðstæðum sem eru. Þannig að það er 

kannski að þörfin er meiri hér núna. Þannig þó að maður sé sýnilegur og mikið 

til staðar þá er líka, kannski meiri þörf, þetta er náttúrulega mjög stórt. 

Þrjár þeirra töluðu um að þó svo að starf deildarstjóra sé ólíkt í stórum og litlum 

leikskólum sé meiri munur á að vera deildarstjóri á stórri eða lítilli deild því að barnafjöldi 

segir líka til um fjölda undirmanna og foreldra. Jóna sagði: 
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Það er bara hafsjór á milli kannski 12 börn eða 32 eins og er á deildum sums 

staðar. Þannig að, sko, það er til dæmis mikið álag ... barnafjöldinn segir 

kannski svolítið meira heldur en fjöldi deilda. Og ég held að deildarstjórar á 

stórum deildum ættu að vera á hærri launum... Það er mikill munur á. 

Þær segja að álag á deildarstjóra aukist þegar börnin eru orðin mörg og það ættu í raun 

að vera til reglur um hámarksfjölda barna á deild, því að allt starf á deildinni hvíli á herðum 

deildarstjóranna. 

4.2 Aðferðir til að dreifa valdi og ábyrgð  

Leikskólastjórarnir töldu sig allar dreifa bæði valdi og ábyrgð til deildarstjóranna og þær 

aðferðir sem þær sögðust nota til þess voru svipaðar en viðhorf þeirra til valds sem 

deildarstjóri þarf að hafa til að stjórna deildinni voru ólík. Þessar leiðir eru bæði formlegar, 

eins og stjórnteymis- og deildarstjórafundir, og óformlegar, eins og að hafa „opna hurð“ 

þannig að deildarstjórarnir leiti til þeirra þegar þurfa þykir. 

Stjórnendateymi, stjórnteymis – eða deildarstjórafundir 

Leikskólastjórarnir sögðust helst dreifa ábyrgð og valdi á deildarstjóra- eða 

stjórnendateymisfundum. Sex leikskólanna eru með þessa fundi einu sinni í viku, einn 

hálfsmánaðarlega og svo einn þegar þurfa þykir. Misjafnt var hvort viðmælendur töluðu um 

deildarstjóra – eða stjórnendateymisfundi, sumar gerðu það jöfnum höndum og til skiptis, en 

þrír leikskólastjóranna tóku það fram að í þeirra leikskóla héti þetta stjórnendateymi og í því 

væru leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, sérkennslustjóri, deildarstjórar og í einu tilfelli 

verkefnisstjóri. Allar sögðu að málefnin sem rædd væru á þessum fundum væru verkefnin 

framundan og upplýsingagjöf. Fjórir leikskólastjórar sögðust þó leggja meiri áherslu á 

einhvers konar stefnumótun og að þær reyndu að koma upplýsingum til stjórnendateymisins 

á annan hátt, eins og með tölvupósti, Facebook-skilaboðum eða setja þær á Workplace-síðu 

stjórnendateymisins. Fjórir leikskólastjóranna sögðust koma með málefni til jafns við 

deildarstjórana, þau séu rædd og fundin niðurstaða sem hentar stefnu leikskólans. Jóna lýsti 

sínum stjórnendateymisfundum þannig: 

Ég tala um okkur sem stjórnendateymið, ég vil ekki taka ákvörðun nema að 

deildarstjóri sé með í því. Og ég reyni að draga þau inn, auðvitað … Mér finnst 

bestu deildarstjórafundirnir þegar við erum aðeins að takast á, velta fyrir 

okkur hvernig getum við framkvæmt þetta, hvernig getum við gert þetta betur 

og svo framvegis. 

Hinir fjórir leikskólastjórarnir sögðust nota fundina til þess að deila verkefnum og til 

að upplýsa deildarstjórana um það sem framundan væri, þær sögðust einnig nota þessa 
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fundi til að fylgja eftir málum sem áður hefðu verið rædd og ákveðin, skoða fundargerð 

síðasta fundar og fara yfir það sem ætti að vera búið að gera. Svona lýsir Birna 

deildarstjórafundum í sínum leikskóla: 

Ég bara lít svo á að við eða ég og aðstoðarleikskólastýran og við erum eitt 

team, við leggjum hugmynd hérna, við finnum, sem sagt leið og svo er það 

þeirra að framkvæma … hérna eru deildarstjórarnir við hittumst alltaf einu 

sinni í viku og förum yfir sko … og svo er það þeirra að, sem sagt, innleiða eða 

koma þessu áfram til sinna starfsmanna. Síðan kalla ég eftir verkefnum 

deildarstjóra sem þeir eiga að vera búnir að senda út til starfsmanna … og 

skrái og fylgjast með, og svo á að koma til baka, ég fer alltaf yfir síðustu 

fundargerð og spyr hvernig þetta hafi gengið. 

Teymi 

Aðeins tveir viðmælendur nefndu teymi sem aðferð sem þær noti til að dreifa valdi og 

ábyrgð til deildarstjóra. Þessi teymi hafa þá umsjón með vissum verkefnum í leikskólanum, 

þessi verkefni geta til dæmis verið læsi eða innra mat. Hlutverk teymanna og hvernig þær 

útfæra þau sýnir að þær virðast þó ekki líta teymi sömu augum. Gréta sér teymi sem aðferð 

til að dreifa ábyrgð og valdi, en líka sem góðan stuðning við deildarstjórana og treystir því að 

þeir sem í teyminu eru vinni eftir stefnu leikskólans. Hún sagði: 

Hér í þessu stóra húsi erum við líka með teymi, eitt matsteymi og eina 

umhverfisnefnd og svo læsisteymi og ég held að þessi teymi til dæmis hjálpi 

mjög til þegar deildarstjórar, það eru sumir deildarstjórar í þessu, aðrir ekki, 

bara svona bland í poka af fólki, en ég held að þarna sé stuðningur … alltaf 

unnið út frá þá okkar áherslum. 

Hins vegar er Rakel í þeim teymum sem eru í hennar leikskóla og hún stjórnar 

teymunum, en hún sér það sem stuðning við starfsemi leikskólans og sjálfa sig sem 

stjórnanda hans. Hún sagði: 

Við erum með matsteymi, við erum fjórar í því, alltaf að skoða hvað ætlum við 

að meta og eins líka bara spyr ég þar, “hvað væri sniðugt að við tækjum 

núna?”. 

„Opin hurð“ 

Þegar spurt var um aðrar aðferðir sem leikskólastjórarnir noti til að styrkja deildarstjóra 

sögðust þær allar hafa „opna hurð“ og að deildarstjórar geti alltaf komið og leitað til þeirra. 

Þá komi deildarstjórar til þeirra með mál sem þeim finnst erfið eða flókin. Þau mál sem 

deildarstjórarnir leita mest eftir aðstoð með eru starfsmannamál, þegar börn með 

hegðunarvanda eru á deildinni og vegna foreldrasamskipta. Sex leikskólastjóranna segjast 
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benda deildarstjóranum á sérkennslustjórann með erfiða hegðun barna en sjái sjálfar um að 

gefa ráð varðandi hin málin. Tvær vilja vera inn í öllum málefnum og ef þau varða börn velja 

þær að vera með sérkennslustjóranum í þeim málum. Fjórir af leikskólastjórunum sögðust 

gefa deildarstjóranum ráð og hvetja þá til að taka sjálfa á málum. 

Leikskólastjórarnir tóku þó fram að í erfiðum málum stígi þær inn, málum eins og 

barnaverndarmálum eða þegar deildarstjóri er margbúinn að tala við tiltekinn starfmann um 

ákveðna hegðun. Þær sögðu mikilvægt að deildarstjórinn reyni fyrst og þegar hann sé búinn 

að reyna í nokkur skipti láti hann starfsmanninn vita að nú sé komið að því að 

leikskólastjórinn taki málið að sér. Þær tóku fram að leikskólastjórinn hafi ekki tíma í öll þessi 

mál, því að þau séu mörg á stórum vinnustað. Þær sögðu að þetta ferli skapi traust, auki 

möguleika á að allir séu heiðarlegir, gefi deildarstjóra meiri völd og ábyrgð og að það geti 

verið erfitt fyrir starfsmann ef leikskólastjórinn sé strax kominn inn í málið. Ragna lýsti þessu 

svona: 

Ég er rosalega mikill ráðgjafi finnst mér við deildstjórana. Þær leita rosalega 

mikið til mín, ef það koma upp erfið starfsmannamál og svona, ég gef þeim 

ráð … þannig að við eigum yfirleitt fyrsta samtal, ég og deildarstjóri, svo fara 

þær af stað … þær sjá um öll svona minni mál, sem er, þú veist, mæta ekki á 

réttum tíma, alltaf að nota símann, annars væri ég, verður maður stanslaust 

að. Þar taka þær … ég gef þeim ráð … mér finnst skipta rosalega miklu máli, að 

þær fari í þessi mál með mig sem bakland … „ég stend með ykkur, ég treysti á 

að þið séuð að gera rétt“ skiljiði þannig ef eitthvað kemur uppá, stend ég 

bakvið deildarstjórana mína og þær vita það. 

Hinar fjórar sögðust taka flest málin sjálfar og sögðust þannig vilja létta á 

deildarstjóranum, þær noti stundum að þær séu þessar „vondu og ströngu“ og 

deildarstjórinn geti þá verið þessi „góði“. Einnig fannst þeim sem deildarstjórar ætluðust til 

þess að þær tækju þessi mál, en stundum byrjuðu þeir en kæmu svo aftur til 

leikskólastjórans án þess að hafa reynt að fullu að klára það. Þannig sagði Sigrún frá þessu: 

Ég tek á starfsmannamálum og deildarstjórar stundum með mér. Stundum 

þarf deildarstjórinn að, að taka bara á, og stundum gefst hann upp og, og það 

er komið til mín, það er bara yfirleitt ég … Varðandi foreldrana þá er ég bara, 

þá bara krefst ég þess að fá að vera inni í því ef það kemur upp eitthvað, 

enginn af þeim hefur færst undan því og ég bara segi, „ég vil vera með á 

þessum fundi, ég ætla að vera á þessum fundi með þér“. Og stundum hafa líka 

deildarstjórar sagt “heyrðu getur þú verið með mér á fundinum”. Oft, oftast er 

ég með í málum. Já, þau, mér finnst þau ekki nógu beitt í því sko. Þá er það 

miklu frekar ég sem þarf að ganga í málið. Einhver sefur mikið yfir sig og 
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svona, þá bara koma þau, svei, fussandi og sveiandi og bara þessi mætir ekki 

og, alveg eins það sé bara þá sé beðið eftir að ég komi og geri eitthvað. 

