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Ágrip 

Þar sem lítil nýliðun er í leikskólakennarastéttinni og töluverð vöntun er á leikskólakennurum 

í leikskólum landsins, mæðir oft á tíðum mikið á þeim sem til staðar eru. Mikilvægt er að 

stjórnendur styðji vel við þá leikskólakennara sem starfa í leikskólum. Markmið 

rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í hvert hlutverk leikskólastjórnenda er í leiðsögn við 

leikskólakennara og hvaða aðferðir þeir nota til leiðsagnar. Fræðilegur bakgrunnur byggir á 

rannsóknum fræðimanna um hvað einkennir starfstengda leiðsögn og hugmyndum Handal 

og Lauvås (1982) um starfskenningu kennara og jafningjaleiðsögn. Talið er að starfstengd 

leiðsögn geti aukið starfshæfni og fagmennsku kennara. Vinna við verkefnið hófst haustið 

2016 og var eigindleg aðferð notuð til að afla gagna með viðtölum í fjórum leikskólum þar 

sem viðmælendur voru leikskóla- og aðstoðarleikskólastjórar, viðtölin voru tekin á 

haustmánuðum 2017. Reynsla þeirra af því að veita og nota leiðsögn í starfinu var skoðuð og 

tengd við fræðilegan bakgrunn. Helstu niðurstöður benda til að víða sé starfstengd leiðsögn 

ekki markvisst skipulögð í leikskólanum, þrátt fyrir það fer fram ákveðin leiðsögn í daglegu 

starfi. Deildarstjórar reyna að nota undirbúningstíma til samvinnu og samráðs, þar deila þeir 

reynslu sinni og veita hver öðrum ráð en þannig á sér stað jafningjaleiðsögn á milli kennara. 

Símenntun var til staðar í leikskólunum og fólk hvatt til að sækja sér aukna símenntun í ýmsu 

formi til að auka við starfshæfni sína, starfsþróun og fagmennsku. Mikil vinna fer í að koma 

nýliðum, sem oftast eru ófaglærðir starfsmenn, inn í starfið. Viðmælendur lýstu allir 

áhyggjum sínum yfir skorti á leikskólakennurum og stöðu á nýliðun í 

leikskólakennarastéttinni.  
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Abstract 

Mentoring in Kindergarten: Role of the Principal 

Since recruitment within the field of kindergarten teachers is slow and there is a 

considerable scarcity of kindergarten teachers in the country’s kindergartens, hardships are 

created for those who are already present. It is important that principals support the 

kindergarten teachers who already work in the kindergarten. The aim of the study was  to 

gain insight into the role of principals within mentoring of kindergarten teachers and the 

methods they use to do so. Theoretical background is based on previous research on the 

characteristics of mentoring and the ideas of Handal and Lauvås (1982) regarding teachers 

practice theory and peer-guidance. As well as observation on how new recruits view 

themselves as professionals and the role of principals within mentoring. It is assumed that 

mentoring can enhance the competence and professionalism of teachers. Work on the 

thesis started in the fall of 2016, qualitative methods were used to gather data through 

interviews within four kindergartens, subjects were the principals and assistant principals, 

the interviews were conducted in the fall months of 2017. The experience of those who offer 

and apply mentoring on the job was examined and related to the theoretical background. 

The main results indicate that in many places mentoring is not deliberately planned within 

the kindergarten, but  in spite of that certain guidance is provided as part of everyday work 

which is a part of mentoring. Head teachers use their preparation hours to cooperate and 

consult each other, they share experience and provide advice resulting in peer-guidance 

between teachers. Continuous education was existent within the kindergartens and 

employees encouraged to obtain further education in various forms to extend their 

competence, job development and professionalism. Much work is spent on familiarizing new 

recruits, who often are not educated teachers, with the job. All subjects stated worries 

regarding the scarcity of kindergarten teachers and the status of recruitment within the 

profession.  
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1. Inngangur  

Menntun og starf leikskólakennara er mér ávallt ofarlega í huga og það var vel við hæfi að 

þegar lagður var grunnur að þessu verkefni fögnuðu leikskólakennarar 70 ára afmæli 

menntunar sinnar. Leikskólakennarastéttin er til þess að gera ung stétt en þrátt fyrir það 

hefur menntunin og starfið verið í stöðugri þróun og ýmsar breytingar átt sér stað á þeim 

tíma. Það var árið 1946 sem Uppeldisskóli Sumargjafar hóf að mennta leikskólakennara, þá 

var námið tvö ár en hefur þróast yfir í fimm ára meistaranám við Háskóla Íslands og 

Háskólann á Akureyri (Arna H. Jónsdóttir, 2015; Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Gera má ráð 

fyrir að á þessum tíma hafi átt sér stað mikil þróun og margt breyst í námi leikskólakennara 

sem og á vettvangi sem haldist hefur í hendur við samfélagið sem við búum í. 

Leikskólakennarar sem starfa í leikskólum landsins eru þar af leiðandi með ólíka menntun og 

bakgrunn en það er hlutverk leikskólastjóra að sameina krafta allra, sýna stuðning, leiðbeina 

um starfið og starfshætti og stuðla að þroska og þróun leikskólakennara og nemenda.  

Í lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla (87/2008) segir að hið minnsta 2/3 stöðugilda í leikskóla skuli tilheyra 

leikskólakennurum en reyndin er sú að leikskólakennarar ná einungis að fylla tæplega 1/3 

stöðugilda í leikskólum landsins (Hagstofa Íslands, e.d.). Samkvæmt skýrslu um aðgerðir til 

eflingar leikskólastigsins (2012) er gert ráð fyrir að 5% leikskólakennara hverfi frá störfum ár 

hvert vegna aldurs eða um 70 leikskólakennarar. Færri útskrifast en hætta og því nær stéttin 

ekki að viðhalda sér. Jóhanna Einarsdóttir (2012) tekur í sama streng um að brautskráning 

leikskólakennara sé ekki nægjanleg til að viðhalda stéttinni. Samkvæmt tölum frá Hagstofu 

Íslands (e.d.) munu á næstu árum margir leikskólakennarar hætta sökum aldurs en árið 2017 

voru 1.622 leikskólakennarar sem störfuðu við leikskóla, þar af voru 212 á aldursbilinu 60 – 

66 ára eða 13,07%. Það er því oft og tíðum mikið álag sem fylgir starfi leikskólakennara, þeir 

eru ekki aðeins kennarar nemenda sinna heldur oft á tíðum samstarfsfólks sem hefur 

mismikla þekkingu og menntun til að starfa við kennslu í leikskóla. Mikilvægt er að styrkja 

stöðu leikskólakennara í starfi þar sem mikil vöntun er á þeim hér á landi  

Í lögum um leikskóla (90/2008) segir að við hvern leikskóla skuli starfa leikskólastjóri sem 

hafa skuli leikskólakennaramenntun. Honum ber að sjá til þess að skólinn starfi samkvæmt 

lögum og reglugerðum, aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá. Leikskólastjóri stjórnar 

daglegum rekstri og starfi leikskóla, hann á að móta símenntunaráætlun sem er í samræmi 

við áherslur leikskólans og þær reglur sem hann starfar eftir. Leikskólastjóri og starfsfólk 

leikskóla á rétt á símenntun eins og kveðið er á um í kjarasamningum þeirra til að fylgjast 

með nýjungum, efla starfshæfni og vinna að þróunarverkefnum (Lög um leikskóla 90/2008). 
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Hlutverk leikskólastjóra er margþætt og eitt af verkum hans er að halda utan um 

starfsmannahópinn og hvetja til símenntunar og starfsþróunar. Ein leið að því marki er 

starfstengd leiðsögn. Eins og fram hefur komið er menntun leikskólakennarar í stöðugri 

þróun og í gegnum tíðina hafa miklar breytingar átt sér stað í leikskólum landsins. 

Starfstengd leiðsögn er mikilvægur þáttur fyrir starfsþróun leikskólakennarar og getur styrkt 

fagvitund þeirra og starfshæfni. Þegar ég horfi til þess að menntun leikskólakennari sé ekki 

eldri en tæpur mannsaldur og hlutfall leikskólakennara sem starfa í leikskólum sé undir 

viðmiðum í lögum þá dáist ég að þeim sem standa vaktina þrátt fyri þetta starfsumhverfi. 

Jafnframt velti ég því fyrri mér hvernig stjórnendur leikskólanna geti styrkt og stutt við 

starfshæfni og fagvitund leikskólakennara en það er trú mín að með starfstengdri leiðsögn 

getum við náð enn lengra. 

1.1 Kveikjan að verkefninu  

Í leikskólakennaranáminu vaknaði áhugi minn fyrir fagmennsku og starfsþróun 

leikskólakennara. Sá áhugi hefur aukist frá því að ég hóf að starfa sem leikskólakennari, í 

starfi deildarstjóra og nú sem aðstoðarleikskólastjóri. Á þessum tíma hefur það oft verið 

upplifun mín að deildarstjórar séu undir miklu álagi og oft og tíðum óöruggir um hlutverk sitt 

og hæfni sem stjórnendur. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á störfum deildarstjóra styðja 

við þessa upplifun mína en auk þess kemur fram að deildarstjórar óska eftir einhverskonar 

leiðsögn eða stuðningi í starfi (Ásdís Olga Sigurðardóttir, 2013; Berglind Hallgrímsdóttir, 

2010). Í starfi mínu hef ég leiðbeint leikskólakennaranemum og starfsfólki með mismunandi 

starfsreynslu og menntun. Í náminu við Menntavísindasvið hefur áhugi minn fyrir mikilvægi 

starfstengdrar leiðsagnar aukist og þá sérstaklega hlutverk leikskólastjórnenda í þeirri 

leiðsögn. Ég hef þá trú að leikskólakennarar sem fái leiðsögn og stuðning í starfi verði 

öruggari og nái betri árangri sem auki fagmennsku þeirra og vellíðan í starfi og þar með gæði 

kennslu. Það er því áhugavert að skoða hvaða leiðsögn leikskólakennurum stendur til boða 

bæði sem nýliðum í starfi svo og leikskólakennurum með starfsreynslu. Mikilvægt er að átta 

sig á því hvort leiðsögn eigi sér stað í leikskólum, hvernig henni er háttað, hver sinni 

leiðsagnarhlutverkinu innan leikskólans og hvert hlutverk leikskólastjórnenda er í 

leiðsögninni. Rannsakandi veit ekki til þess að slík rannsókn hafi áður verið gerð hér á landi.  

Umræðan um mikilvægi leiðsagnar til nýliða í kennslu hefur verið að aukast og hafa 

fræðimenn í auknum mæli fjallað um málefnið. Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

Háskólinn á Akureyri og Kennarasamband Íslands stóðu fyrir málþingi í byrjun árs 2017 sem 

bar yfirskriftina „Leiðsögn nema og nýliða í skólastarfi – samstarf háskóla og skóla“ þar sem 

málefnið var tekið til umfjöllunar. Höfundur tók þátt í málþinginu og fann þar fyrir áhuga og 



 

10 

þörf fyrir aukinni leiðsögn til kennara. Því er mikilvægt að ræða og rannsaka gildi og þörf fyrir 

leiðsögn í starfi kennara. 

Ég vænti þess að verkefnið hafa gildi fyrir leikskólasamfélagið þar sem efnið er lítið 

rannsakað innan leikskólans og því mun það bæta við þekkingu um starfstengda leiðsögn við 

leikskólakennara og þátttöku leikskólastjórnanda í þeirri leiðsögn. Ég tel brýnt að 

leikskólastjórnendur taki ábyrgð á leiðsögn í sínum skólum þar sem leikskólastjóri er faglegur 

leiðtogi sem ber ábyrgð á að skapa umhverfi fyrir starfsþróun og símenntun. 

1.2 Markmið með verkefninu  

Mikil vöntun er á leikskólakennurum á Íslandi, eins og áður er rakið og því mikilvægt að 

leikskólastjórnendur styðji vel við bakið á þeim leikskólakennurum sem til staðar eru. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hlutverk leikskólastjórnenda (leikskóla- og 

aðstoðarleikskólastjóra) í leiðsögn við leikskólakennara og hvaða aðferðir 

leikskólastjórnendur nota til leiðsagnar.  

Á undanförnum árum hefur í auknu mæli verið fjallað um leiðsögn til leikskólakennara og 

málefnið verið til umræðu, efnið hefur verið lítið rannsakað og því lítið til af skrifum sem 

tengjast leikskólanum sérstaklega. Það veldur því að nauðsynlegt er að styðjast við 

rannsóknir sem beinast ekki endilega að leikskólakennurum heldur hafa verið gerðar á 

leiðsögn í tengslum við kennaranema, kennara á öðrum skólastigum eða nýliða. Hér verður 

orðið kennari því notað um leikskólakennara en ætla má að svipað gildi um leikskólakennara 

og fram hefur komið í rannsóknum og skrifum sem hafa átt sér stað um önnur skólastig og 

nýliða í starfi. Samt sem áður snýr rannsóknin einungis að leiðsögn við leikskólakennara, 

bæði við nýliða og leikskólakennara sem hafa starfað lengur, en ekki að öðru fagmenntuðu 

eða ómenntuðu starfsfólki. Athyglinni er beint að leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra 

og þeim aðferðum sem þeir nota til leiðsagnar. Það er áhugavert að skoða hver staðan er í 

þessum málum og reyna að skilja hvernig leiðsögn er háttað í leikskólum. 

Markmiðið er að öðlast skilning á : Hlutverki leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra í 

leiðsögn við leikskólakennara í leikskólum og þeim aðferðum sem þeir nota til leiðsagnar . 

Leitast er við að öðlast innisýn í eftirfarandi:  

• Hvernig skilgreina leikskólastjórnendur leiðsögn? 

• Hvaða tilgangi telja leikskólastjórnendur að leiðsögn þjóni? 

• Hvernig er staðið að leiðsögn fyrir nýliða annars vegar og reyndari 

leikskólakennara hins vegar? 

• Hver sinnir leiðsögninni ef ekki leikskólastjórnendur?  
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Til að svara þessum spurningum verður notuð eigindleg aðferð þar sem tekin verða hálf 

opin viðtöl við leikskólastjórnendur. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Hér að framan hefur viðfangsefni og tilgangur rannsóknarinnar verið kynnt og hvers vegna ég 

tel mikilvægt að skoða þetta viðfangsefni nánar. Í fræðilega kaflanum sem kemur hér á eftir 

verður fjallað um aðferðir og hugmyndir fræðimanna um starfstengda leiðsögn ásamt 

rannsóknum sem tengjast efninu. Fjallað verður um starfstengda leiðsögn, starfskenningu, 

lærdómssamfélag og jafningjaleiðsögn, nýliða í starfi, leikskólastjóra og hlutverk þeirra í 

leiðsögn ásamt rannsóknum sem tengjast efninu. Gerð verður grein fyrir aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar og síðan ræddar í tengslum við 

rannsóknir og fræðilega kaflann. Að síðustu er komið að lokaorðum. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi sem ber ábyrgð á að skapa umhverfi fyrir starfsþróun og 

símenntun starfsfólks svo það fái tækifæri til að auka við þekkingu sína (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Starfstengd leiðsögn er hluti af starfsþróun og símenntun 

þar sem kennari fær tækifæri til að þróast og þroskast í starfi undir leiðsögn reyndari 

kennara. Gengið er út frá því að tilgangurinn með leiðsögn sé alltaf sá að auka starfshæfni og 

fagmennsku kennara sem skili sér í auknum gæðum í kennslu og öruggari kennurum. Leitast 

verður við að skilgreina hugtakið leiðsögn og hvað felst í því. Auk þess verða hugtökin 

starfshæfni og fagmennska skilgreind. Eins og fram hefur komið er orðið kennari notað um 

leikskólakennara og auk þess er orðið mentor notað um þá sem eru í hlutverki 

leiðsagnarkennara en eitt af mörgum hlutverkum leikskólastjórnenda er að vera faglegir 

leiðtogar og mentorar við kennara. 

Í þessum fræðilega hluta ritgerðarinnar er fjallað um mismunandi aðferðir sem nýtast í 

starfstengdri leiðsögn við kennara. Byrjað er á að gera grein fyrir hvað felst í starfstengdri 

leiðsögn og hvað einkennir hana. Þar á eftir er sagt frá hugmyndum fræðimannanna Gunnar 

Handal og Per Lauvås (1982) um hvernig kennarar móta starfskenningu. Fjallað er um 

lærdómssamfélag og jafningjaleiðsögn sem hefur verið mikið til umfjöllunar á undanförnum 

árum og hafa Finnar tileinkað sér aðferðina og notað til leiðsagnar. Fjallað er um nýliða og 

hvernig þeim vegnar í starfi og hlutverk leikskólastjórnenda í leiðsögn. Rannsóknir sem 

tengjast starfstengdri leiðsögn við kennara eru fléttaðar inn í hvern og einn kafla þar sem 

það á við. Að endingu er efnið tekið saman í samantekt. 

2.1 Starfstengd leiðsögn 

Í kennarastarfinu notar einstaklingurinn bæði faglega- og persónulega þekkingu við starf sitt. 

Kennarar eiga oft erfitt með að greina þar á milli eða skilgreina hvers vegna þeir hafa 

ákveðnar skoðanir og gildi þar sem fagleg og persónuleg þekking tvinnast saman. Talið er að 

nýliðum farnist betur í starfi ef þeir njóta leiðsagnar reyndari kennara og hafi möguleikann á 

að fá tíma og aukið rými til að aðlagast kennarastarfinu jafnt og þétt. Samt sem áður sýna 

rannsóknir að yfirleitt eru gerðar samskonar kröfur á nýútskrifaðan kennara eða nýliða í 

kennslu og kennara sem hafa starfað á vettvangi í mörg ár (Le Maistre og Paré, 2010; María 

Steingrímsdóttir, 2007). 

Erfitt getur verið að átta sig á hvað felst í hugtakinu leiðsögn eða hvaða tilgangi leiðsögn á 

að þjóna. Samkvæmt íslenskri orðabók (2002) kemur orðið leiðsögn af orðinu leiðsaga og 

merkir að vísa leið. Í leiðsögn á sér stað ákveðin kennsla í samspili milli tveggja aðila þar sem 

annar aðilinn fær ráð, eykur þekkingu og reynslu í samskiptum við mentor sem er 
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reynslumeiri kennari (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). Leiðsögn er lifandi hugtak sem getur 

tekið breytingum og er í sífelldri þróun. Hér verður horft á leiðsögn sem starfstengda 

leiðsögn þar sem tilgangur hennar er að auka starfshæfni og fagmennsku í starfi kennara. 

Hugtakið fagmennska á sér margar hliðar en hér verður það notað eins og það kemur 

fyrir í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 11) en þar segir: „Fagmennska kennara byggist á 

sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara 

snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Gengið verður út frá skilgreiningu Ragnhildar Bjarnadóttur (2008, bls. 56) á hugtakinu 

starfshæfni en hún skilgreinir starfshæfni sem „þekkingu, færni og eiginleika sem kennarar 

eru færir um að beita í starfi á markvissan og viðurkenndan hátt miðað við aðstæður, 

félagslegt samhengi og fagleg viðmið“.  

Í þessum kafla verður fjallað um starfstengda leiðsögn, hvað einkennir hana, hvert 

hlutverk mentors er í leiðsagnarferlinu og tilganginn með leiðsögninni. Ekki eru allir sammála 

um hvað starfstengd leiðsögn er eða hvað felst í henni enda eru hugmyndir um leiðsögn 

sífellt að breytast og þróast. Markmið starfstengdrar leiðsagnar ætti samt sem áður að 

snúast um starfsþróun eða aðlögun nýliða í starfi, aukna starfshæfni og fagmennsku.  

DiPaola og Hoy (2014) segja að með starfstengdri leiðsögn sé verið að horfa til aukinna 

gæða í kennslu og árangri nemenda. Starfstengd leiðsögn er ákveðið form af gæðastjórnun í 

skólum. Því þarf hver skóli að setja sér sín markmið varðandi hana og í framhaldinu að 

ákveða hvaða leiðsagnaraðferð henti til að kennarar nái sem bestum faglegum þroska sem 

nýtist þeim í daglegri kennslu. Með samvinnu eigi að auka við faglega þekkingu, gæði og 

árangur í kennslu sem leiði til betri kennsluaðferða. Sergovanni (2009) tekur í sama streng og 

segir að starfstengd leiðsögn ætti að snúast um að kennarar sýni framfarir í starfi og aukinn 

faglegan skilning á kennsluaðferðum og öllum þáttum sem snúa að kennslu og námsárangri 

nemenda. Starfstengd leiðsögn er hluti af starfsþróun og því er mikilvægt að fylgst sé með 

hvaða aðferðir eru notaðar til kennslu og þær skoðaðar í tengslum við skólanámskrá í 

hverjum og einum skóla. 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) segir eftirfarandi vera einkenni starfstengdar leiðsagnar; 

Samræður, samskipti, völd, leiðsögn, tímaskipulag og kennsla. Í samræðum eiga sér stað 

mikil samskipti milli mentors og kennara sem leiðir til náms. Samskiptin eiga sér stað milli 

fullorðinna einstaklinga sem báðir geta haft áhrif á hvað fer fram í leiðsögninni. Völd 

mentors eru ekki skilgreind og ákveðið valdaójafnvægi getur ríkt þar sem mentorinn er 

reynslu mikill kennari að leiðsegja nýliða. Leiðsögnin er persónulegt ferli þar sem ákveðið 

nám á sér stað með fáum þátttakendum. Tímaskipulagið í leiðsögninni fer eftir 

samskiptunum sem eiga sér stað og getur verið mjög fljótandi. Kennslan sem á sér stað í 

leiðsögn er í raun nám um kennslu. Líta má á starfstengda leiðsögn sem hluta af kennslu en í 
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leiðsögn á sér stað ákveðið samskiptaferli sem fer fram á ákveðnu tímabili sem á að taka 

enda. Þetta er mjög persónulegt ferli sem felur í sér ráðgjöf og stuðning við kennara hvort 

sem hann er nýliði eða reynslumeiri kennari sem er að þróa með sér eigin kennsluaðferðir 

eða leita nýrra leiða í starfi. Tilgangur starfstengdrar leiðsagnar getur bæði verið að veita 

upplýsingar, deila reynslu eða hvetja til sjálfsskoðunar. Það eru margar og mismunandi 

aðstæður sem hvetja til þess að kennarar fái leiðsögn. Einn þáttur er að vera nýr í starfi en 

bæði kennarar sem hafa starfað stutt eða lengi geta þurft á leiðsögn að halda í mismunandi 

aðstæðum eða við ákveðin verkefni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015; Sergiovanni, 2009). 

Í starfstengdri leiðsögn er kennari hvattur til að ígrunda á meðvitaðan hátt eigin 

starfsaðferðir til að auka skilning sinn á þeim gildum sem þar liggja að baki. Mikilvægt er að 

kennarinn öðlist aukið sjálfstraust og nái auknum faglegum og persónulegum styrk sem 

nýtist honum í starfi. Samskipti í leiðsögninni miða að því að mennta eða auka við faglega 

þekkingu og gera kennara örugga í starfi til að taka ábyrgð á eigin athöfnum og ákvörðunum. 