 

Starfsþróun og símenntun deildarstjóra 

Allir leikskólastjórarnir eru með starfsþróunarsamtöl einu sinni á ári og sumar sögðust reyna 

að hafa þau tvisvar á ári. Þeim fannst þessi samtöl yfirleitt ganga vel og gefa mikið. Í þessum 

samtölum eru þau málefni rædd sem þörfust eru þá stundina, auk símenntunar og 

starfsþróunar deildarstjórans. 

Viðhorf viðmælendanna til símenntunar deildarstjóra var misjafnt. Sara og Jóna 

sögðust ýta á deildarstjóra, sem og annað starfsfólk, að fara á námskeið og afla sér meiri 

þekkingar á þroska barna, leikskólastarfi og stjórnun jafningja. Þær telja þetta mikilvægt 

atriði í starfsþróun deildarstjórans, að það auki starfsánægju og efli allt starf leikskólans. Þá 

sögðu Birna og Rakel að öll námskeið og fyrirlestrar sem alltaf sé verið að bjóða á geri starfið 

erfiðara, því að þá þurfi deildarstjórinn að fara og hver eigi að leysa hann af? Þeim finnst öll 

þessi tilboð um námskeið fyrir utan leikskólann á leikskólatíma sýna skilningsleysi á starfsemi 

leikskólans. Þær sögðu að leikskólarnir væru ekki það vel mannaðir að hægt væri að leyfa 

starfsfólki að fara oft á námskeið. Þær sögðust þó oft fá fyrirlestra á starfsdaga þar sem allt 

starfsfólk leikskólans fái sameiginlega þekkingu sem það vinni svo áfram með. 

 

Eftirfylgni og aðhald 

Viðmælendur sögðust nota ýmsar aðferðir til eftirfylgni með því að unnið sé eftir námskrá, 

starfsáætlun leikskólans og þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið. Þær töluðu allar um að 

deildarstjóra- eða stjórnteymisfundir væru notaðir til þess. Erla, Birna, Sigrún og Rakel 

sögðust fara inn á deildir og fylgjast með og veita endurgjöf og aðhald, ekki bara með 

deildarstjórum heldur einnig öðru starfsfólki. Þær sögðu að það þurfi vegna þess að það sé 

mikið að gera hjá deildarstjórum og þeir komist ekki yfir þetta allt. Þeim finnst líka best að 

vita vel hvað er að gerast í leikskólanum og sögðu að þetta fyndist þeim besta leiðin til þess. 

Erla sagði að hún geri þetta því að hún hafi gríðarlega mikinn metnað og að henni finnist 

erfitt að sjá unnið þannig að henni líki ekki og að hún leggi mikið á sig til að láta hlutina ganga 

upp. Sigrún sagði að hún hefði mikið aðhald á sínum deildarstjórum, hún sagði svona frá 

sínum aðferðum: 

Þeir fá ekki frið. Ég hreyfi við þeim ef þeir gera það ekki. Ég er þessi á vaktinni 

sko það koma alveg upp svona dæmi þar sem maður þarf aðeins að segja 

eitthvað til að hreyfa við og hérna, ég myndi segja það, þær fá ekkert frið … 

mér finnst það ekki vera kannski nógu faglegt eða eitthvað sem að, þá er ég að 

skipta mér af því. Ég er að kalla eftir þessu og hinu og bara gera kröfur á þær. 
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Og þær fá ekki frið … en ég er að, þarf líka að vera svolítið á vaktinni með, með 

hérna, að deildarstjóri sé að gera akkúrat sem þeir eiga að vera að gera. 

Gréta sagðist nota innra mat til þess að veita aðhald og eftirfylgni, og samræður við 

einstaka deildarstjóra. Hún ásamt Rögnu, Jónu og Söru sögðu að ef deildarstjórar þekki 

stefnu leikskólans og það sem þeir eru að gera samræmist henni séu þær sáttar við störf 

þeirra, það þurfi ekki allir að gera eins en allir séu á leið í sömu átt. Þá sögðust þær eiga 

samræður við deildarstjóra dags daglega í undirbúningstímum og að þær labbi við og við inn 

á deildir og veiti þá endurgjöf, en kalli sérstaklega á deildarstjórann ef þeim finnist hann þurfi 

meira aðhald og finni leiðir með honum og hjálpi honum við að klára verkið. 

Allir nota leikskólastjórarnir formleg leiðbeiningarsamtöl og svo áminningarferli þegar 

deildarstjóri sinnir ekki sínu hlutverk og þá sögðust þær fá aðstoð hjá Skóla- og 

frístundasviði. Áður en að því kemur sögðust þær vera búnar að reyna að tala við viðkomandi 

ítrekað og finna leiðir sem gætu hentað. Þeir leikskólastjórar sem eru með fáa 

leikskólakennara í deildarstjórastöðu sögðu að stundum liði langur tími þar til þær íhuguðu 

að fara í áminningarferli því að ekki væri víst að hæfari starfsmaður fyndist í starfið. Sara 

sagði hins vegar að hlutverk hennar sem leikskólastjóri sé að laða að sér hæfileikaríkt fólk og 

ef starfsmaður stendur sig ekki, hvort sem hann er deildarstjóri eða ekki, finni hún leiðir til að 

láta viðkomandi fara. 

Eins og áður hefur komið fram eru í öllum leikskólunum deildarstjórar sem ekki eru 

leikskólakennarar, misjafnt eftir skólum hve margir þeir eru. Allir leikskólastjórarnir töldu sig 

finna mun á því hvort deildarstjórinn væri leikskólakennari eða ekki. Þær töluðu um að 

leikskólakennarar þekki fagmálið betur og auðveldara sé að tala um fræðin án þess að þurfa 

að útskýra grunn þeirra. Þær sögðu að það sé auðveldara að byrja á einhverju nýju þegar 

deildarstjórar séu leikskólakennarar, því að leikskólakennarar viti hvar þeir eigi að leita sér 

frekari fagþekkingar. Þá sé eftirfylgnin meira með ófaglærðum deildarstjórum vegna 

þekkingarleysis á stefnum og jafnvel á þeirri stefnu sem unnið er eftir í leikskólanum. Ragna 

lýsti þessum muni svona: 

Það er þetta „lingó“ sem við töluðum, við vitum um hvað við erum að tala. Þú 

veist ég þarf ekki að byrja á grunninum og þetta er svona og svo þarf ég bara 

að kynna mér það betur og þær gera það þá bara sjálfar. Þarft að byrja miklu 

neðar, ef þú ert ekki með fagmenn sko. Og það er ekki hægt að ætlast til þess, 

að fólk sem aldrei hefur farið í námið, sé á sama stað. Maður er eins og 

hamstur á hjóli ef maður ætlar að vera að gera þessar kröfur, það gerist ekki 

neitt það er bara þannig. 

Leikskólastjórarnir tóku þó skýrt fram að þær væru þakklátir fyrir þá deildarstjóra sem 

þær hefðu og sögðu að flestir væru að gera sitt besta hvort sem þeir væru leikskólakennarar 
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eða ekki. Þær sögðu einnig að sumir ófaglærðu deildarstjórarnir væru með mikla reynslu og 

kynnu þetta starf mjög vel, en tóku fram að þeir yrðu enn betri ef þeir fengjust til að fara og 

læra að verða leikskólakennarar, það hefðu þeir margoft upplifað. 

Misjafnt var hvort viðmælendum þótti þær nota mikinn tíma í eftirfylgni með 

deildarstjórum. Allar voru sammála um að deildarstjórar þyrftu meiri stuðning frá 

mismunandi aðilum eins og með innra mat og erfiða hegðun barna, þörfin á stuðningi væri 

meiri en þær gætu gefið þeim. Þegar þær voru beðnir að skilgreina hversu mikil tími færi í 

eftirfylgnina sögðu allar að það færi eftir tímabilum, hún væri mest á haustin, stundum væri 

erfið hegðun á deildinni eða tiltekinn starfsmaður sem ekki væri að sinna starfi sínu og þá 

væri meiri eftirfylgni og suma daga á þessum tímabilum gerðu þær ekkert annað. Sara sagði 

að hún notaði talsverðan tíma í þetta, en fannst það í góðu lagi því að þetta væri starfið 

hennar. Erla sagði að það færi allt of mikill tími í þetta þegar hún gæti verið að gera eitthvað 

annað, eitthvað sem hún ætti að vera að gera. 

 

Leikskólakennarar sem ekki vilja vera deildarstjórar 

Í sex af leikskólunum eru ófaglærðir deildarstjórar en einnig leikskólakennarar sem ekki vilja 

vera deildarstjórar. Þeir vilja vera leikskólakennarar á deild eða sinna öðrum verkefnum eins 

og stuðningi með ákveðnu barni eða sjá um tiltekin verkefni eins og læsi og sköpun. 

Leikskólastjórunum fannst þessi staða erfið og tóku hana nærri sér, en töldu sig hafa gert það 

sem hægt væri til að sannfæra þessa leikskólakennara um að taka að sér deildarstjórastöðu. 

Ástæður þess að leikskólakennarar vilja ekki vera deildarstjórar sögðu viðmælendurnir vera 

misjafnar og oft persónulegar. Þær sögðu þó að leikskólakennurum finnist það mikið meira 

álag að vera deildarstjóri en leikskólakennari á deild og sá munur endurspeglist ekki í 

launum. Erla útskýrði þetta svona: 

Það vill enginn taka deildarstjórastöðu, vegna þess að munurinn er svo lítill. Ég 

var með leikskólakennara í deildarstjórastöðu, þegar hún hætti í því, þá 

lækkuðu launin hennar í vasanum um 2000 kall, já, þannig að hún, henni 

fannst það ekki þess virði sko. Þannig að þeir leikskólakennarar sem ég er með 

vilja frekar bara vera inná deild og taka ekki þessa ábyrgð fyrir þennan pening. 

Enginn viðmælendanna sagðist hafa hugsað um starf deildarstjóra út frá dreifðri 

forystu sérstaklega eða hvernig þær dreifa völdum og ábyrgð. Þær sögðust hafa þróað sína 

stjórnunarhætti í gegnum tíðina og eftir sínum persónuleika og eftir því sem hentaði þeim 

leikskóla sem þær stjórna og aðstæðum hverju sinni. 
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4.3 Meiri kröfur gerðar til deildarstjóra nú en áður 

Allir viðmælendur töluðu um að hlutverk deildarstjóra hafi breyst á undanförnum árum. Þar 

sé helst að nefna að meiri kröfur séu um innra mat á starfinu á deildinni, farið sé fram á skil á 

margs konar skýrslum. Það sé lítið af fagfólki til að sinna þessu og sögðu viðmælendurnir að 

ekki væri hægt að gera sömu kröfur til 18 ára unglings og leikskólakennara með margra ára 

starfsreynslu, en það sé samt gert af yfirmönnum leikskólanna. Þetta er aukaálag á allt 

stjórnendateymi leikskólans, sérstaklega í leikskólum þar sem ekki starfa margir 

leikskólakennarar. Fjölbreyttara samfélag birtist einnig í leikskólunum og það eitt gerir meiri 

kröfur til deildarstjóra, hann þurfi nú að halda utan um fjölbreyttari málefni, eins og fjölda 

barna með annað móðurmál en íslensku. Áður hafi þetta kannski verið eitt og eitt barn sem 

lærði íslensku af hinum börnunum á deildinni, en nú sé algengt að þetta séu fleiri börn á 

deildinni og þau standa misjafnlega í íslensku, sem flæki málin. Erla hafði áhyggjur af þessu 

og sagði: 

Við verðum að fara að bregðast við því að börn skuli vera að fara frá 

leikskólum í grunnskóla, að börn frá erlendum uppruna, sem skilja ekki 

íslensku … og þetta er bara okkur hlutverk og við eigum að gera, leggja allt í 

það að koma í veg fyrir þetta og þá þarf deildarstjórinn að sko, að standa sig. 

Þær töluðu einnig um að nú sýni fleiri börn erfiða hegðun, vistunartími barna hafi 

lengst og foreldrar séu orðnir kröfuharðari. Þær veltu því fyrir sér hvort þessi erfiða hegðun 

sé birtingarmynd lengri vistunartíma þar sem mjög ung börn eru nú lengur í leikskólanum og 

minni tími sé fyrir samskipti við foreldra og því sé tengslamyndun kannski ekki sem skyldi. 

Sara orðaði þetta svona: 

… mikið meiri tengslaröskun … hegðunarvandamál, nú er ég bara farin að tala 

um geðtengsl og viðveru barna … börn eru í níu tíma hjá okkur alla daga 

vikunnar … fólk er bara ekki að átta sig á þessu, á bara allt að vera í lagi, en 

það er bara ekkert allt í lagi. Við fagfólkið sem erum búin að búa þetta til, að 

börnin séu svona ótrúlega langan dag. Við vorum með minnimáttarkennd að 

það þurftu allir að vera komin fyrir hópastarf sem byrjaði klukkan hálf níu … 

vorum bara eins og Hitler hérna í öllum leikskólum bæjarins … að börnin séu 

svona ótrúlega langan dag og okkur finnst þetta í lagi ... Þetta er stóru, hröðu 

breytingarnar. Og svo að Reykjavíkurborg sé ekki með fjölskyldustefnu … en ef 

við bara segjum að þetta sé allt í lagi þá breytist náttúrulega ekki neitt … Þetta 

er fáránlegt, þetta er mikla breytingin. Mér finnst það vera bara að breytast á 

ógnarhraða og þessi risa vistunartími. 
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Viðmælendurnir töluðu einnig um að foreldrar séu orðnir kröfuharðari og það hafi 

mikil áhrif á starf deildarstjóra og geri það erfiðara og flóknara. Jóna sagði að það sé að 

mörgu leyti gott að foreldar séu kröfuharðari, þeir séu einnig upplýstari, en það séu þessar 

ósanngjörnu kröfur sem stundum komi sem deildarstjórinn þurfi aðstoð við og oft leiti hún til 

Skóla- og frístundasviðs eftir hjálp þegar þær aðstæður koma upp. Sara talaði einnig um 

þessar auknu kröfur foreldra og sagði: 

Þeir eru ekkert bara ósáttir sko, þeir verða bara brjálaðir, sem er bara mikil 

breyting … þetta er erfitt, þú ferð ekki að verja þig við foreldri sem er brjálaður 

sko … Þú veist, það að foreldrar eru ósáttir … við tökum það alvarlega og við 

erum ekki að fela það hér innan dyra og sviðið er bara sett inn í málið frá 

fyrsta degi. 

Aðrar breytingar sögðu þær vera að deildarstjórastarfið væri viðurkenndara núna en 

það var áður, þessi viðurkenning væri víðtæk, allt frá starfsfólki á deild og foreldrum og til 

æðstu yfirmanna og þeirra stjórnvalda sem stjórna og reka leikskólana. Þessi viðurkenning 

geri starfið viðameira því að nú leiti aðilar til deildarstjóra sem áður fóru beint til 

leikskólastjóra; foreldrar sem þurfa ráðleggingar og starfsmenn sem þurfa að skreppa eða 

hafa ekki reynslu af að stjórna börnum í hópi eða að stjórna samverustundum. Áður hafi 

þetta allt verið leikskólastjórans. 

Sigrún, Rakel og Jóna sögðu frá því að þegar þær byrjuðu að vinna í leikskóla hafi ekki 

verið deildarstjórar og þá hafi allir ráðið, en engin tekið ábyrgð þegar illa gekk. Þeim fannst 

mikilvægt að hafa deildarstjóra þannig að einn aðili tæki ábyrgð og stýrði starfsemi 

deildarinnar. Þær sögðu að flöt stjórnun virki ekki lengur vegna þeirra breytinga sem hafa 

orðið í leikskólum. 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að stóra áskorunin í leikskólunum nútímans, 

bæði fyrir leikskólastjóra og deildarstjóra, sé skortur á leikskólakennurum. Hann geri alla 

starfsemi leikskólans flóknari og erfiðari, því að sömu kröfur séu gerðar til leikskóla með 

marga leikskólakennara og til þeirra sem eru með fáa eða enga. Þá sé það oft á tíðum þannig 

að deildarstjórinn sé ekki leikskólakennari og því fari meiri tími leikskólastjóra í stuðning við 

hann. 

Svar við þessum breytingum og auknu kröfum sögðu Ragna, Erla og Jóna geta verið að 

í litlu leikskólunum þurfi ekki aðstoðarleikskólastjóra heldur sé þar meiri þörf á 

verkefnastjóra sem gegni hlutverki faglegs leiðtoga og geti stutt við deildarstjóra í faglegu 

starfi. Þannig sæi sérkennslustjóri um að aðstoða með börnin og verkefnastjórinn með 

faglega starfið og foreldrasamskiptin. Í stærri leikskólum sögðu þær að það þyrfti að vera 

verkefnastjórastaða aukalega sem sinnti því hlutverki, því að þar væri þörf á 

aðstoðarleikskólastjóra. Erla sagði það mikilvægt fyrir leikskólastjóra að nýta þá 
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leikskólakennara sem eru í leikskólanum til að jafna stöðu barna. Hjá henni eru engir 

deildarstjórar með leikskólakennaramenntun en þeir leikskólakennarar sem eru í 

leikskólanum fara á milli deilda og styðja við deildarstjórana, til dæmis með því að taka 

málörvunarhópa eða skapandi starf. Þá nefndu Sara, Jóna, Ragna og Erla að það þurfi að 

skilgreina leikskóla betur út frá þörfum barna, en ekki þörfum atvinnulífsins, þannig að ekki 

sé litið á það sem sjálfsagt mál að börn séu níu klukkustundir í leikskólanum á dag. Þá þurfi 

stjórnvöld að taka vanda leikskólans alvarlega og gera allt sem þau geta til að fjölga fagfólki, 

stytta vinnutíma, endurskoða stuðningskerfi og skipurit leikskólans þannig að deildarstjórar 

fái meiri stuðning með einstaka mál eins og erfið börn. Þá sögðu þær að gera þurfi 

ófaglærðum deildarstjórum enn auðveldara fyrir að stunda nám með vinnu en nú er gert. 

4.4 Samantekt 

Hér að framan má sjá viðhorf og sýn átta leikskólastjóra sem tóku þátt í þessari rannsókn. 

Fram komu viðhorf leikskólastjóra til hlutverk deildarstjóra og aðferðir sem þær nota til að 

styrkja deildarstjóra sem faglega leiðtoga. Í öllum leikskólunum eru deildarstjórar sem ekki 

eru leikskólakennarar og í sex af leikskólunum eru leikskólakennarar sem ekki vilja vera 

deildarstjórar heldur sinna öðrum verkefnum í leikskólanum. 

Þegar leikskólastjórarnir voru beðnar um að skilgreina hlutverk deildarstjóra vísuðu 

þær allar í starfslýsingu deildarstjóra, töldu sig þekkja vel til hennar og sögðust styðjast við 

hana í starfi. Þær töldu einnig að deildarstjórar í þeirra leikskóla þekktu hana vel. 

Leikskólastjórarnir voru sammála um að starfslýsingin lýsi því vel hve viðamikið og mikilvægt 

starf deildarstjóra sé innan leikskólans. Leikskólastjórarnir segja að deildarstjórar eigi að 

sinna öllu sem snýr að deild þeirra og nefna þrjá þætti í því samhengi; allt sem snýr að 

börnum, að starfsfólki deildarinnar og helstu samskipti við foreldra. 