Leiðsögn er ákveðið ferli sem getur verið mjög persónulegt og því er mikilvægt að traust og 

gagnkvæm virðing ríki á milli mentors og kennarans sem fær leiðsögnina. Í starfstengdu 

leiðsögninni eiga sér stað samræður þar sem bæði mentorinn og kennarinn eiga möguleika á 

að koma sínum sjónarhornum á framfæri. Samt sem áður getur ákveðið valdaójafnvægi ríkt 

en þá er mikilvægt að hafa í huga að báðir aðilar eru jafningjar að svo miklu leyti sem 

mögulegt er og að báðir aðilar geti tekið ákvörðun um hvert innihald leiðsagnarinnar eigi að 

vera og þær skoðanir séu virtar af báðum (Heikkinen, Joken og Tynjälä, 2012; Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). Aftur á móti á kennarinn að vera ráðandi í ferlinu þar sem hann er að 

njóta leiðsagnar. Mentorinn sem sér um leiðsögnina þarf að búa yfir starfsreynslu og þroska 

til að hvetja áfram og stuðla að námi. Samræður eru notaðar til að fá kennara til að ígrunda 

eigin aðgerðir og hátterni í tengslum við kennsluaðferð og viðmót til nemenda, foreldra og 

samstarfsfólks. Með því eiga kennarar að auka eigin starfshæfni og fagmennsku (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015). 

Auður Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir (2002) skoðuðu hlutverk mentors við 

kennaranema. Þær benda á að starfandi kennarar sem sinna hlutverki sem mentorar fyrir 

kennaranema þurfi að vera vel upplýstir um þarfir nemans og hvað það er sem þeir eru að 

takast á við í náminu. Að veita einhverjum leiðsögn krefst annars af kennurum en að kenna 

nemendum. Þessi tvö hlutverk eru mjög ólík og kennarar hafa hugsanlega ekki nægilega 

kunnáttu á því hvernig þeir eiga að sinna hlutverkinu sem mentorar við aðra kennara. Líkur 

eru á að það sama eigi sér stað þegar verið er að taka á móti nýliðum í kennslu sem eru 

nýútskrifaðir. Rannsakendur benda auk þess á að mentorar eru margir hverjir að sinna þessu 

hlutverki samhliða kennarastarfinu og eigi í erfiðleikum með að finna tíma til þess að sinna 

hlutverki sínu sem mentorar, tímaleysið veldur kennurum því oft erfiðleikum með að 
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samtvinna þessi tvö hlutverk. Stjórnendur skóla þurfa að sýna starfstengdu leiðsögninni 

skilning og skapa tíma og pláss fyrir hana (Auður Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2002; Le 

Cornu, 2010; Zeichner, 2010). Kennarar sem eru í hlutverki mentora telja að það auki þeirra 

eigin starfshæfni að sinna þessu hlutverki, því þeir þurfa að ígrunda eigin hugmyndafræði, 

kennsluaðferðir og skilgreiningar á ýmsum þáttum sem tengjast kennslu og 

kennsluaðferðum og af hverju þeir hafa þá trú sem þeir hafa og beita til að geta svarað 

spurningum nýliðanna (Le Maistre og Paré, 2010). Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) segir 

hlutverk mentorsins vera að hlusta og styðja við kennarann og ígrunda hvað er vel gert og 

hvað mætti betur fara. Þetta er mjög vandasamt og krefjandi hlutverk og því þarf að vanda 

mjög til verka. Hafa ber í huga að hver einstaklingur hefur mismunandi reynslu og þarfir, því 

þarf leiðsögnin að miðast að hverjum og einum einstaklingi. DiPaola og Hoy (2014) taka undir 

það og segja að þeir sem veita leiðsögn eigi að sýna stuðning og veita ráð og að traust verði 

að ríkja á milli mentora og kennarar. Til að leiðsögn sé markviss og skili góðum árangri sé 

mikilvægt að fylgja ákveðinni aðferð eða ferli. 

Korhen, Heikkinen, Kiviniemi og Tynjälä (2017) skoðuðu hvaða nám átti sér stað hjá 

kennaranemum sem tóku þátt í jafningjaleiðsögn þar sem þátttakendur voru kennaranemar 

og starfandi kennarar. Niðurstöðurnar sýndu að í hópnum þar sem umræðurnar snérust um 

hagnýta reynslu, vandamál í kennarastarfinu og tilfinningar sem fylgja starfinu, lærðu 

kennaranemarnir að þeir eru ekki einir um tilfinningarnar og áhyggjurnar, það er hægt að 

létta á sér með samræðu við samstarfskennara sem bætir líðan í starfi. Nemarnir öðluðust 

auk þess trúnað sem gerði yfirfærsluna frá því að vera nemi í náminu og verða kennari í 

kennarastarfi auðveldari.  

Eins og fram hefur komið voru allir sammála um að starfstengdri leiðsögn er ætlað að 

auka við þekkingu kennara og auka starfshæfni þeirra sem leiðir til aukinna gæða í kennslu. 

Allir kennarar geta þurft á leiðsögn að halda á einhverjum tímapunkti á starfsævinni en 

mikilvægt er að þeir sem eru að feta sín fyrstu skref í kennslu njóti starfstengdrar leiðsagnar 

til að aðlagast kennarastarfinu. Í starfstengdri leiðsögn geta markmiðin verið mismunandi og 

mjög persónubundin. Hér er horft til þess að leiðsögnin fái kennarann til að ígrunda starfið 

og auka persónulegan styrk til að verða hæfari til að takast á við þær áskoranir sem mæta 

honum í starfi. Samræður eru notaðar til að fá kennara til að ígrunda eigin aðferðir og 

samskipti í tengslum við kennsluaðferð og viðmót til nemenda, foreldra og samstarfsfólks en 

með því eiga kennarar að auka starfshæfni og fagmennsku. Í næstu köflum verður sagt frá 

aðferðum sem henta vel til að nota í starfstengdri leiðsögn og eru til þess fallnar að auka við 

starfshæfni og fagmennsku kennara. Þetta eru hugmyndir fræðimannanna Gunnar Handal og 

Per Lauvås (1982) um starfskenningu kennara, lærdómssamfélag og jafningjaleiðsögn sem 

hefur notið vinsælda á undanförnum árum. 
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2.2 Starfskenning 

Kennarastarfið er fjölbreytt og viðamikið þar sem samskipti eru þungamiðja starfsins. Á 

hverjum degi eiga kennarar samskipti við nemendur, foreldra, samkennara og aðra aðila sem 

koma að skólanum. Starfið reynir á bæði faglega og persónulega hæfni kennara til að takast 

á við áskoranir starfsins en til þess þurfa þeir að vera meðvitaðir um eigin hugmyndir og gildi. 

Kennarar eru ekki alltaf meðvitaðir um af hverju þeir hafa ákveðnar hugmyndir um 

kennsluhætti og velferð barna en mikilvægt er fyrir þá að vera meðvitaðir um 

grunnhugmyndir sínar um þessa þætti sem móta starfskenningu þeirra (Handal og Lauvås, 

1982). Í vettvangsnámi er verið að búa kennaranema undir starfið og það er þar sem 

starfskenning þeirra byrjar að mótast. 

Það voru norsku fræðimennirnir Gunnar Handal og Per Lauvås (1982) sem þróuðu 

hugmyndina um starfskenningu kennara. Þeir ganga út frá því að allir kennarar móti sína 

eigin starfskenningu (no. Praksisteori) hvort sem þeir eru meðvitaðir eða ómeðvitaðir um 

hana. Starfskenning er persónubundin og mismunandi milli kennara en þó eiga þeir alltaf 

eitthvað sameiginlegt með öðrum kennurum. Reynsla, þekking og gildi kennarans móta 

starfskenninguna sem samanstendur af hugmyndum hans um kennarastarfið. Í raun má 

segja að starfskenning feli í sér allt sem kennarinn hefur lært og upplifað bæði með formlegu 

og óformlegu námi, þess vegna er hún mismunandi á milli kennara. Starfskenning byggir á 

þremur atriðum: 1) reynslu einstaklingsins, 2) þekkingu sem er fengin með námi og 3) 

gildismati. Þeir félagar setja kenningu sína upp í þríhyrning en grunnhugmyndin að honum 

(þríhyrningnum) er fengin að láni frá Løvlie (1974). Þríhyrningnum er skipt upp í þrjú stig sem 

nefnast p1, p2 og p3 sem hafa þýðingu fyrir ákveðnar athafnir.  

P1 Athafnir: eru beinar athafnir sem eiga sér stað í kennslu, það sem gerist í 

kennslustofunni og í beinum athöfnum við nemendur, foreldra eða samstarfsfólk. 

P2 Fræðileg/starfstengd rök: er allt sem kennarinn hefur lært í kennaranáminu, 

námskeiðum, það sem hann hefur lesið, samskipti og samræður við samstarfsmenn, fundir 

og almennt sú reynsla sem kennarinn býr yfir, bæði fagleg- og persónuleg reynsla sem hefur 

mótað hann á lífsleiðinni. 

P3 Siðferðileg rök: eru þau rök sem kennarinn færir fyrir því af hverju hann gerir ákveðna 

hluti og telur rétt að beita ákveðnum kennsluaðferðum.  

(Þýðingar á P1, P2 og P3 eru fengnar að láni frá Ragnhildi Bjarnadóttur, 1993). 
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(Handal og Lauvås, 1982). 

Hafdís Ingvarsdóttir (2004) skoðaði hvaða þættir hafa áhrif á starfskenningu kennara. 

Hægt var að skilgreina þrjú atriði sem voru mikilvæg fyrir mótun starfskenningu þeirra. Eitt 

var að eiga góð samskipti við nemendur en samspil við nemendur hefur áhrif á hvernig 

kennarar hugsa um eigin kennsluaðferðir. Annað var ástríða fyrir greininni, áhugi hefur 

mótandi áhrif, auk þess er það flestum kennurum mikilvægt að allir nemendur nái árangri og 

það hefur áhrif á hugmyndir þeirra um starfið. Þriðja var fræðileg umræða og ígrundun, 

mikilvægt er fyrir kennara að hafa tíma til að ræða og ígrunda starf sitt með samkennurum 

og ræða skólamenningu sem hluta af starfskenningu. Með því fá þeir tækifæri til að orða 

hugsanir sínar í hópi fagmanna og fá röklegar samræður um starfið.  

Handal og Lauvås (1982) segja að leiðsögn sé ferli sem getur gagnast kennaranemum, 

kennurum allra skólastiga og stjórnendum slíkra stofnana, öllum þeim sem hafa áhuga á að 

læra nýjar aðferðir og auka faglegan þroska. Sömu leiðsagnaraðferðir er hægt að nota fyrir 

alla innan skólakerfisins og þegar talað er um kennara er ekki verið að horfa á eitthvað 

ákveðið skólastig heldur kennara almennt. Hlutverk mentors er að hafa áhrif á 

starfskenningu með því að fá kennarann til að ígrunda eigin kennsluaðferðir og orða 

hugmyndir sínar, í því felist lærdómur. Með því verður kennarinn meðvitaður um eigin 

starfskenningu og um leið meðvitaðri um eigin gildi og hæfari til að beita fræðilegum rökum 

og velja kennsluaðferðir ásamt því að rökstyðja þær. Leiðsögnin þarf að hafa útgangspunkt í 

starfskenningu kennarans og mikilvægt er að hún þjóni þörfum hans. Mentorinn þarf að vera 

meðvitaður og opinn fyrir þörf kennarans fyrir leiðsögn, hann á ekki að kenna eða yfirfæra 

sínar eigin aðferðir og hugmyndir yfir á þann sem leiðbeint er heldur að kanna hvar 

kennarinn er staddur og hvar hann hefur þörf fyrir að útvíkka eigin þekkingu og aðferðir.  

Le Maistre og Paré (2010) komust að því að nýliðar gerðu oftast ráð fyrir því að aðstæður 

í kennslu væru vel skilgreindar með ákveðinni lausn. Í kennslu koma oft upp ófyrirsjáanlegir 

atburðir sem eiga sér stað í samskiptum við nemendur, foreldra og samkennara. Nýliðarnir 

áttu oftast erfiðast með að takast á við óvænt atvik sem koma upp, þeir hafa ekki sama 
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reynslubanka að leita í og reyndari kennarar og þá skortir reynslu til að byggja viðbrögð sín á. 

Leiðsögn til nýliða virðist ekki vera algeng en þeir hafa þörf fyrir leiðsögn eða stuðning í 

starfi. Nýliðarnir töldu að það mikilvægasta sem þeir hefðu lært á fyrsta árinu væri jafnvægi á 

milli persónulegs lífs og kennarastarfsins en einnig jafnvægi milli væntinga til starfsins og 

raunveruleikans. Kennarar verða öruggari með að taka ákvarðanir og bregðast við óvæntum 

atvikum ef þeir eru meðvitaðir um starfskenningu sína. 

Korhen, Heikkinen, Kiviniemi og Tynjälä (2017) skoðuðu hvaða nám átti sér stað hjá 

kennaranemum sem tóku þátt í jafningjaleiðsögn þar sem þátttakendur voru kennaranemar 

og starfandi kennarar. Niðurstöðurnar sýndu að í hópnum þar sem markmið umræðanna 

voru um gildi og viðmið í tengslum við lífssögu, viðhorf og framtíðarsýn þátttakenda, hvöttu 

umræðurnar til sjálfsskoðunar. Þar lærðu kennaranemarnir um eigin gildi og viðmið í 

tengslum við fræðin og byrjuðu að móta eigin starfskenningu. 

Starfskenning er persónubundin og tekur bæði til persónulegrar og faglegrar þekkingar 

kennara, hún mótast af þekkingu, reynslu og gildismati einstaklingsins. Kennarar eru ekki 

alltaf meðvitaðir um starfskenningu sína en mikilvægt er að þeir séu það. Handal og Lauvås 

(1982) telja að sömu aðferðir gildi hvort sem verið er að leiðbeina nýliða í starfi eða 

reynslumeiri kennurum þar sem leiðsögnin á að ganga út frá starfskenningu kennarans sem 

fær leiðsögnina.  

2.3 Lærdómssamfélag  

Hér verður sagt frá lærdómssamfélagi og hvað einkennir það en talið er að lærdómssamfélag 

ýti undir starfsþróun í skólasamfélaginu. Á seinni árum hefur verið horft til þess að 

kennaranám sé ekki einstaklingsnám heldur er verið að horfa til þess að kennarar læri saman 

og að starfsþróun sé hluti af lærdómssamfélaginu.  

Ekki er til nein algild eða fastmótuð skilgreining á lærdómssamfélagi. Anna Kristín 

Sigurðardóttir skilgreinir lærdómssamfélag í bókinni Fagmennska í skólastarfi (2013, bls. 37) 

og vísar í Stoll og fleiri frá 2006 en þar má sjá að áherslan er á samvinnu og samstarf með 

nemendur í forgrunni.  

Lærdómssamfélaglag samanstendur af hópi fólks sem deilir sameiginlegum 

áhuga og sýn á nám. Vinnur saman og styður hvert annað og leitar sameiginlegra 

leiða til að greina starfshætti sína, bæta þá og innleiða nýja sem geta stuðlað að 

betri árangri nemenda. Í því tilliti er leitað fanga innan og utan skólans..... . Í 

árangursríku lærdómssamfélagi ríkir menning sem hvetur og viðheldur stöðugu 

námi meðal starfsfólks skólans í þeim sameiginlega tilgangi að styrkja nám 

nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 
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Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) segir að lærdómssamfélag sé oft til staðar í 

skólasamfélaginu en það verði að þróa það áfram og styrkja til að festa það í sessi. Hún segir 

eftirfarandi vera einkenni lærdómssamfélags: Dreifð og styðjandi forysta, sameiginleg gildi 

og framtíðarsýn, faglegt samstarf, starfsþróun og gagnvirkt nám, menning sem styður 

samstarfið og skipulag starfs ásamt vinnuvenjum. 

Stjórnendur gegna mikilvægu hlutverki í lærdómssamfélagi en þeir verða að vera góð 

fyrirmynd allra í skólasamfélaginu og það er í þeirra verkahring að dreifa forystunni og styðja 

við starfsfólk skólans (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). 

2.3.1 Jafningjaleiðsögn 

Jafningjaleiðsögn er aðferð sem hefur verið að ryðja sér til rúms á undanförnum árum og eru 

vinsældir hennar sífellt að aukast. Finnar hafa tileinkað sér aðferðina og notað til leiðsagnar 

með góðum árangri. Á síðustu árum hafa finnskir fræðimenn fjallað hvað mest um 

jafningjaleiðsögn en þar í landi hefur skapast ákveðin menning um þetta form á leiðsögn. 

Jafningjaleiðsögn er gjarnan tengd við hugtökin lærdómssamfélag og skólaþróun (Heikkinen, 

Joken og Tynjälä, 2012). Segja má að jafningjaleiðsögn sé hluti af lærdómssamfélagi þar sem 

aðgerðin hentar vel fyrir þá hugmyndarfræði. Talið er að aðferðin henti fyrir breiðan hóp 

kennara en hægt er að nota hana með kennaranemum, nýliðum í kennslu, kennurum sem 

hafa starfað við kennslu hvort sem er í skamman eða langan tíma, auk þess sem aðferðin 

hentar fyrir stjórnendur skóla. Markmiðið með leiðsögninni er að læra af eigin reynslu, deila 

henni með öðrum og læra af reynslu samkennara. Aðferðin er því hentug leiðsagnaraðferð 

bæði þar sem samvinna og samstarf er fyrir hendi eða þar sem auka þarf samvinnu og 

samstarf (Heikkinen, Joken og Tynjälä, 2012). Flest okkar hafa líklega einhvern tíma á 

lífsleiðinni verið þátttakendur í jafningjaleiðsögn á óformlegan hátt eða fengið að njóta 

hennar í samskiptum við mismunandi einstaklinga í lífi okkar. 

Jafningjaleiðsögn (e. Peer-group mentoring) var í upphafi hugsuð sem leiðsagnaraðferð 

fyrir kennaranema, nýútskrifaða kennara og nýliða í kennslu og aðferðinni er ætlað að þróa 

starfshæfni og fagmennsku. Reynslan hefur þó sýnt að jafningjaleiðsögn er aðferð sem 

hentar fyrir breiðan hóp kennara. Í jafningjaleiðsögn fer fram samþætting á formlegu og 

óformlegu námi. Háskólanám er formlegt nám en námið sem fer fram í jafningjaleiðsögn er 

óformlegt sem er góð viðbót við háskólanámið. Talið er að þessi aðferð nýtist 

kennaranemum strax í náminu og ætti að vera hluti af lífi og starfi kennarans alla starfsævina 

(Heikkinen, Joken og Tynjälä, 2012; Korhen, Heikkinen, Kiviniemi og Tynjälä, 2017). 

Lauvås, Lycke og Handal (1996) fjalla um jafningjaleiðsögn (n. Kollegaveiledning). Þeir 

segja að allir kennarar skólans geti verið þátttakendur í jafningjaleiðsögn, einnig 

skólastjórnendur. Möguleikarnir á að útfæra leiðsögnina eru margir, ýmist geta allir kennarar 
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skólans tekið þátt eða hluti kennarahópsins. Það er í höndum hvers skóla fyrir sig hvernig 

aðferðin er útfærð. Hér er fjallað um jafningjaleiðsögn sem aðferð við leiðsögn við kennara 

til að auka starfshæfni þeirra og fagmennsku. 

Jafningjaleiðsögn fer fram í litlum og fámennum hópum. Hægt er að raða í hópana eftir 

fögum, aldri nemenda eða jafnvel þvert á skóla. Í jafningjaleiðsögn eru það kennarar sem 

leiðsegja hver öðrum og æskilegt er að leiðsögnin nái yfir lengri tíma hverju sinni, hugsanlega 

eitt skólaár með reglulegum fundum einu sinni til tvisvar í mánuði (Lauvås, Lycke og Handal, 

1996). Heikkinen, Joken og Tynjälä (2012) telja að best sé að hafa fimm til tíu í hverjum hóp, 

hópurinn hittist sex til átta sinnum yfir skólaárið í eina og hálfa til tvær klukkustundir í senn. 

Mentorinn er sá sem heldur utan um hópinn og sér um að áætlun sé fylgt eftir og að allir 

þátttakendur séu virkir og fái tækifæri til að tjá sig. Í byrjun á hópurinn að setja sér áætlun 

um hvernig hann starfar, ákveða fundi og hvaða málefni verði til umræðu yfir veturinn. Allir í 

hópunum eiga að vera jafnir og læra hver af öðrum þar sem kennarar með mismunandi 

reynslu koma saman og gefa eða þiggja af þekkingu og reynslu hvers annars. Til að hópurinn 

geti starfað er trúnaður og þagmælska undirstaða hans. Gengið er út frá því að 

kennaramenntun sé samfellt nám alla ævi, kennarar eru sífellt að bæta við þekkingu sína og 

fagmennsku út alla starfsævina. Í jafningjaleiðsögn er tækifæri fyrir kennara á mismunandi 

aldri með mismunandi reynslu að hittast og deila hæfni sinni sem og vandamálum sem 

tengjast starfinu. 

Le Cornu (2010) segir að í jafningjaleiðsögn séu kennarar að styðja við hvern annan sem 

styrkir sambandið milli þeirra. Með þátttöku í jafningjaleiðsögn þurfa þátttakendur að vera 

meðvitaðir um hlutverk sitt í hópnum og þeir þurfa að skuldbinda sig til að deila eigin 

reynslu, hlusta á samkennara og spyrja spurninga sem fær þá til að dýpka skilning sinn á eigin 

reynslu og þekkingu. Í þessu ferli er einstaklingurinn ekki eingöngu ábyrgur fyrir eigin 

starfsþróun heldur er hann jafnframt þátttakandi í lærdómssamfélagi. 

Innihald leiðsagnarinnar verður að stórum hluta til um daglegt líf kennara og 

umræðurnar munu fjalla um kennslu sem kennarar í hópnum standa fyrir, samskipti við 

nemendur, kennara og foreldra. Leiðsögnin á að hjálpa hverjum kennara að taka betri 

ákvarðanir út frá persónulegri reynslu og forgangsraða út frá faglegri þekkingu í samvinnu við 

aðra. Leiðsögn snýst ekki um að vera sammála heldur að ræða og ígrunda ólíkar hugmyndir 

og aðferðir. Í jafningjaleiðsögn gildir það að hjálpa og styðja við hvert annað í 

kennarastarfinu. Auk þess verður til sameiginlegur skilningur á hvernig unnið er í skólanum 

og hvers vegna það er mikilvægt (Lauvås, Lycke og Handal, 1996). 

Heikkinen, Joken og Tynjälä (2012) og Korhen, Heikkinen, Kiviniemi og Tynjälä, (2017) 

segja að í jafningaleiðsögn sé verið að styðja og styrkja faglega þekkingu kennara, bæði 

þeirra sem eru að stíga sín fyrstu skref í starfi og reyndari kennara. Mikilvægt er að nýliðar 
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sem eru að stíga sín fyrstu skref í kennslu séu þátttakendur í jafningjaleiðsögn ásamt 

kennurum sem eru staddir á mismunandi stað í kennsluferli sínu og eru að styrkja við 

starfshæfni sína og fagmennsku. Aðferðin snýst um að deila og ígrunda eigin og annarra 

reynslu, rökræða vandamál sem koma upp í kennslu og áskoranir sem tengjast starfi 

kennarans ásamt því að hvetja aðra þátttakendur í hópnum áfram á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt. Kennarar sem taka þátt í slíkum hópum eru að viðhalda og auka eigin 

starfshæfni og faglega þekkingu. Tilgangur fundanna er að styðja við sameiginlegan faglegan 

þroska, velferð og vellíðan kennara í starfi með samvinnu, sjálfsskoðun og ígrundun. 

Mikilvægt er að allir aðilar fái tækifæri til að koma sínum málefnum á framfæri en það er 

hlutverk mentorsins að tryggja að svo verði. 