Viðmælendur töldu sig allar dreifa valdi og ábyrgð til deildarstjóra og nefndu 

deildarstjóra - eða stjórnteymisfundi sem helstu aðferð til þess. Tvær þeirra tala um teymi í 

leikskólanum en misjafnt er hversu mikil völd teymin fá í starfsemi leikskólans. Allir 

leikskólastjórarnir sögðust vera með „opna hurð“ þar sem deildarstjórarnir geti komið og 

leitað aðstoðar. Þau málefni sem þeir þurfi mesta aðstoð við séu erfið starfsmannamál, 

hegðunarerfiðleikar hjá börnum og flókin foreldrasamskipti. Fjórir leikskólastjóranna segjast 

gefa ráð en hvetja deildarstjóra jafnframt til að taka á málum sjálfir á meðan fjórir segja taka 

málin sjálfar. 

Allir viðmælendur eru með starfsþróunarsamtöl einu sinni til tvisvar á ári og telja 

þessi viðtöl gefa mikið. Viðmælendur skiptast í tvo hópa þegar skoðað er hvað aðferðir þær 

nota til að fylgja því eftir að unnið sé eftir námskrá leikskólans og að þeim ákvörðunum sem 

teknar hafa verið á fundum sé framfylgt. Fjórir leikskólastjórar segjast fara inn á deildir til að 
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fylgjast með og veita endurgjöf og aðhald, deildarstjórunum til stuðnings. Hinar fjórar segja 

að deildarstjórar hafi frelsi til að vinna eftir stefnum og áætlunum leikskólans en ef það er 

ekki gert sé sá deildarstjóri kallaður í viðtal og spurður hvaða aðstoð hann þurfi til að geta 

sinnt starfinu sem skyldi. Allir viðmælendur segjast grípa til leiðbeiningar - áminningarferlis 

sé þörf á því. 

Í öllum leikskólunum eru deildarstjórar sem ekki eru leikskólakennarar og eru 

viðmælendur sammála um að þeir þurfi meiri eftirfylgni og aðhald. Má þar nefna skort á 

vitneskju um hvar skuli leita sér þekkingar og oft þurfi leikskólastjórar að eyða miklum tíma í 

að útskýra grunnmenntunarfræði leikskólans. 

Sjö leikskólastjóranna höfðu áður verið leikskólastjórar í litlum leikskólum og voru 

sammála um að ekki ætti að vera munur á starfi deildarstjóra í litlum og stórum leikskóla. 

Aftur á móti sögðust fimm upplifa að þessi munur væri til staðar, þar sem í stórum leikskóla 

væri deildarstjórar sjálfbærari en í litla leikskólanum. Í litla leikskólanum voru þær meira inni 

í starfi deildanna og upplifðu sig meira sem faglegan leiðtoga. Þrír leikskólastjóranna töluðu 

um að þeim fyndist meiri munur á starfi deildarstjóra eftir stærð deildar en stærð 

leikskólans. 

Breytingar á deildarstjórastarfinu segja þær miklar á síðustu árum og nefna helst að 

meiri kröfur séu gerðar um innra mat en áður. Leikskólasamfélagið sé orðið fjölbreyttara og 

foreldrar séu orðnir kröfuharðari og til að standa undir þessu þurfi deildarstjóri töluverðan 

stuðning frá leikskólastjóra. Einnig töluðu þær um þær breytingar sem hafa orðið á 

undanförnum árum á starfsemi leikskólans sem hafa bein áhrif á deildarstjórastarfið. Má þar 

nefna að erfitt sé að fá leikskólakennara til starfa í leikskóla, dvalartími barna hafi lengst og 

starf deildarstjóra sé orðið viðurkenndara hjá starfsfólki og foreldrum og því þurfi hann oftar 

að takast á við mál sem áður voru leikskólastjórans. Vegna þessara auknu krafna og 

breytinga ræddu þær mögulega breytingu á skipuriti leikskólans þar sem fjölga eða breyta 

mætti stöðum sem fyrir eru í leikskólanum í stuðningsnet fyrir deildarstjóra. Einnig lýstu allir 

leikskólastjórarnir yfir áhyggjum sínum af leikskólakennaraskorti og framtíð leikskólans. 

Í sex af leikskólunum eru leikskólakennarar sem ekki vilja vera deildarstjórar. Ástæður 

þess eru misjafnar og oft persónulegar en í sumum tilfellum er það vegna þess hve lítill 

launamunur er á störfum deildarstjóra og leikskólakennara á deild miðað við ábyrgð. Þessir 

leikskólakennarar sinna oft öðrum störfum í leikskólanum sem styðja við deildarstjóra og 

jafna stöðu barnanna.  
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5 Umræður  

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í fræðilegt 

samhengi. Lagt var af stað með rannsóknarspurninguna: Hvaða aðferðir nota leikskólastjórar 

í stórum leikskólum í Reykjavík til að styrkja deildarstjóra sem faglega leiðtoga? Ásamt 

undirspurningunum: Hvert telja leikskólastjórar vera hlutverk og ábyrgð deildarstjóra? 

Hvernig líta leikskólastjórar á stjórnendahlutverk sitt gagnvart deildarstjórum? Hvernig dreifa 

leikskólastjórar ábyrgð og völdum til deildarstjóra? 

Í upphafi þessa kafla verður gerð grein fyrir því hvernig leikskólastjórar skilgreina 

hlutverk deildarstjóra sem millistjórnanda í leikskóla, því næst er sagt frá aðferðum sem 

leikskólastjórar nota til að efla deildarstjóra sem faglega leiðtoga og hvernig þær dreifa til 

þeirra ábyrgð, þar á eftir kemur kafli um stjórnendastíl leikskólastjóranna og að lokum er 

fjallað um stöðu leikskólastjórans vegna aukinna krafna til deildarstjóra. 

Þessari rannsókn var ætlað að skoða hvaða aðferðir leikskólastjórar nota til að styrkja 

deildarstjóra sem faglega leiðtoga. Skoðað var hvort og þá hvernig leikskólastjórar dreifi valdi 

og ábyrgð til deildarstjóra. Helstu niðurstöður benda til þess að þrátt fyrir að allir 

leikskólastjórarnir fari eftir starfslýsingu deildarstjóra og noti sömu aðferðir til að dreifa 

ábyrgð sé túlkun þeirra á því valdi sem deildarstjóri þarf að hafa til að stjórna deild sinni ólík. 

Samkvæmt niðurstöðum er hægt er að skipta leikskólastjórunum í tvo hópa þar sem annar 

hópurinn sagðist fylgjast mjög vel með því sem fram færi á deildum með því að vera mikið 

inni á daglegu starfi og vera þar með gott aðhald og eftirfylgni. Hinn hópurinn sagðist leggja 

áherslu á stefnumótun sem gerð væri í samráði við deildarstjórana og svo hefðu 

deildarstjórar frelsi til athafna á sinni deild innan þessarar stefnu. Rannsakandi getur ekki 

fundið samnefnara meðal aðila innan hópanna, þeir eru á ólíkum aldri, hafa mislanga 

reynslu, fjöldi leikskólakennara sem eru deildarstjórar virðist ekki hafa áhrif, né fjöldi deilda í 

leikskólanum. 

5.1 Hvert telja leikskólastjórar vera hlutverk og ábyrgð deildarstjóra 

Í upphafi viðtalanna voru leikskólastjórarnir beðnar um að skilgreina hlutverk deildarstjóra. 

Það var gert til að rannsakandi gæti gert sér grein fyrir sýn þeirra á starfi deildarstjóra og til 

hvers leikskólastjórar ætlast af deildarstjórum. Viðmælendur sögðust allar notast við 

starfslýsingu deildarstjóra en samkvæmt henni á deildarstjóri að sjá um alla stjórnun á sinni 

deild, hann ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og áætlunum leikskólans á deildinni 
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sinni og á daglegri verkstjórn og skipulagi. Þá ber hann ábyrgð á framkvæmd á mati á sinni 

deild (Kennarasamband Íslands, (e.d.)). 

Hlutverkum deildarstjórans er hægt að skipta í þrennt. Það eru samskipti við börn, 

starfsfólk á deildinni og foreldra. Þrátt fyrir þessa túlkun á starfslýsingunni segjast fjórir 

leikskólastjóranna fara mikið inn á deildir og taka að sér mál sem ættu að vera 

deildarstjóranna, það gera þær að eigin sögn til að styðja við deildarstjórana og létta undir 

með þeim. Hinir fjórir leikskólastjórarnir segjast gefa deildarstjórum frelsi til athafna ef þeir 

fylgja stefnu leikskólans sem gerð er af stjórnendateymi leikskólans. 

Þessar niðurstöður gefa tilefni til að velta fyrir sér hvor þessi munur á skilgreiningu og 

vinnubrögðum leikskólastjóra sé hluti af þróun á starfi deildarstjóra, en rannsóknir hafa sýnt 

að breytingar hafa orðið á starfi deildarstjóra á undanförnum árum, frá því að óljóst var 

hvaða verkefni þeir ættu að sinna, yfir í að þeir sinni þeim verkefnum sem koma fram í 

formlegri starfslýsingu þeirra (Arna H. Jónsdóttir, 1999; Harpa Njáls, 2004; Jóna Björg 

Jónsdóttir, 2012; Eyja Bryngeirsdóttir, 2018). Ætla má að þessi þróun haldi áfram og 

leikskólastjórar haldi áfram í auknum mæli að dreifa ábyrgð og völdum þannig að 

deildarstjórar geti sinnt skyldum sínum. 