Lauvås, Lycke og Handal (1996) telja að það sé mikilvægt að skólastjórnendur geri ráð 

fyrir jafningjaleiðsögn í skólanum og skapi tíma og rými fyrir hana. Það sé mikilvægt fyrir 

skólamenninguna og faglegt skólastarf. Fagleg þróun á sér stað í faglegri samræðu og í 

jafningjaleiðsögn fá kennarar tækifæri til að ræða og ígrunda skólastarfið og 

skólamenninguna, þetta ýtir undir frekara samstarf og samvinnu.  

Korhen, Heikkinen, Kiviniemi og Tynjälä (2017) skoðuðu hvaða nám átti sér stað hjá 

kennaranemum sem tóku þátt í jafningjaleiðsögn þar sem þátttakendur voru kennaranemar 

og starfandi kennarar. Niðurstöðurnar sýndu að í hópnum þar sem markmiðið var að deila 

reynslu og hugmyndum um kennslu, skólaþróun ásamt umræðu sem var bæði gagnrýnin og 

uppbyggjandi í tengslum við allt skólastarfið lærðu kennaranemarnir að brúa bilið frá því að 

vera nemi og verða kennari.  

Eins og fram hefur komið er gengið út frá því í jafningjaleiðsögn að kennaramenntun sé 

samfellt nám alla ævi og kennarar séu stöðugt að þróa starfshæfni og faglega þekkingu. 

Aðferðinni er ætlað að styðja við faglegt nám kennaranema, nýliða í kennslu og kennara sem 

eru staddir á mismunandi stað í kennsluferlinu. Með þessari aðferð er verið að auka 

samvinnu og samstarf kennara innan skólans þar sem lært er af eigin reynslu og reynslu 

samkennara, aðferðin sameinar ólíka hópa innan skólans. Það má gera ráð fyrir að þessi 

aðferð henti vel í skólum og þá sérstaklega í leikskólum þar sem kennarar eru með ólíkan 

bakgrunn auk þess sem aðrir fagmenntaðir starfsmenn hafa ólíkan bakgrunn úr sínu námi. 

Með því að nota jafningjaleiðsögn sem leiðsagnaraðferð er verið að auka starfshæfni og 

fagmennsku allra innan skólans. 

2.4 Nýliðar 

Kennarastarfið er viðamikið og miklar kröfur eru gerða til kennara bæði faglega og 

persónulega. Því ætti strax í kennaranáminu að byrja með markvissa leiðsögn fyrir 

kennaranema til að styrkja starfshæfni þeirra til kennslu bæði út frá faglegri og persónulegri 
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hæfni. Starfstengd leiðsögn ætti því að vera eðlilegur hluti af námi og starfi kennara. Þar sem 

menning er ólík milli skóla er mismunandi hvaða leiðsagnaaðferðir henta best á hverjum 

stað. Jafningjaleiðsögn er ein aðferð en auk þess eru fyrir hendi fleiri aðferðir til að veita 

starfstengda leiðsögn. 

Le Maistre og Paré (2010) segja að í mörgum starfsstéttum sé starfstengd leiðsögn hluti 

af starfi nýliða fyrsta starfsárið en þannig fái nýliðarnir aðlögun í nýju starfi með því að taka 

ekki fulla ábyrgð en slíkt hefur ekki tíðkast í kennslu. Hér verður gengið út frá því að nýliði sé 

einstaklingur sem er í kennaranámi og er að afla sér þekkingar og kunnáttu til að gerast 

kennari, nýútskrifaður kennari sem er að hefja kennsluferilinn eða þá kennari með einhverja 

kennslureynslu sem er að hefja starf á nýjum stað. 

Í leikskólakennaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er vettvangsnám hluti af 

náminu. Markmiðið er að leikskólakennaranemar fái tækifæri til að tengja saman vettvang 

og fræði til að auka faglega þekkingu og móta eigin sýn á uppeldi og kennslu í leikskólastarfi. 

Í vettvangsnámi fá nemarnir úthlutað leikskóla sem er þeirra vettvangsstaður eða heimaskóli 

á námstímanum. Þar tekur mentor á móti nemanum sem á að kynna hann fyrir 

skólasamfélaginu og leiðsegja honum um námið og starfið. Með þessu er verið að gefa 

nemanum tækifæri til að dýpka þekkingu sína, skapa traust og mynda tengsl við 

starfsvettvang (Vettvangsnám í leikskólakennarafræði, handbók, 2016). Í vettvangsnáminu fá 

nemarnir starfstengda leiðsögn frá sínum mentor en það er þarna sem starfstengda 

leiðsögnin byrjar og ætti að vera áframhaldandi í starfi kennara alla starfsævina. Eins og fram 

hefur komið þá er litið svo á í jafningjaleiðsögn að kennaramenntun sé samfellt nám alla ævi 

og því ætti það að vera sjálfsagður hlutur að starfstengd leiðsögn sé hluti af starfinu. Með því 

eru kennarar að auka við eigin starfshæfni og fagmennsku.  

Darling-Hammond (2006) fjallar um kennaramenntun og nýliða í starfi. Samkvæmt henni 

felur starf kennara mun meira í sér en staðreyndakennslu, starfið snýr að ólíkum þörfum 

nemenda sem kennarar mæta á hverjum degi. Í hverjum og einum slíkum nemendahópi eru 

ólíkir einstaklingar, hver með sitt sérkenni, ólíkan bakgrunn og fjölskylduaðstæður, það getur 

því verið mikill fjölbreytileiki í einum nemendahópi. Kennarastarfið er mjög flókið og 

viðamikið starf sem tekur á bæði faglegum og persónulegum þroska kennarans og vegna 

tímaleysis hafa kennarar ekki endilega tækifæri til að ræða saman um starfið. Ef 

kennaranemar eiga að vera tilbúnir til að takast á við kennarastarfið að námi loknu telur 

Darling-Hammond (2006) að auka verði hlut vettvangsnáms í kennaranáminu með auknu 

samstarfi milli háskólans og starfsvettvangs. Með því fái nemarnir tækifæri til að takast á við 

alla þætti starfsins og skilja betur hvað felst í kennarastarfinu og fái aukið sjálfstraust til að 

takast á við starfið og verða að kennurum. Í rannsókn Ragnhildar Bjarnadóttur (2008) þar 

sem kennaranemar ígrunduðu hvað þeim þótti erfitt við starfið kom í ljós að erfiðleikar 
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þeirra í kennslu reyndu á þá út frá persónulegri hæfni fremur en faglegri hæfni. Þetta voru 

þættir um eigin viðbrögð við hegðun nemenda, óvænt atvik sem upp komu í kennslu og að 

taka stjórn. 

Le Maistre og Paré (2010) telja að brottfall kennara úr starfi megi rekja til þess að nýliðar 

fá ekki þá starfstengdu leiðsögn og þann stuðning sem þeir þurfa til að aðlagast 

kennarastarfinu. Í rannsókn þeirra kom fram að nýliðar á fyrsta ári í kennslu upplifðu sig 

einangraða og vissu ekki hvert þeir áttu að sækja leiðsögn og þeir voru hræddir um að vera 

dæmdir vanhæfir ef þeir óskuðu eftir leiðsögn eða stuðningi. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur 

(1999) sem er ein af eldri rannsóknum á leikskólastiginu um starfsánægju og stjórnun í 

leikskóla kemur fram að nýliðar sem störfuðu sem deildarstjórar töldu sig ekki fá þá 

starfstengdu leiðsögn sem þeir þurftu á að halda. Enginn hafði rætt við þá um hvernig þeim 

gengi að fóta sig í starfinu né um líðan þeirra. Deildarstjórarnir lýstu skorti á eigin hæfni til 

starfsins og þeir töldu sig ekki ráða vel við starfshlutverk sitt, þeim þótti starfið öðruvísi en 

þeir áttu von á og fannst þetta hellast yfir sig. Einnig er athyglisvert að skoða niðurstöður úr 

rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2007). Hún segir frá rannsókn sinni þar sem hún var að 

skoða reynslu grunnskólakennara á fyrsta ári í kennslu. Greinilega kom í ljós að ef nýjum 

kennurum á að vegna vel í starfi þurfi þeir á starfstengdri leiðsögn og stuðningi að halda. 

Leiðsögnin þarf að taka til bæði faglegra þátta jafnt sem hagnýtra. Starfstengda leiðsögnin 

þarf að vera uppbyggjandi svo kennarinn geti vaxið og dafnað í starfi. Niðurstöðurnar sýndu 

að nýliðarnir fengu litla sem enga starfstengda leiðsögn og þurftu sjálfir að sækjast eftir 

henni, þeir furðuðu sig á því að enginn skyldi fylgjast með þeim í starfinu, hvernig þeir væru 

að standa sig eða hvaða kennsluaðferðir þeir notuðu. Kennararnir fundu hvorki fyrir 

hvatningu né leiðsögn í starfi. Það virðist ekki vera mikill munur á niðurstöðum á milli 

þessara tveggja íslensku rannsókna þrátt fyrir að þær séu gerðar með sjö ára millibili. Eftir 

fimm ár sem grunnskólakennari ræddi María Steingrímsdóttir aftur við sömu kennara og í 

fyrri rannsókn sinni og vildi vita reynslu þeirra. Allir voru kennararnir sammála um að það 

tæki tvö ár að komast inn í kennarastarfið en á þessum tíma hafi þeir öðlast aukið öryggi, 

starfsþroska og fagmennsku. Þrátt fyrir það kom fram að kennararnir eru enn á þeirri skoðun 

að æskilegt sé að fá meiri endurgjöf á starfið. Þeir upplifa enn eftirlitsleysi og að stjórnendur 

séu ekki sýnilegir en í dag þori þeir að leita til samkennara sem sé mikill styrkur (María 

Steingrímsdóttir, 2010). 

LeCorne og Ewing (2008) segja að kennaranámið þurfi að vera fjölbreytt og fela í sér 

marga hluti, allt frá kennslutækni til persónulegrar reynslu. Það hefur verið litið á 

kennaranám sem einstaklingsnám en á undanförnum árum hafi orðið breytingar og nú sé 

verið að horfa á kennarahópinn sem heild þar sem allir innan skólasamfélagsins læri í 

samvinnu. Þær segja að fram hafi komið að meiri líkur séu á því að kennari haldi áfram að 
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læra og auka við starfshæfni sína og fagmennsku þar sem ríkjandi lærdómssamfélag er til 

staðar. Með því að taka þátt í slíku samfélagi bjóði kennarar upp á gagnkvæman stuðning og 

áskorun á hvern annan um að læra meira og verða betri og hæfari fagmenn, læra nýja hluti 

og auka eigin þroska með ígrundun við samstarfsfólk. Kennarar hafa þörf fyrir starfstengda 

leiðsögn bæði faglega og persónulega. Í slíku samfélagi eru góðar aðstæður fyrir nema að 

læra í aukinni teymisvinnu þar sem ábyrgðin og áhættan er dreifð. Þær stöllur eru að lýsa 

lærdómssamfélagi þar sem jafningjaleiðsögn er í hávegum höfð. 

Heikkinen, Joken og Tynjälä (2012) segja að nýliðar sem ekki njóta leiðsagnar reyndari 

kennara eigi oft í erfiðleikum með að takast á við starfið og séu einmana í starfinu. Nýliðarnir 

eru ekki þeir einu sem græða á starfstengdu leiðsögninni, reynslumeiri kennarar sem eru í 

hlutverki mentors læra einnig í þessu hlutverki og auka fagmennsku sína. 