Deildarstjórar í leikskólum eru millistjórnendur og segir Sergiovanni (2009) að vegna 

nálægðar við nemendur, kennara og skólastarfið sjálft séu millistjórnendur í skólum oft 

mikilvægir hlekkir. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna, líkt og aðrar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á starfi millistjórnenda, að starf þeirra er annasamt og að þeir eru 

mikilvægir í leikskólum vegna nálægðar sinnar við starfið dags daglega og ættu þess vegna að 

vera þeir sem eru í hvað mestum samskiptum við starfsfólkið. (Lárusdóttir og O’Connor, 

2017; Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). Ashmore og Clay (2016) útskýra hlutverk millistjórnanda 

þannig: Hann á að vera allt í senn stjórnandi, þjálfari og handleiðari ásamt því að skipuleggja, 

hlusta og leysa þau vandamál sem upp koma. Í þessu sambandi má hugleiða jafnvægið á milli 

þess valds sem leikskólastjórinn útdeilir og þess stuðnings sem deildarstjórar fá frá 

leikskólastjóranum. Hvaða völd þarf deildarstjóri að fá til að virka sem millistjórnandi og til 

að hann geti stjórnað deild sinni og hversu mikill og hvernig stuðningur er æskilegur frá 

leikskólastjóra? Rannsóknir hafa sýnt að þegar deildarstjórar fá mikil völd til að sinna 

deildinni sinni upplifa þeir að þá vanti meiri stuðning frá leikskólastjóra en þegar þeir fá lítil 

völd upplifa þeir skort á trausti og hvort tveggja getur verið hindrun í starfi (Jóna Björg 

Jónsdóttir, 2012; Agnes Bryndís Jóhannesdóttir, 2013; Eyja Bryngeirsdóttir, 2018). 

Í þremur af fjórum leikskólum þar sem deildarstjórar sjá um allt sem viðkemur 

deildinni nefndu leikskólastjórarnir sem dæmi um það að deildarstjórarnir sæju um að 

skipuleggja vaktir starfsfólks. Niðurstöður sýna að þetta gangi vel og hafi jafnvel ýtt undir að 

deildarstjórar sjái um, að eigin frumkvæði, að endurraða starfsfólki á deildir þegar það eru 

forföll. Um þetta segir Rodd (2013) að þegar formlegur stjórnandi hafi kjark til að dreifa 
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forystu skapi hann aðstæður sem opna möguleika á að aðrir þrói með sér leiðtogahæfileika, 

hann skapi aðstæður þar sem deildarstjórar geta vaxið í starfi og fá tíma og stuðning til að 

takast á við áskoranir. Deildarstjórarnir upplifa að þeim sé treyst og þegar þeir fá völd og 

ábyrgð styrkist þeir sem faglegir leiðtogar. Svo virðist sem leikskólastjórarnir velji að minnast 

á vaktarskipulagið, sem verkefni sem deildarstjórar sinna, þar sem það er nýbreytni og ekki 

iðkað í mörgum leikskólum enn og með þessu fær deildarstjórinn meiri völd og ábyrgð og 

starfsfólk þarf að leita til hans í auknum mæli vegna vinnutíma síns. 

Þó svo að ekki eigi að vera munur á starfi deildarstjóra í litlum og stórum leikskólum 

gefa niðurstöðurnar til kynna að svo sé; að í litlum leikskólum séu leikskólastjórar meira inni í 

starfi deildanna dags daglega en í þeim stóru. Niðurstöður í meistararitgerð Egils 

Óskarssonar (2015) benda til þess að leikskólastjórar séu meira inni á deildum en þeir ættu 

að vera og Egill veltir því fyrir sér hvort leikskólastjórar séu að gefa of mikinn aðgang að sér. 

Þeir séu stundum of nærri daglegum uppákomum í starfinu en ættu að láta deildarstjóra um 

sum þessara verkefna. Þannig sé leikskólastjórinn stundum að sinna starfi sem samkvæmt 

starfslýsingum ætti að vera deildarstjóra. Í þessari rannsókn veltir Gréta þessu einnig fyrir sér 

og spyr sig hvort hún hafi verið of mikið inni í daglega starfinu þegar hún var í litla 

leikskólanum eða hvort í raun hafi deildarstjórar í stóra leikskólanum jafnmikla þörf fyrir 

stuðning hennar, en þar viti báðir aðilar að vegna stærðar leikskólans komist hún ekki yfir 

það. Þetta leiðir aftur hugann að því jafnvægi sem leikskólastjóri þarf að finna í því hversu 

mikið hann fer inn á deildir með aðhald og eftirfylgni og hvenær hann láti deildarstjóra það 

eftir að stjórna deildinni sinni. 

5.2 Aðferðir sem leikskólastjórar nota til að dreifa völdum og ábyrgð til 
deildarstjóra 

Allir leikskólastjórarnir sögðust dreifa því valdi og þeirri ábyrgð sem deildarstjórarnir þurfi til 

að stjórna deildum sínum. Þær nota allar sömu aðferðir en eins og áður hefur komið fram er 

skilgreining leikskólastjóra á því hvað valddreifing er og hversu mikið vald deildarstjórar 

þurfa til að stjórna deildum sínum ólík.   

Þrír leikskólastjóranna tóku það fram að í þeirra leikskóla væri stjórnendateymi. Þegar þessi 

stjórnendateymi eru mynduðu og þau virka sem skyldi tekur millistjórnandi þátt í 

stefnumótun og virkar sem milliliður milli stjórnenda og starfsfólk. Þá er stjórnunin orðið 

láréttari (Wooldridge, Schmid og Floyd, 2008). 

 

Formlegar leiðir við að dreifa valdi 

Þær formlegu leiðir sem leikskólastjórarnir nota til að dreifa valdi og ábyrgð eru 
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deildarstjóra- eða stjórnteymisfundir, teymi sem leiða tiltekin verkefni innan leikskólans og 

starfsþróunarsamtöl. 

Niðurstöður sýna að leikskólastjórar nota helst deildarstjóra- eða 

stjórnendateymisfundi til að dreifa valdi og ábyrgð. Þegar skoðað er innihald þessara funda 

má sjá mismunandi sýn leikskólastjóranna á stjórnteymi leikskólans og hvert hlutverk þess sé 

en samkvæmt Sergiovanni (2009) á leikskólastjóri að styrkja sambönd við millistjórnendur og 

hafa samráð við þá, hann á að byggja upp traust, sameiginlega framtíðasýn og finna gildi sem 

þeir eru sammála um að vinna eftir. Þá segir Rodd (2013) að ef leikskólastjóri ætli að iðka 

dreifða forysta sé það ekki eingöngu að fela starfsmönnum tilfallandi verkefni heldur verði 

leikskólastjórinn að skapa aðstæður þar sem deildarstjórar geti vaxið í starfi. Börkur Hansen 

(2013) segir að áhrif leikskólastjóra felist í því að virkja aðra, vekja áhuga þeirra, væntingar 

og metnað og að dreifð forysta efli ábyrgð og hlutdeild deildarstjóra í leikskólanum. 

Þessu eru fjórir viðmælendanna sammála en þær sögðu að þegar deildarstjórar þekki 

stefnu leikskólans fari þeir eftir henni, en í undantekningartilfellum reyni þær að finna leiðir 

með deildarstjóranum til að styðja við hann. Hinir fjórir leikskólastjórarnir sögðu að þær færu 

inn á deildir og fylgdust með og væru þar með aðhald og endurgjöf. Í þessu sambandi má 

leiða hugann að því valdi sem leikskólastjóri og deildarstjórar hafa. Leikskólastjórar og 

deildarstjórar hafa verið ráðnir í vissa stöðu í leikskólanum og því fylgir formlegt vald, en ef 

þeir hafa eingöngu formlegt vald þá ná þeir aldrei lengra en þangað sem stjórnarandstaðan 

leyfir þeim. Þess vegna er mikilvægt að deildarstjóri öðlist einnig áhrifavald á deild sinni en 

það fær hann meðal annars með því að beita sjaldan þvingunarvaldi, með því að velja 

stjórnunaraðferðir sem hvetja starfsfólkið á deildinni og með því að vera góð fyrirmynd. 

Þegar leikskólastjórinn er mikið inni á deildum og tekur að sér verkefni sem deildarstjóri ætti 

að sinna sem stjórnandi deildarinnar, hvaða leiðir eru þá færar fyrir deildarstjóra til að öðlast 

það vald sem hann þarf? Leikskólastjóri þarf að gera sér grein fyrir því að völd hans geta 

bæði verið jákvæð og neikvæð og að hann getur notað völd sín til að byggja upp en einnig til 

að brjóta niður (Hoy og Miskel, 2013). Þá er mikilvægt fyrir leikskólastjóra að muna að traust 

og öryggi er grundvöllur að framförum í leikskólum og hefur mikil áhrif á leikskólasamfélagið 

bæði beint og óbeint og það er leikskólastjórans að byggja það upp og viðhalda (Fullan, 2007; 

Hoy og Miskel, 2013). 

Tveir viðmælendur töluðu um teymi sem sjá um afmörkuð verkefni í leikskólanum. 

Með teymum getur leikskólastjóri dreift ábyrgð og völdum sem styrkja deildarstjóra í starfi 

sem millistjórnendur. Þannig taka margir aðilar í leikskólanum þátt í ákvarðanatökunni og 

fleiri fara með valdið (Sergiovanni, 2009; Rodd, 2013). Sýn leikskólastjóranna á dreifingu 

valds og ábyrgðar endurspeglast í útfærslu þeirra á teymum á meðan í öðrum leikskólanum 

voru kennarar úr öllum leikskólanum í teymunum og í þeim teknar ákvarðanir sem 

samræmast stefnu leikskólans. Leikskólastjórinn í hinum leikskólanum sat í öllum teymunum 
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sem voru í leikskólanum og stjórnaði þeim. Þessi mismunur á nálgun leikskólastjóranna vekur 

athygli og leiðir hugann að því hvernig best sé að dreifa valdi og ábyrgð í leikskólum þar sem 

fáir starfsmanna eru með menntun og reynslu, hvernig sé hægt að tryggja að í þessum 

teymum sé unnið eftir stefnu leikskólans, og getur hvaða starfsmaður sem er verið í teymi? 