Rannsóknir sýna að nýliðar eru oft óöruggir og lenda í erfiðleikum í starfi sé þeim ekki 

leiðsagt. Þeir vita ekki hvert þeir eiga að snúa sér og þora ekki að biðja um leiðsögn vegna 

ótta um að vera dæmdir vanhæfir. Þar sem stunduð er jafningjaleiðsögn er litið svo á að 

kennaramenntun sé ævilöng menntun og að allir innan skólasamfélagsins læri saman en í 

slíku samfélagi styðja kennara hver við annan í að auka starfshæfni og fagmennsku. Að taka 

við kennarastarfi er mikil áskorun og eru nýliðar sem taka við slíku starfi oft á tíðum ekki 

undir það búnir og þurfa á starfstengdri leiðsögn að halda til að koma þeim af stað út í 

kennarastarfið og er það í höndum skólastjórnenda í hverjum skóla að taka á móti nýliðum 

og sjá til þess að þeim farnist vel í starfi. 

2.5 Hlutverk leikskólastjóra 

Hlutverk leikskólastjóra er margþætt en hann ber ábyrgð á rekstri leikskólans á allan hátt. 

Starfsmannamál eru oftar en ekki ofarlega á baugi hjá leikskólastjórnendum en leikskólastjóri 

mótar starfsmannastefnu og ber ábyrgð á að skapa gott starfs- og námsumhverfi.  

Eitt af hlutverkum leikskólastjóra er að vera faglegur leiðtogi sem felur í sér meðal annars 

að móta símenntunaráætlun sem er í samræmi við áherslur leikskólans og þær reglur sem 

hann starfar eftir. Leikskólastjóri og kennarar eiga rétt á símenntun eins og fram kemur í 

kjarasamningum þeirra, til að fylgjast með nýjungum, efla starfshæfni, fagmennsku og vinna 

að þróunarverkefnum (Lög um leikskóla, 90/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Einn liður í góðu starfs- og námsumhverfi er möguleiki kennara til að njóta 

starfstengdrar leiðsagnar í starfi ásamt tíma og rými til starfsþróunar á fjölbreyttan hátt. 

Sergovanni (2009) segir það á ábyrgð skólastjóra að þróa leiðir í skólastarfi sem stuðla að 

því að starfstengd leiðsögn geti átt sér stað í skólanum. Í samstarfi við kennara þarf að finna 

leiðir svo að leiðsögn verði hluti af skólamenningunni og hún verði fest í sessi. Markmiðið er 

að hvetja kennara til samvinnu sem stuðlar að auknum faglegum þroska. Leiðirnar sem hægt 
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er að nota til starfstengdrar leiðsagnar eru margar og engin algild aðferð til, þar sem skólar 

eru margir og mismunandi skólamenning ríkir í þeim. Auk þess er verið að leiðbeina 

kennurum með ólíkan bakgrunn og því þarf að horfa til þess hvað sé í brennidepli hjá 

hverjum og einum kennara. DiPaola og Hoy (2014) taka undir það að skólastjóri sé ábyrgur 

fyrir starfstengdri leiðsögn og fagmennsku kennara í skólanum bæði hvað varðar nýliða og 

reynslumeiri kennara. Hann þarf að skapa tækifæri til leiðsagnar og hvetja til faglegs þroska 

kennara og taka þátt í leiðsögn til einstakra kennara. Zeichner (2010) segir að 

skólastjórnendur verði að sýna forystu í að skapa tíma og rými til að taka á móti ekki 

eingöngu nýliðum heldur líka kennaranemum í skólann. Rodd (2013) segir það vera skyldu 

hvers skólastjóra að fjárfesta í mannauðinum og þeir þurfi að horfast í augu við þá áskorun 

að vera í hlutverki mentors við kennara og styðja starfsmannahópinn svo hann haldi áfram 

að auka starfshæfni sína og fagmennsku. Mikilvægt sé að hvetja kennara til þess að vera 

stöðugt að læra og takast á við nýja hluti.  

María Steingrímsdóttir (2007) segir að nýir kennarar þurfi á mikilli starfstengdri leiðsögn 

og stuðningi að halda eigi þeir að komast vel af stað inn í nýtt starf og hljóta aukna 

starfshæfni og öryggi sem kennarar. Skólar þurfi því að móta sér móttökuáætlun fyrir nýja 

kennara og leiðsegja á markvissan og skipulagðan hátt til að auka gæði kennslu og árangur 

fyrir alla í skólasamfélaginu. Niðurstöður hennar sýna að nýliðar voru undrandi á því að 

skólastjórinn tók ekki þátt í leiðsögn til nýliða og átti takmörkuð afskipti af nýjum kennurum. 

Þeir voru hissa á því að enginn fylgdist með kennsluháttum þeirra eða hvernig þeir höguðu 

kennslunni. Það er augljóst að nýliðar í starfi þurfa á leiðsögn að halda. Það má túlka 

niðurstöðurnar í rannsókn Maríu sem vísbendingu um að skólastjórar þurfi að tileinka sér 

breytt vinnubrögð í þessum málaflokki og skoða hvernig leiðsögn við nýliða og kennara sé 

háttað í sínum skóla. Fimm árum síðar kalla þessir sömu kennarar eftir eftirliti eða leiðsögn 

frá stjórnendum. Kennararnir hafa þörf fyrir að stjórnendur veiti þeim leiðsögn og fylgist 

betur með hvað fari fram í kennslu og séu sýnilegri í skólastarfinu (María Steingrímsdóttir, 

2010). Rannsóknir sem fjalla um hlutverk, líðan, starfsánægju og störf deildarstjóra og 

leikskólakennara vísa til þess að margir þeirra eru oft á tíðum óöryggir um hlutverk sitt og 

starfshæfni, sérstaklega sem stjórnendur og kalla eftir leiðsögn eða stuðningi í starfi (Arna H. 

Jónsdóttir, 1999; Ásdís Olga Sigurðardóttir, 2013; Berglind Hallgrímsdóttir, 2010).  

Eitt af hlutverkum leikskólastjórnenda er að vera mentor fyrir allt starfsfólk en ekki síst 

nýliða sem eru að hefja kennsluferilinn. Í könnun Auðar Torfadóttur og Hafdísar 

Ingvarsdóttur (2002) um stöðu mentora á Íslandi er hlutverk mentora samkvæmt þeim 

sjálfum að veita innsýn í menningu skólanna, uppbyggilega leiðsögn og jákvæða gagnrýni. 

Hlutverk mentors er margþætt. Hann þarf að vera góð fyrirmynd í góðum vinnubrögðum, 

faglega sterkur og góður í samskiptum, geta hrósað og gagnrýnt á uppbyggilegan máta.  
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Hlutverk leikskólastjóra sem faglegs leiðtoga er stórt og mikilvægt er fyrir hann að móta 

starfsmannastefnu í skólanum þar sem fram kemur hvernig haga eigi móttöku og leiðsögn 

nýliða og ekki síður við kennara sem hafa starfað í lengri eða skemmri tíma. Í öllum 

leikskólum landsins á að vera til símenntunaráætlun og hvernig standa eigi að starfsþróun. 

Með starfstengdri leiðsögn er verið að auka starfshæfni og fagmennsku kennara, því þarf 

leiðsögnin að miða að skólamenningunni sem ríkir í skólanum. Gefa þarf leiðsögninni tíma og 

rými innan skipulags skólans og leikskólastjórnendur eiga að ganga þar fremstir í flokki sem 

fyrirmynd annarra kennara. Það mun hvetja aðra til að auka við eigin starfshæfni en 

mannauðurinn er mikilvægasti hlekkurinn í góðu skólastarfi. 

2.6 Samantekt 

Hér að ofan hefur verið fjallað um starfstengda leiðsögn og aðferðir sem henta til leiðsagnar, 

hvernig nýliðum vegnar í starfi og hlutverk leikskólastjórnenda í starfstengdri leiðsögn við 

kennara. Tilgangurinn með leiðsögn er að auka starfshæfni og fagmennsku kennara sem 

leiðir til þess að kennarar verði öruggari og ánægðari í starfi sem skilar sér í auknum gæðum í 

kennslu. Nýliðum sem njóta starfstengdrar leiðsagnar í starfi virðist ganga betur að aðlaga sig 

að kennarastarfinu og ná að tileinka sér starfið. 

Starfstengd leiðsögn miðar að starfsþróun eða aðlögun nýliða í starfi, hún miðar að 

aukinni menntun, starfshæfni og faglegri þekkingu kennarans. Allir hafa einhvern tíma á 

starfsævinni þörf fyrir leiðsögn á einn eða annan hátt hvort sem viðkomandi er nýliði að 

hefja kennsluferilinn eða reyndur kennari sem er búinn að starfa í stuttan eða langan tíma. Í 

starfstengdri leiðsögn fer fram ákveðin kennsla með samskiptum milli mentors og nýliða, í 

þessum samskiptum getur ríkt valdaójafnvægi vegna mismunandi stöðu einstaklinganna þar 

sem annar er mentor með mikla kennslureynslu en hinn nýliði sem er að læra og öðlast 

kennslureynslu. Í þessum samskiptum á sér stað samræða og í samræðunum á leiðsögnin sér 

stað og geta báðir aðilar haft áhrif á hvað skal ræða. Í leiðsögn á sér stað ákveðið 

samskiptaferli yfir ákveðið tímabil sem á sér upphaf og endir. Þetta ferli getur verið mjög 

persónulegt og ákveðið valdaójafnvægi getur ríkt en mikilvægt er að í þessu ferli ríki 

gagnkvæmt traust og virðing, bæði mentorinn og kennarinn sem þiggur leiðsögn hafa áhrif á 

hvernig leiðsögninni er háttað. Samskiptin og samræðan miða að því að mennta og auka 

faglega þekkingu til að gera kennarann öruggari og hæfari í starfi. Til þess þarf að ígrunda 

eigin kennsluaðferðir og samskipti við nemendur, samkennara og foreldra. 

Norðmennirnir Handal og Lauvås (1982) ganga út frá því að allir kennarar móti sína eigin 

starfskenningu sem eru hugmyndir kennarans um kennarastarfið. Kennarar eru ekki endilega 

meðvitaðir um starfskenningu sína. Starfskenningin byggir á reynslu einstaklingsins, þekkingu 

sem er fengin með námi og gildismati kennarans. Því er starfskenningin mjög persónubundin 
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þar sem hún inniheldur í raun allt það sem einstaklingurinn hefur lært og upplifað um ævina 

bæði í óformlegu og formlegu námi. Þeir félagar telja að leiðsögnin eigi að snúast um að gera 

kennara meðvitaða um eigin starfskenningu og að hlutverk mentors sé að fá kennarann til að 

ígrunda eigin starfskenningu og leiðsögnin eigi að ganga út frá því hvar kennarinn er staddur 

í starfskenningu sinni en í því felist lærdómur. 

Dreifð og styðjandi forysta, sameiginleg gildi og framtíðarsýn, faglegt samstarf, 

starfsþróun og gagnvirkt nám, menning sem styður samstarfið og skipulag starfs auk 

vinnuvenja eru þau atriði sem þurfa að vera til staðar í skólum svo hægt sé að skilgreina þá 

sem lærdómssamfélag en stór hluti af lærdómssamfélagi er jafningaleiðsögn. Í 

jafningjaleiðsögn er gengið út frá því að kennaramenntun sé samfellt nám alla ævi og því eigi 

að skapa tækifæri fyrir alla kennara að taka þátt í leiðsögn. Jafningjaleiðsögn er aðferð sem 

talið er að henti fyrir breiðan hóp kennara, þar fer fram bæði formlegt og óformlegt nám. 

Leiðsögnin fer fram í fámennum hópum. Best er að hópurinn hittist reglulega allt skólaárið. Í 

byrjun þarf hópurinn að gera sér áætlun um hvernig hann ætlar að starfa, um fundi og 

fundartíma og hvaða málefni verði á dagskrá yfir veturinn. Í hópnum þarf að vera einn 

mentor. Hans hlutverk er að halda utan um hópinn, fara eftir áætlun og sjá til þess að allir 

meðlimir hópsins fái tækifæri til að tjá sig. Grunn undirstaða hópsins er trúnaður, traust og 

þagmælska þar sem allir eiga að vera jafnir og læra hver af öðrum. Markmiðið er að læra af 

eigin reynslu og deila henni ásamt því að læra af reynslu samkennara. Því þurfa kennarar að 

skuldbinda sig til að vera virkir þátttakendur með því að deila eigin reynslu og hlusta á 

samkennara. Í þessu ferli er einstaklingurinn ekki bara ábyrgur fyrir eign starfsþróun heldur 

allra í hópnum. 

Leiðsögn ætti að vera eðlilegur hluti af starfi nýliða. Í vettvangsnámi kennaranema njóta 

þeir leiðsagnar mentors sem kynnir þá fyrir skólasamfélaginu til að auka þekkingu þeirra og 

mynda tengsl við starfsvettvang. Fræðimenn telja að auka þurfi hlut vettvangsnáms í 

kennaranámi til að undirbúa nema sem best undir kennarastarfið. Kennarastarfið er 

krefjandi starf þar sem reynir ekki síður á persónulega færni en faglega en það virðist oft 

vefjast fyrir nýliðum í kennslu að samræma þessa tvo þætti. Það er ljóst að nýliðar þurfa og 

vilja leiðsögn í starfi, þeir kalla eftir leiðsögn og upplifa sig oft á tíðum einmana í starfi og 

efast um eigin starfshæfni en þeir vita ekki hvert þeir eiga að leita eftir leiðsögn. Nýliðarnir 

vilja fá umræðu um eigin kennsluaðferðir og undrast að enginn skuli fylgjast með þeim við 

kennslu og gefi þeim endurgjöf um hvernig þeir standa sig.  

Leikskólastjóri er leiðandi í starfi leikskólans. Starf hans er margþætt en starfsmannamál 

er stór þáttur í starfi hans ásamt því að fara fremstur í flokki sem faglegur leiðtogi. Það er á 

ábyrgð leikskólastjóra að skapa tíma, þróa og finna leiðir til að móta leiðsagnaraðferðir í 

skólanum ásamt því að festa þær í sessi. Gera þarf ráð fyrir að mæta ólíkum þörfum hvers 
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kennara fyrir sig því kennarahópurinn getur verið fjölbreyttur og kennaraneminn og nýliðinn 

hafa þörf fyrir annað en kennari með mikla reynslu. Rannsóknir vísa til þess að nýliðar séu 

óöruggir í starfi og hafa þörf fyrir leiðsögn og stuðning til að ná aukinni starfshæfni og til að 

komast vel af stað inn í starfið og telja þörf á að skólastjóri taki þátt í leiðsögn til þeirra. 

Mikilvægasti grunnurinn fyrir faglegt skólastarf er mannauðurinn því ætti það að vera eitt af 

forgangs verkefnum hvers leikskólastjóra að halda vel utan um starfsmannahópinn sinn og 

sjá til þess að starfstengd leiðsögn og starfsþróun séu sjálfsagðir hlutar af skólasamfélaginu. 



 

29 

3. Rannsókn 

Í þessari rannsókn var eigindleg (e. Qualitative) rannsóknaraðferð notuð við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Hér á eftir er gert grein fyrir einkennum eigindlegra rannsókna, vali á 

viðmælendum, hvernig öflun gagna fór fram og um greiningu þeirra. Að lokum er gerð grein 

fyrir siðferðilegum atriðum er varða rannsóknina, rannsakanda og þátttakendur hennar. Lagt 

var af stað með að fá leyfi frá fjórum leikskólum og tekin viðtöl við bæði leikskólastjóra og 

aðstoðarleikskólastjóra eða átta þátttakendur í heildina. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Þar er gengið út frá 

því að félagslegur veruleiki sé síbreytilegur og einstaklingar upplifi hann á ólíkan hátt. Því er 

best að rannsaka félagsleg fyrirbæri í eigin umhverfi en þannig getur rannsakandi reynt að 

skilja upplifun þátttakenda. Eigindleg aðferð gagnast vel þar sem viðfangsefnin geta verið 

óljós og ekki er vitað hvert rannsóknin muni leiða rannsakanda. Í aðferðinni er lögð áhersla á 

að kafa djúpt í rannsóknarefnið þar sem verið er að skoða reynslu og viðhorf einstaklingsins, 

spurningar eins og hvað, hvernig og hvers vegna eru ráðandi (Lichtman, 2013; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Einkenni eigindlegra rannsókna er að lýsa, skilja og túlka mannlega 

hegðun, það er engin ein rétt leið að markmiðinu. 

Rannsóknarsniðið sem notað var nefnist tilviksrannsókn (e. Case study) þar sem verið var 

að skoða hlutverk leikskólastjórnenda í leiðsögn við kennara. Tilviksrannsókn hentar vel í 

rannsóknum þar sem verið er að fylgjast með einstaklingum, atburðum eða hópum og þar 

sem fá tilvik eru skoðuð. Verið er að horfa á hvert tilvik fyrir sig og viðurkennt er að það eru 

fleiri en ein hlið á hverju máli og gert er ráð fyrir að það sé hægt að fá betri og dýpri skilning 

á viðfangsefninu sem er oft sprottið af reynslu rannsakanda. Til að nálgast efnið er hægt að 

nota mismunandi aðferðir, taka viðtöl, framkvæma vettvangsathugun og fleira en hér 

varnotast við hálfopin viðtöl og fyrirliggjandi gögn (Lichtman, 2013; Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013). Í þessari rannsókn var verið að fá aukin skilning á hlutverk 

leikskólastjórnenda í starfstengdri leiðsögn við kennara og hvaða aðferðir þeir nota til 

leiðsagnar. Rannsóknin byggir á átta einstaklingsviðtölum sem tekin voru við fjóra 

leikskólastjóra og fjóra aðstoðarleikskólastjóra í fjórum leikskólum. Þar sem rannsóknin er 

smá í sniðum er einnungis dregin upp af mörkuð mynd af stöðunni og niðurstöður sýna 

einnungis sjónarhorn þeirra sem taka þátt í rannsókninni sem eru allt leikskólastjórnendur í 

stórum leikskólum.  

Til að stuðla að trúverðugleika rannsóknarinnar þarf hún að vera vel skipulögð, val 

þátttakenda í samræmi við viðfangsefnið og tengja þarf rannsóknina við fræðileg skrif og 
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aðrar rannsóknir. Rannsakandi telur að niðurstöður rannsóknarinnar séu trúverðugar þar 

sem rannsóknin var vel skipulögð. Leitað var til átta þátttakenda, hægt var að tengja 

niðurstöður hennar við fræðileg skrif og fyrri rannsóknir um viðfangsefnið. Tekið skal fram að 

niðurstöðurnar lýsa aðeins aðstæðum í þessum fjórum leikskólum og sjónarhorni þeirra átta 

leikskólastjórnenda sem þar starfa, þannig að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður 

rannsóknarinnar. Engu að síður gefa þær innsýn í hlutverk og aðferðir sem notaðaðar eru í 

leikskólum af ákveðnni stærð. 

3.2 Val á viðmælendum 

Tilgangsúrtak (e. Purposeful sampling) var notað við val á þátttakendum en með því var verið 

að velja þátttakendur með ákveðið markmið í huga. Í tilgangsúrtaki er áhersla á að 

þátttakendur hafi einhverja reynslu af viðfangsefninu en talið er ekki síður mikilvægt að 

fanga ólík sjónarhorn (Creswell, 2013; Lichtman, 2013). Efni rannsóknarinnar hefur lítið verið 

rannsakað innan leikskóla á Íslandi en verið var að leita eftir hvaða aðferðir stjórnendur nota 

til leiðsagnar við kennara. Því taldi ég að mikilvægt væri að nálgast raunveruleikann eins og 

hann er. Ákveðið var að velja leikskólana eftir stærð og æskilegt að velja hvorki of fámenna 

né of fjölmenna leikskóla, ákjósanleg stærð leikskólanna væri fimm deildir. Rætt var við bæði 

leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra með því var verið að fá fjölbreyttari og betri mynd af því 

hvernig leiðsögn átti sér stað af hálfu stjórnenda. Lagt var upp með að fanga raunveruleikann 

eins og hann er og ólík sjónarhorn um efnið en niðurstöðurnar voru að sjónarhorn 

leikskólastjórnenda um leiðsögn og aðferðir sem notaðar voru til leiðsaganar viðast vera 

mjög sambærilegar .og því náðist ekki að nálgast ólík sjónarhorn nema að litlu leyti. 

Til að gæta trúnaðar við þátttakendur verður ekki gefið uppi hvar rannsóknin var 

framkvæmd nánar en að ákveðið var að framkvæma rannsóknina á höfuðborgarsvæðinu. 

Það gekk hægt að fá leikskóla til samstarfs. Haft var samband með því að senda tölvupóst á 

leikskólastjóra og óskað eftir þátttöku. Í byrjun var sent bréf (fylgiskjal 1) í fjóra leikskóla til 

að óska eftir þátttöku en það var sá fjöldi sem leikskóla sem þurfti. Eftir því sem skólarnir 

svöruðu og samþykktu þátttöku eða ekki var fleirum bætt við þar til að endingu var búið að 

senda bréf í tólf leikskóla. Einn skóli svaraði tölvupóstinum strax og viðtöl voru ákveðin, 

annar svarið jákvætt en að viðtöl gætu ekki farið fram fyrr en mánuði seinna sem var í góðu 

lagi en hætti svo við þegar á reyndi. Eftir tvær vikur var hringt í leikskólastjórana sem ekki 

höfðu svarað og þá ákvað einn skóli að taka þátt en annar vildi ekki vera með. Eins og áður 

kom fram þá voru í heildina sendar beiðnir um þátttöku í tölvupósti til tólf skóla. Það tók 

tíma að fá fjóra leikskóla til að samþykkja þátttöku í rannsókninni, að hringja í skólana virtist 

virka best til að fá þá til þátttöku.  
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Viðmælendur voru beðnir um að velja stað og stund til viðtala en Lichtman (2013) segir 

að það sé æskilegt að viðtöl fari fram á heimavelli viðmælenda. Allir viðmælendurnir óskuðu 

eftir að rannsakandi kæmi í leikskólana til að taka viðtölin sem var mjög jákvætt og gaman að 

fá að skoða leikskólana.  

3.2.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru átta og komu frá fjórum leikskólum. Í hverjum leikskóla var 

rætt við leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra. Ákveðið var að ræða við bæði leikskóla- 

og aðstoðarleikskólastjóra til að fá innsýn í hvernig stjórnendur veita leiðsögn. Starf 

leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra er ólíkt að því leyti að aðstoðarleikskólastjóri starfar við 

hlið leikskólakennari á deildum þar sem starf aðstoðarleikskólastjóra er ekki fullt 

stjórnunarstarf á hann vinnuskyldu á deild og því mikilvægt að sjá hvort það hefði áhrif á 

leiðsögnina. Allir þátttakendurnir voru konur og hafa þær fengið dulnefni til að gæta 

trúnaðar. Leikskólarnir voru allir staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og í stærri kantinum, fimm 

til sex deilda leikskólar þar sem var fjölmennur hópur barna og starfsfólks. Leikskólarnir voru 

með barna fjölda frá 88 börnum upp í 134 og starfsmannafjölda frá 24 upp í 40 starfsmenn.  

Blómsturvellir 

Er fimm deilda leikskóli. Þar dvelja 88 börn og í dag starfa 24 starfsmenn í leikskólanum þar 

af eru 6 leikskólakennarar. 

Dagný er leikskólastjóri, útskrifuð sem leikskólakennari með framhaldsnám í stjórnun. Hún 

hefur starfað sem leiðbeinandi, deildarstjóri og síðustu 15 ár sem leikskólastjóri. 

Iðunn er aðstoðarleikskólastjóri, útskrifuð sem leikskólakennari og stundar framhaldsnám í 

stjórnun. Hún hefur starfað sem leiðbeinandi, leikskólakennari, deildarstjóri og nú sem 

aðstoðarleikskólastjóri í tæp 3 ár. 