Viðhorf Whitaker (2013) endurspeglast í viðhorfum þeirra Söru og Jónu til 

símenntunar deildarstjóra en hann segir að skólastjóri eigi að finna leiðir til að hjálpa 

millistjórnendum til að byggja upp færni og þekkingu. Þannig hvetji hann þá áfram og 

sjálftraust þeirra aukist. Bæði Sara og Jóna segjast hvetja deildarstjóra til að fara á námskeið 

og til að afla sér frekari þekkingar og segja að það nýtist leikskólanum öllum. Hins vegar 

finnst þeim Birnu og Rakel að þessi námskeið og fyrirlestrar trufli starfsemi leikskólans. 

Þó svo hægt sé að aðskilja starfsþróun og símenntun má leiða huga að því hvernig 

deildarstjórar eigi að sinna starfsþróun sinni og sérstöðu sem faglegir leiðtogar, sérstaklega í 

þeim leikskólum þar sem mikil starfsmannavelta er og námskeiðin sem fengin eru í 

leikskólann eiga að höfða til allra. Einnig mætti ætla að viðhorf leikskólastjóra hafi áhrif á það 

hvort deildarstjórar biðji um að fara á námskeið sem þeir vita að eflir þá sem faglega leiðtoga 

og sem geta stutt við starfsþróun þeirra. 

 

Óformlegar leiðir við að dreifa valdi 

Aðrar og óformlegar leiðir sem eru notaðar er það sem kallað er að hafa „opna hurð“ og að 

vera mikið inni á deildum með aðhald og eftirfylgni. 

Niðurstöður sýna að það að hafa „opna hurð“ nota leikskólastjórarnir mikið. 

Deildarstjórar í leikskóla eru formlegir leiðtogar á sinni deild og eigi að fara með formlegt 

vald og ábyrgð samkvæmt því. Þetta viðhorf má sjá í vinnubrögðum hjá fjórum 

leikskólastjórum en þær gefa deildarstjórum ráð og senda þá svo til baka til að leysa málin. 

Til að þetta gangi upp er mikilvægt að leikskólastjóri nýti þekkingu sína og styðji við og hvetji 

deildarstjóra til hins sama. Hann þarf að treysta á að deildarstjórar vilji og geti þróað sig í 

starfi og kunna að fá deildarstjórana til að vinna eftir sameiginlegum gildum og markmiðum 

(Harris, 2008; Rodd, 2013). Þá verður hann að hafa í huga að ekki sé nóg að vera með „opna 

hurð“, ef enginn kemur til hans. Leikskólastjórar þurfa að byggja upp traust og það gera þeir 

með því að vera sýnilegir í starfinu (Sergiovanni, 2009; Whitaker 2013). Hinir fjórir 

viðmælendurnir sögðust oft taka þessi mál sjálfar, það gerðu þær til þess að létta undir með 

deildarstjórum. Þessir leikskólastjórar þurfa að vera meðvitaðar um að þær sjálfar, væntingar 

þeirra og markmið setja tóninn um það hvert skuli stefnt. Því að það er menning leikskólans 

og starfsaðferðir leikskólastjóra sem hefur mikil áhrif á það hvernig deildarstjórar taka á 

málum þegar þeir eru komnir inn á deild (Berglind Hallgrímsdóttir, 2010; Rodd, 2013). 

Þessi aðferð sem leikskólastjórarnir kalla „opin hurð“ vekur upp þær spurningar hvort 

allir deildarstjórar leiti til leikskólastjóra eftir aðstoð þegar þeir þurfa eða hvort það séu alltaf 
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þeir sömu. Ætli það hafi áhrif þegar deildarstjórar vita að þeir verða sendir tilbaka til að leysa 

vandamálið? Ætli þeir veigri sér því við að taka mál upp og láti það frekar sitja á hakanum? 

Getur verið að persónueinkenni deildarstjóranna hafi þar áhrif? 

Niðurstöður sýna að helmingur leikskólastjóra nota aðhald og eftirfylgni inni á 

deildum og segist þannig vera að styrkja deildarstjóra. Það má sjá fyrir sér að deildarstjórar 

þeirra séu í klemmu þar sem þeir fá ekki þau völd sem þeir þurfa á deildinni sinni en samt er 

þeim gert að sinna öllu sem að henni kemur. Jafnvægi milli þess að vera yfirmaður og 

undirmaður getur verið flókið fyrir millistjórnendur og upplifa sumir þeirra að skólastjórar 

séu ekki viljugir til að veita þeim fullt vald og ábyrgð. (Agnes Bryndís Jóhannsdóttir, 2013; 

Lárusdóttir og O’Connor, 2017) 

Viðmælendur sögðu að það væri misjafnt hversu mikill tími færi í eftirfylgni með 

deildarstjórum. Erla sagði að hún notaði of mikinn tíma í þetta, hún sagðist fara mikið inn á 

deildir og ástæður þess sagði hún vera að hún sé metnaðarfull og henni finnist erfitt að sjá 

unnið þannig að henni líki ekki. Það getur því verið erfitt fyrir hana að iðka dreifða forystu því 

að Rodd (2009) segir að ætli leikskólastjórar sér að nota dreifða forystu velti hún á 

hæfileikum stjórnandans til að treysta öðrum og getu hans til að vinna með öðrum. Hann 

verður að gera sér grein fyrir því að verkefnin verða ekki unnin nákvæmlega eins og hann 

myndi gera sjálfur. 

Niðurstöður sýna að deildarstjórar sem ekki eru leikskólakennarar þurfa í mörgum 

tilfellum meira af tíma leikskólastjóranna. Mikilvægt er að leikskólastjóri geti treyst á að allir 

deildarstjórar vilji og geti þróað sig í starfi og hann þarf að kunna að fá þá í lið með sér. Til að 

það geti orðið þarf leikskólastjóri að geta miðlað stefnu og framtíðarsýn leikskólans (Harris, 

2008; Sergiovanni, 2009). Þá er mikilvægt að reglur, skipulag og hugmyndir séu fastmótaðar í 

samræmi við þau gildi og leiðarljós sem vinna á eftir í leikskólanum. Ef þetta er skýrt er 

auðveldara fyrir leikskólastjórann að fá fólk í lið með sér (Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson, 1998). Leikskólastjóri í þessari stöðu þarf að kunna að veita forystu og nota 

mismunandi aðferðir og geta fundið lausnir við margvíslegar aðstæður (Rodd, 2013). 

Allir viðmælendur telja sig dreifa því valdi og þeirri ábyrgð sem deildarstjóri þarf til að 

stjórna deild sinni og eins og áður skiptast leikskólastjórar í tvennt þegar aðferðir þeirra eru 

skoðaðar. Helmingur þeirra er mikið inni á deildum og veitir þar aðhald en hinn helmingurinn 

notar fundi og treystir á að deildarstjórar vinni eftir stefnu leikskólans, stefnu sem þeir hafa 

verið með í að móta. Það leiðir hugann að því hvaða völd deildarstjórar þurfi í raun til að 

stjórna deildinni sinni til að öðlast þar áhrifavald. Getur það haft slæm áhrif þegar 

leikskólastjóri grípur fram fyrir hendurnar á deildarstjóra með því að vera með mikil afskipti á 

deildinni þegar hann telur sig vera að létta undir með deildarstjóra? Einnig er áhugavert að 

velta fyrir sér hvernig leikskólastjórarnir skilgreina völd og ábyrgð, hvaða völd séu 
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nauðsynleg fyrir deildarstjóra og hvort þær upplifi að þær séu að skerða völd deildarstjóra 

þegar þær eru mikið inni á deildum með eftirlit og aðhald. 

5.3 Stjórnunarstílar leikskólastjóranna  

Niðurstöður þessar rannsóknar gefa til kynna að fjórir leikskólastjóranna leitist við að dreifa 

ábyrgð og valdi til deildarstjóra. Þær styðja þá í að stjórna deild sinni og vera faglegir 

leiðtogar innan leikskólans. Hinar fjórar deila verkefnum og eru með aðhald, meðal annars 

með því að vera mikið inni á deildum og kalla eftir því að verkefni séu unnin. 

Hægt er að nota mismunandi aðferðir til forystu og mikilvægt að finna lausnir við 

ólíkar aðstæður. Að mati Rodd (2013) eru það persónueinkenni leikskólastjóra og þær 

aðferðir sem hann velur að nota til að hvetja deildarstjóra sem hefur áhrif á allt starf 

leikskólans. Leikskólastjóri á að stuðla að trausti og styðja við deildarstjóra, það gerir hann 

með því að huga bæði að samböndum og verkefnum. Forysta er það sem skiptir öllu máli í 

skólastarfi, forystan hefur áhrif á allt starf sem unnið er og getur stuðlað að jákvæðri þróun. 

Þess vegna er mikilvægt að leikskólastjóri hafi skilning á leikskólastarfi og leiðtogahlutverkinu 

og að hann leiti nýrra leiða. Sergiovanni (2009) telur áríðandi að það sé ekki einungis háð 

persónuleika leikskólastjóra hvaða aðferðir hann velur hverju sinni heldur þurfi það alltaf að 

vera háð aðstæðum hverju sinni hvaða leið er valin. 

Ef skoðaður er stjórnunarstíll leikskólastjóranna út frá niðurstöðum þessarar litlu 

rannsóknar og notuð skilgreining Rodd (2013) mætti segja að þeir fjórir leikskólastjórar sem 

nota stjórnteymisfundi til stefnumótunar og láta deildarstjóra um að leysa flest verkefni eftir 

að hafa komið og fengið ráð séu „hvetjarar“, en þær hugsa bæði um verkefni og niðurstöður. 

„Hvetjarar“ leggja áherslu á að þeir treysti deildarstjóra til að ná markmiðum sínum og að 

hann leggi sig fram við að stuðla að samvinnu þeirra á milli. 

Stjórnendastíl Sigrúnar og Erlu mætti skilgreina sem „verkstjóra“. „Verkstjórinn“ 

einbeitir sér að verkefnum og niðurstöðum og er árangursmiðaður, hann hugsar ekki eins 

mikið um sambönd. Þær líta á sig sem stjórnendur því að þær hugsa um að halda starfsemi 

og skipulagi í skorðum (Northouse, 2010). 

5.4 Staða leikskólastjóra vegna aukinna krafna til deildarstjóra 

Þó svo að ekki hafi verið ætlun rannsakanda að skoða sérstaklega þær breytingar sem hafa 

orðið á starfi leikskólans og þær auknu kröfur sem gerðar eru til deildarstjóra er ekki hjá því 

komist þar sem að öllum leikskólastjórunum var tíðrætt um þær. Þessar kröfur eru þær sömu 

fyrir alla leikskóla hvort sem í honum starfa margir leikskólakennarar með margra ára reynslu 

eða fáir leikskólakennarar. Gera má ráð fyrir að í leikskólum þar sem fáir leikskólakennarar 

starfa sé álag mikið á leikskólastjóra. Bæði eru þá færri sem hafa þekkingu á 
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menntunarfræðum leikskóla og eins og niðurstöður sýna þurfa deildarstjórar sem ekki eru 

leikskólakennaramenntaðir meira aðhald en þeir sem eru það. Rekstraraðilar leikskóla þurfa 

því að íhuga hvort þetta séu raunhæfar kröfur þegar illa gengur að fá leikskólakennara í 

stöður deildarstjóra og ef svo er hvernig eigi að styðja við leikskólastjórana sem stjórna 

þessum leikskólum. 

Niðurstöður sýna að þessar auknu kröfur til leikskólanna eru: Meira innra mat, 

fjölbreyttari barnahópur og kröfuharðari foreldrar. Í starfslýsingu deildarstjóra er gert ráð 

fyrir að hann sjái um alla stjórnun á sinni deild og hann beri ábyrgð á öllu starfi sem fram fer 

þar. Við þessar auknu kröfur bætist að nú er starf deildarstjóra orðið viðurkenndara, bæði 

hjá starfsfólki á deild og hjá foreldrum, sem leita því oft með mál til deildarstjóra sem áður 

var farið með til leikskólastjóra. 

Rannsóknir benda til að álag á millistjórnendur hafi aukist verulega og vinnuálag á 

millistjórnanda sé mikið (Lárusdóttir og O’Connor, 2017). Vegna þess þarf stjórnandi að 

styðja við millistjórnanda því að það getur skipt sköpum fyrir frammistöðu hans og haft áhrif 

á starfsanda í leikskólanum (Inga Jóna Jónsdóttir, 2009; Harris, 2004). Þessar auknu kröfur 

virðast haldast í hendur við breyttar áherslur í stjórnun. Hún hefur þróast úr lóðréttri 

stjórnun í lárétta, þar sem millistjórnendur eiga að taka meiri þátt í stefnumótun og nú á það 

að vera deildarstjóri sem er hlekkur á milli leikskólastjóra og starfsfólks deilda (Ashmore og 

Clay, 2016). 

Niðurstöður benda til þess að helstu breytingar sem hafi orðið í leikskólum 

undanfarin ár séu lengri vistunartímar, fleiri hegðunarvandamál og færri leikskólakennarar. 

Leikskólastjórarnir í þessari rannsókn leggja til að leikskólinn verði skilgreindur eftir þörfum 

barna, en ekki atvinnulífsins, skipuriti leikskólans verði breytt þannig að þar komi inn fleiri 

aðilar sem geta stutt deildarstjóra og að ófaglærðum sé gert enn auðveldara fyrir að stunda 

nám með vinnu. Þessar tillögur leggja þær til vegna þess að leikskólastjórar sjá og skilja 

heildarmyndina og vita að það er mikilvægt að vinna vel í grunninum, því að staða 

leikskólastjóra er sú staða innan leikskóla sem hefur mesta möguleika á að bæta 

leikskólastarf. Leikskólastjóri, væntingar hans og markmið, slá tóninn um það hvert skuli 

stefnt og stjórnunarhættir leikskólastjóra eru lykilatriði um gæði leikskólastarfsins (Fullan, 

2007; Sergiovanni, 2009; Rodd, 2013). 

Þessar breyttu og auknu kröfur hafa orðið um leið og leikskólakennurum sem starfa í 

leikskólum fækkar og leiðir það hugann að því hvort auka þurfi og endurmeta stoðþjónustu 

leikskóla þannig að fleiri aðilar komi að fagstuðningi. Líkt og sérkennslustjóri veitir 

deildarstjórum stuðning meðal annars með erfiða hegðun barna þurfi aðila sem myndi styðja 

við deildarstjóra í menntunarfræðum leikskólans, aðila sem deildarstjórar hafi greiðan 

aðgang að þegar þeir þurfa á hjálpinni að halda. 
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6 Lokaorð 

Deildarstjórar í leikskóla eru í mikilvægu hlutverki og hvernig þeim tekst til hefur mikið að 

segja um allt starfið í leikskólanum. Starf þeirra er umfangsmikið og oft og tíðum krefjandi, 

það hefur breyst á síðustu árum og völd deildarstjóra og ábyrgð eru mikil samkvæmt 

starfslýsingu þeirra. Leikskólastjóri er næsti yfirmaður deildarstjóra og hann verður að gera 

sér grein fyrir mikilvægi deildarstjóra fyrir leikskólastarfið og að það sé á hans ábyrgð að nota 

bæði tíma og orku til að styrkja deildarstjórann og veita honum þau völd og ábyrgð sem hann 

þarf til að geta sinnt starfi sínu sem skyldi. 

 Við gerð þessarar rannsóknar vakti það athygli mína hversu jákvæðar leikskólastjórar 

voru gagnvart deildarstjórunum og gagnrýndu störf þeirra lítið. Ég velti því fyrir mér hvort 

það geti verið vegna þess ástands sem ríkir í leikskólum þar sem erfitt er að finna hæft 

starfsfólk og því séu leikskólastjórar þakklátir fyrir að hafa þó starfsfólk til að hafa leikskólann 

opinn og einblíni því á það jákvæða í starfinu.   

Þegar ég lagði af stað í þá langferð sem þessi rannsókn hefur verið hafði ég ekki 

sérstaklega velt fyrir mér stjórnunarstílum eða hvað það er sem hefur áhrif á hvaða stíl 

stjórnandi velur að nota. Ég var ekki mjög meðvituð um eigin stíl né hafði ég hugsað 

sérstaklega um hann, ekki frekar en þeir leikskólastjórar sem tóku þátt í þessari rannsókn. Ég 

geri það sem mér finnst skynsamlegt í hvert skipti og oftast án þess að ígrunda það 

sérstaklega. Ég hef verið leikskólastjóri í átta ár en við gerð þessarar rannsóknar hefur sýn 

mín á stjórnun leikskóla skýrst og ég geri mér betur grein fyrir því hvernig framkoma mín við 

deildarstjóra hefur áhrif á allt leikskólastarfið. Ég geri ráð fyrir að ég verði meðvitaðri um 

stjórnunarstíla í framtíðinni og hugsi betur um hvernig ég geti dreift valdi og ábyrgð svo að 

deildarstjórar geti betur stjórnað sinni deild. 

Það vakti athygli mína að meðal niðurstaða í þessari rannsókn er að það geti verið 

háð persónulegu mati leikskólastjóra og sýn hans á stjórnunarhlutverk sitt hversu mikil völd 

deildarstjórar fá. Þetta er allt frá því að þeir fái mikil völd yfir deild sinni til að sinna starfinu á 

henni og yfir í að þeir fái verkefnum útdeilt frá leikskólastjóra sem er með aðhald og sér um 

að verkefnin klárist á réttan hátt. Ég velti fyrir mér, í þeim tilfellum þar sem leikskólastjóri var 

mikið inni á deildum, hvernig og hvort hann komist yfir þau verkefni sem hann á sjálfur að 

sinna samkvæmt starfslýsingu sinni eða hvort þau sitji á hakanum? Getur verið að það megi 

rekja annir leikskólastjóra að einhverju leyti til þess hve mikið þeir eru að sinna störfum sem 

samkvæmt starfslýsingu ættu að vera á hendi deildarstjóra? 
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Í niðurstöðunum kemur einnig skýrt fram að leikskólastjórarnir telja að deildarstjóri 

sem ekki er leikskólakennari þurfi meiri tíma í eftirfylgni og aðhald. Í þessu sambandi má 

velta fyrir sér hvort það sé persónuleiki leikskólastjóra sem valdi því að hann telji sig þurfa 

vera mikið inn á deildum í eftirliti og með aðhald, eða hvort þar ráði auknar kröfur 

samfélagsins til starfa deildarstjóra og sú staðreynd að færri leikskólakennarar eru í störfum 

deildarstjóra og tel ég að þetta þarfnist frekari skoðunar. Í því sambandi tel ég vert að íhuga 

þær miklu kröfur sem nú eru gerðar til leikskóla, þær sömu hvort sem þeir eru með marga 

leikskólakennara eða fáa. Það er mitt mat að ef gera eigi sömu körfur þurfi að huga að því að 

þeir leikskólar sem eru með fáa leikskólakennara fái meiri stuðning, hvort sem það er gert 

með því að útvega þeim hærri fjárhæðir til þess að þeir geti keypt aðstoð fagaðila eða með 

því að útvega þeim hæfa ráðgjafa sem veiti mikinn og markvissan stuðning. Einnig þarf að 

huga að þeim breytta veruleika þar sem talið er sjálfsagt að barn dvelji níu klukkustundir á 

dag í leikskólanum og á sama tíma eru gerðar eru tilraunir með styttingu vinnudagsins hjá 

starfsfólki leikskólans án þess að það komi aðili inn til að leysa það af. 

Í ljósi niðurstaðna má íhuga hvort deildarstjórar fái næga þjálfun sem stjórnendur og 

hvort þeir viti til hvers er ætlast af þeim, þ.e. hvað þeir eiga að gera og kunna samkvæmt 

starfslýsingu. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur hefur boðið deildarstjórum upp á 

svokallaðan „Leiðtogaskóla“, sem hefur reynst vel, en þar þarf að huga að sérstökum þörfum 

deildarstjóra út frá starfslýsingu þeirra og þar með aukist hæfni þeirra til að vinna eftir henni 

og skilji hlutverk sitt. 

Í niðurstöðunum kemur fram að í þeim leikskólum þar sem deildarstjórar eru ekki 

með leikskólakennaramenntun þurfi leikskólastjórar að eyða meiri tíma í að styðja við þá 

sem stjórnendur. Þetta leiðir hugann að þeirri stefnu sem Skóla- og frístundaráð hefur tekið í 

sameiningar- og samrekstrarmálum leikskóla. Jafnvel þegar við horfum fram á 

leikskólakennaraskort og vitað er að álag á leikskólastjóra er mikið fyrir, er Reykjavíkurborg 

enn að keyra þá stefnu.  

Allir leikskólastjórarnir kölluð eftir breytingum á skipuriti leikskólans þar sem aukinn 

væri stuðningur við deildarstjóra. Þær töluðu um að vegna meiri krafna og breytinga í 

leikskólanum væri meiri þörf á stuðningi fyrir deildarstjóra. Vert væri fyrir Félag stjórnenda í 

leikskólum og Félag leikskólakennara, í samstarfi við rekstraraðila, að endurskoða skipurit 

leikskólans og leiða hugann að því hvort þörf sé fyrir frekara stuðningsnet bæði fyrir 

leikskólastjóra og deildarstjóra eða hvort þetta ákall á frekari stuðning sé komið fram í 

dagsljósið af því að í leikskólana vanti leikskólakennara í fleiri stöður, sem myndi hugsanlega 

minnka þörfina á þessum stuðningi. 

Þá má einnig velta fyrir sér hvort skortur á leikskólakennurum verði til þess að þeir 

fari í meira mæli að sinna öðrum störfum en deildarstjórastöðum í leikskólanum, eins og 

stuðningi með einstökum börnum eða taki að sér verkefnastjórnun með afmörkuðum 
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verkefnum og verði þannig sá stuðningur sem deildarstjórar þurfa. Leikskólastjórar reyni 

með þessu að jafna stöðu barna og nýta þekkingu leikskólakennaranna og fagmennsku fyrir 

allan leikskólann. 

Eins og marg oft hefur komið fram hefur álag á deildarstjóra aukist og starf þeirra er 

viðameira en áður. Þetta ætti að verða til þess að Félag leikskólakennara og rekstraraðilar 

leikskóla íhugi vel að skoða þann launamun deildarstjóra og annarra leikskólakennara sem 

ætti að fylgja aukinni ábyrgð. Einnig ættu þessir aðilar að skoða mun á stjórnendaumfangi 

deildarstjóra með fá og mörg börn og taka tillit til þess í samningagerð. 

Í þessari litlu rannsókn talaði ég aðeins við leikskólastjóra og fékk þeirra hlið á því 

hvaða aðferðir þær nota til að styrkja deildarstjóra og því er upplifunin aðeins þeirra. Þessari 

rannsókn var eingöngu ætlað að skoða hvaða aðferðir leikskólastjórarnir nota en ekki hverju 

þær skila í starfsemi leikskólans, en það væri áhugaverð framhaldsrannsókn. Þá væri 

áhugavert að skoða sérstaklega hvað leikskólastjórar og deildarstjórar skilgreina sem vald og 

ábyrgð í starfsemi leikskóla. Einnig væri áhugavert að skoða starfsánægju deildarstjóra í 

þessum leikskólum til að sjá hvernig munur á stjórnunarstílum þessara leikskólastjóra birtist í 

henni og hvort deildarstjórar séu sáttir við þessa aðferð sem stuðning frá leikskólastjóranum. 

Ég hef unnið með margs konar deildarstjórum í gegnum tíðina og mín upplifun er sú 

að sumir þeirra leita mikið til leikskólastjóra eftir aðstoð á meðan aðrir leita lítið til hans þótt 

þeir standi frammi fyrir sams konar málum. Því væri áhugavert framhald af þessari rannsókn 

að skoða hvaða deildarstjórar leiti sér aðstoðar og stuðning þegar leikskólastjóri er með 

„opna hurð“ og þá hvaða aðstoð þeir leita sérstaklega eftir og hvort þeir séu sáttir við þessa 

aðferð leikskólastjórans. 

Það er von mín að þessi rannsókn varpi ljósi á mikilvægi deildarstjóra sem faglegs 

leiðtoga á deild sinni sem og í öllum leikskólanum. Einnig að þeir leikskólastjórar sem áhuga 

hafa á að íhuga stjórnendastíl sinn og aðferðir til að deila valdi og ábyrgð geti stuðst við hana 

í þeirri leit sinni. 
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Fylgiskjal 1 Spurningalisti 

Rannsóknarspurningin er: 

Hvaða aðferðir nota leikskólastjórar í stórum leikskólum í Reykjavík til að styrkja deildarstjóra 

sem faglega leiðtoga? 

Undirspurningar: 

Hvert telja leikskólastjórar vera hlutverk og ábyrgð deildarstjóra? 

Hvernig líta leikskólastjórar á stjórnendahlutverk sitt gagnvart deildarstjórum? 

Hvernig dreifa leikskólastjórar ábyrgð og völdum til deildarstjóra? 

Bakgrunnsupplýsingar 

Hver er starfsreynsla þín og menntun?  

Hve lengi hefur þú verið leikskólastjóri? 

Hvað eru margar deildir í leikskólanum? Hversu mörg börn? 

Hvernig er menntun deildarstjóranna? 

Hvernig myndir þú lýsa þér sem stjórnanda? 

Starfslýsing – verkaskipting 

Hvert telur þú vera hlutverk deildarstjóra? Til hvers ætlast þú af deildarstjóra 

(Starfsmannahald, foreldrasamvinna, erfið börn, innra mat,skipulag, gerð ýmissa gagna eins 

og námskrá) 

Hvernig er verkaskiptingu milli leikskólastjóra – deildarstjóra háttað? 

Hverjar eru stjórnendaáherslur þínar? 

Hvernig/hvenær skiptið þið með ykkur verkum? 

Hvernig veit deildarstjórinn til hvers (þú) ætlast af honum? (starflýsing KÍ – þekking – rifjuð 

upp) 

Hafa í huga hlutverk deildarstjóra að vera bæði undir- og yfirmaður. 

Er eitthvað sérstakt verkefni sem deildarstjórar eiga ekki að sinna? 

Hver tekur á erfiðum málum? (foreldrasamvinnu – starfsmannamálum) 

Hvernig heldur þú að hlutverk deildarstjóra sé öðruvísi í stórum leikskólum? 

Hvernig finnst þér deildarstjórar sinna hlutverki sínu í þessum leikskóla? 

Hvernig finnst þér deildarstjórahlutverkið hafa breyst á undanförnum árum? 

Faglegur leiðtogi – eftirfylgni 

Hvernig hjálpar þú deildarstjóra að þróast í starfi og þróa sína faglegu sjálfsmynd? 

Hvað þurfa deildarstjórar mesta aðstoð við? 
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Hvaða aðferðir notar þú til að fylgja eftir þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið? 

Hvaða aðferðir notar þú til að fylgja eftir faglegu starfi eins og því sem fram kemur í námskrá 

og öðrum áhersluatriðum leikskólans? 

Hvernig veitir þú deildarstjórum endurgjöf? 

Hvað gerir þú þegar deildarstjórar eiga í erfiðleikum? (starfsmenn, foreldrar, börn) 

Hvað fer mikil tími hjá þér í eftirfylgni/aðhald með deildarstjórum? 

Ef þú sérð að þeir eru ekki að sinna hlutverki sínu, hvað gerir þú þá? 

Hvernig leysir þú ágreining? 

Annað 

Annað sem þú vilt taka fram 
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Fylgiskjal 2 Tilkynning til sviðstjóra Skóla- og frístundasviðs 

Tilkynning vegna rannsóknar 

Hvaða aðferðir nota leikskólastjórar í stórum leikskólum í Reykjavík til að styrkja deildarstjóra 

sem faglega leiðtoga? 

Helgi Grímsson sviðstjóri Skóla – og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. 

Ég undirrituð er í framhaldsnámi við Háskóla Íslands og er að vinna að rannsókn vegna 

mastersritgerðar minnar. Leiðbeinandi við ritgerðina er Arna H. Jónsdóttir dósent og 

sérfræðingur er Anna Kristín Sigurðardóttir prófessor en báðar starfa þær við Háskóla 

Íslands. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast skilning á því hvernig leikskólastjórar styðja við 

deildarstjóra sem millistjórnendur, hvernig þeir dreifa ábyrgð og völdum til þeirra og hvaða 

leiðir leikskólastjórar nota til að styrkja deildarstjóra og stuðla að því að þeir geti sinnt starfi 

sínu sem skyldi. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig leikskólastjórar líta á stjórnendahlutverk sitt 

gagnvart deildarstjórum, hvaða aðferðir þeir nota til að styrkja deildarstjóra sem faglega 

leiðtoga í starfi og hvort þeir telji sig vera að dreifa til þeirra því valdi og ábyrgð sem þarf til 

tryggt sé að árangur náist í starfi með börnunum og sem auðveldar deildarstjóra starfið sem 

millistjórnandi. Vonast er til að niðurstöður verði nýttar leikskólastarfi til framdráttar. 

Notaðar verða eigindlegar aðferðir og gagna aflað en tekin verða viðtöl við átta 

leikskólastjóra með minnst tíu ára starfsreynslu sem leikskólastjórar og sem starfa í leikskóla 

þar sem eru fleiri en fimm deildir. Ég óska eftir að skrifstofustjóri leikskólamála 

Reykjavíkurborgar bendi mér á mögulega þátttakendur í rannsókninni. 

Gögnum verður safnað í febrúar og mars. 

Tekið skal fram að ekki er talin þörf á að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar en farið 

verður í hvívetna eftir þeim siðferðislögmálum sem gilda um rannsóknir sem þess. 

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum er velkomið að hafa samband. 

Virðingarfyllst 

________________________ 

Pála Pálsdóttir 

Meistaranemi 