Dalakot 

Er fimm deilda leikskóli. Þar dvelja 103 börn og í dag starfa þar 30 starfsmenn, þar af eru 4 

leikskólakennarar. 

Fanndís er leikskólastjóri, útskrifuð sem leikskólakennari með framhaldsnám í stjórnun. Hún 

hefur starfað sem leikskólakennari og síðustu 26 ár sem leikskólastjóri. 

Íris er aðstoðarleikskólastjóri, útskrifuð sem leikskólakennari. Hún hefur starfað sem 

deildarstjóri þar til fyrir einu og hálfu ári þegar hún tók við stöðu sem aðstoðarleikskólastjóri. 

Álfavellir 

Er fimm deilda leikskóli. Þar dvelja 103 börn og í dag starfa 28 starfsmenn í leikskólanum, þar 

af eru 9 leikskólakennarar. 
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Gerða er leikskólastjóri, útskrifuð leikskólakennari með framhaldsnám í kennslu yngri barna. 

Hún hefur unnið öll störf í leikskóla; við ræstingar, sem eldhússtarfsmaður, leiðbeinandi, 

leikskólakennari, deildarstjóri, aðstoðarleikskólastjóri og síðustu 10 árin sem leikskólastjóri. 

Jóna er aðstoðarleikskólastjóri, útskrifuð sem leikskólakennari og er í framhaldsnámi í 

leiðsögn. Hún hefur starfað sem leikskólakennari, deildarstjóri og síðustu 19 árin sem 

aðstoðarleikskólastjóri. 

Fífukot 

Er sex deilda leikskóli. Þar dvelja 134 börn og í dag starfa þar 40 starfsmenn, þar af eru 12 

leikskólakennarar. 

Halla er leikskólastjóri, útskrifaður leikskólakennari með diplómu í stjórnun. Hún hefur 

starfað sem deildarstjóri, aðstoðarleikskólastjóri og er á fyrsta ári sem leikskólastjóri. 

Karen er aðstoðarleikskólastjóri, útskrifuð með B.S gráðu í grunninn ásamt kennsluréttindum 

og hefur bætt við sig námi sem leikskólakennari. Hún hefur starfað sem grunnskólakennari, 

deildarstjóri í leikskóla og er ný byrjuð sem aðstoðarleikskólastjóri. 

3.3 Gagnaöflun  

Við öflun gagna voru notuð viðtöl en þau eru talin góð aðferð til að öðlast innsýn og skilning 

á félagslegum fyrirbærum, athöfnum eða reynslu þátttakenda. Í viðtölum fara fram 

samræður um ákveðið viðfangsefni sem ákveðið er af rannsakanda. Leitast er við að ná dýpt í 

samræðurnar til að auka skilning á viðfangsefninu (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2013). 

Notuð voru hálfopin viðtöl (e. Semi-structured interview) og stuðst við ákveðinn 

viðtalsramma (fylgiskjal 2) í öllum viðtölunum en viðtalsramminn getur tekið breytingum 

eftir því hvenig hvert og eitt viðtal þróast. Viðtalsramminn á ekki að vera leiðandi í viðtalinu 

heldur er hann hugsaður sem hjálpartæki fyrir rannsakanda (Lichtman, 2013). Viðtölin eru 

tekin upp á upptökutæki og afrituð orðrétt í tölvu, unnið úr þeim og þeim svo eytt. 

Rannsakandi tók viðtölin upp á þar til gert tæki, hvert viðtal var um 30 mínútur. Engin 

munur var gerður á viðtölum á milli leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra. Markmið 

viðtalanna var að draga fram mynd af því hvernig stjórnendur leikskólanna tóku þátt í 

leiðsögn, hvaða aðferðir þeir notuðu auk þess að fá sýn á fyrirliggjandi gögn er varða 

leiðsögn og skipulag hennar eins og t.d. ársáætlun og annað slíkt. Afritun viðtalanna var 

tímafrek vinna og tók það rannsakanda töluverðan tíma að afrita öll gögnin. 
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3.4 Greining gagna 

Til að greina gögnin var notuð túlkandi greining eða þemagreining þar sem leitast er við að 

útskýra gögnin með því að finna þemu eða mynstur sem eru lýsandi og gefa útskýringu á 

viðfangsefninu sem túlka má sem svar við rannsóknarspurningunni (Braun og Clarke, 2013; 

Lichtman, 2013; Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Braun og Clarke 

(2013) segja að þemagreining sé ein algengasta greiningaraðferð í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Gengið er út frá því að leitað sé eftir þemum til að svara 

rannsóknarspurningunni út frá gögnum sem er safnað frá viðmælendum og hvernig þeirra 

sýn er á viðfangsefnið. 

Greiningarvinna fór fram eftir að gögn höfðu verið afrituð. Rannsakandi las viðtölin 

margoft yfir, gerði athugasemdir og merkti við allt sem var athyglisvert á einhvern hátt. Eftir 

það leitaði rannsakandi eftir sameiginlegum þemum sem fram komu í viðtölunum. Hægt var 

að flokka gögnin niður í eftirfarandi sex megin flokka; hvað er starfstengd leiðsögn?, hlutverk 

stjórnenda í starfstengdri leiðsögn, móttökuáætlun fyrir nýliða, símenntun og starfsþróun, 

undirbúningstímar leikskólakennara og árangur leiðsagnar. Rannsakanda reyndist þessi vinna 

erfið og gekk mjög hægt að vinna úr gögnunum. Farið verður yfir niðurstöður viðtalanna og 

greiningar þeirra í kafla fjögur. 

3.5 Siðferðileg atriði 

Fjórar höfuðreglur liggja til grundvallar í siðferði eigindlegra rannsókna. Þetta eru 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Reglurnar snúa að 

þátttakendum rannsóknar en þær fjalla um sjálfræði einstaklingsins til þátttöku og jafnframt 

því að hætta megi þátttöku í rannsókn án frekari útskýringa. Einnig fjalla þær um 

upplýsingaskyldu rannsakanda gagnvart þátttakendum um rannsóknina og tilgang hennar, 

að rannsóknin valdi ekki skaða og að bera skuli virðingu fyrir manneskjunni (Lichtman, 2013; 

Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsónin var tilkynnt til Persónuverndar (fylgiskjal 3) og bréf á 

höfuðborgarsvæðið til að tilkynna rannsóknina (fylgiskjal 4). Í eigindlegum rannsóknum þarf 

rannsakandi að afla tilskyldra leyfa fyrir rannsókn sinni og gera viðmælanda sínum ljóst hver 

tilgangur rannsóknarinnar er, hvað verður um gögnin og að fulls trúnaðar sé gætt. Í því felst 

að kynna rannsóknina fyrir þátttakendum. Í rannsókninni voru allir þátttakendur beðnir um 

að skrifa undir upplýst samþykki ásamt rannsakanda (fylgiskjal 5). Þar kom fram hver var 

ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, tilgangur rannsóknarinnar og hvernig meðferð gagna var 

háttað. Rannsakandi hefur umgengist þátttakendur og þau gögn sem hann hefur nálgast í 

rannsókninni á ábyrgan hátt  

Rannsakandi gegnir mikilvægu hlutverki í rannsókninni. Hann er í raun 

aðalrannsóknartækið þar sem rannsakandinn notar eigin skilningarvit við að framkvæma 
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rannsóknina. Hann verður að gera sér grein fyrir eigin hugmyndum á rannsóknarefninu og 

gæta eins mikils hlutleysis og mögulegt er bæði þegar hann tekur viðtöl við þátttakendur og 

ekki síður við greiningu gagna (Lichtman, 2013). Í viðtölum er mikilvægt að rannsakandi beiti 

virkri hlustun en það er að sýna skilning á því sem þátttakendur tjá sig um með því að 

viðurkenna og sýna tilfinningum og viðhorfum þátttakenda skilning. Mikilvægt er að 

rannsakandi beri virðingu fyrir þátttakendum sem einstaklingum og sýni þeim traust. 

Þátttakendur verða að geta treyst því að rannsakandi fari vel með þær upplýsingar sem hann 

fær því þær geta verið viðkvæmar á einhvern hátt (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Ég  gerði mér ljóst að eigin hugmyndir um viðfangsefnið gætu haft áhrif á niðurstöður og 

því mikilvægt að halda þeim fyrir mig og sýndi eins mikið hlutleysi og mögulegt var í viðtölum 

við þátttakendurna og greiningu gagna. Þó er aldrei alveg hægt að aðgreina hugmyndir 

rannsakanda frá rannsóknarefninu þar sem hann lifir og hrærist í viðfangsefninu á meðan á 

rannsóknarvinnu stendur. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður sagt frá niðurstöðum en markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á: 

Hvert hlutverk leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra er í leiðsögn við leikskólakennara og 

hvaða aðferðir þeir nota til leiðsagnar?  

Leitað var svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hvernig skilgreina leikskólastjórnendur leiðsögn? 

• Hvaða tilgangi telja leikskólastjórnendur að leiðsögn þjóni? 

• Hvernig er staðið að leiðsögn fyrir nýliða annars vegar og reyndari 

leikskólakennara hins vegar? 

• Hver sinnir leiðsögninni ef ekki leikskólastjórnendur?  

Gerð hefur verið grein fyrir viðmælendum, starfsreynslu þeirra og leikskólum sem þeir 

starfa í eins og sjá má í kafla þrjú. Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum sem fram komu í 

viðtölum við alla átta þátttakendur rannsóknarinnar um hlutverk þeirra í leiðsögn við 

leikskólakennara og aðferðir sem þeir nota til leiðsagnar. Rætt var við fjóra leikskólastjóra og 

fjóra aðstoðarleikskólastjóra í fjórum leikskólum. Leikskólarnir voru valdir af ákveðinni stærð 

en þrír leikskólar voru fimm deilda og einn sex deilda. Tekið skal fram að rannsóknin er lítil í 

sniðum og því ekki hægt að alhæfa um málefnið út frá þessari einu rannsókn en niðurstöður 

hennar eru ákveðin vísbending um starfstengda leiðsögn í leikskólum  

Þemagreining var notuð við úrvinnslu gagnanna og þau notuð til að svara 

rannsóknarspurningunni sem rannsóknin byggir á. Með því var hægt að flokka gögnin niður í 

eftirfarandi sex megin flokka; hvað er starfstengd leiðsögn?, hlutverk stjórnenda í 

starfstengdri leiðsögn, móttökuáætlun fyrir nýliða, símenntun og starfsþróun, 

undirbúningstímar leikskólakennara og árangur leiðsagnar. 

Þar sem allir þátttakendur voru konur verður vísað til þeirra í textanum hér á eftir ýmist 

sem stjórnendur eða þær. Sé vitnað sérstaklega til ákveðins þátttakanda er dulnefni notað 

um viðkomandi sem kemur fram hér á undan í kafla 3.2.1. 

4.1 Hvað er starfstengd leiðsögn? 

Leiðsögn er lifandi hugtak sem hægt er að túlka og skilgreina á mismunandi hátt allt eftir því 

hvaða skilning við leggjum í hugtakið sem einstaklingar og eftir aðstæðum hverju sinni. 

Fjallað var um leiðsögn sem starfstengda leiðsögn innan leikskólans og því voru allir 

viðmælendur beðnir um að útskýra skilning sinn á leiðsögn. Viðmælendum fannst snúið að 

skilgreina og útskýra hvaða skilning þær höfðu á leiðsögn en þrátt fyrir það gerðu þær grein 

fyrir því. Auk þess komu fram í viðtölunum margvíslegar hugmyndir viðmælenda um leiðsögn 
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og hvernig þær notuðu starfstengda leiðsögn dags daglega í leikskólanum. Allir 

viðmælendurnir voru sammála um að starfstengd leiðsögn væri einhvers konar stuðningur 

við starfsfólk og þá sérstaklega við nýliða og nýtt starfsfólk. Fanndís leikskólastjóri í Dalakoti 

sagði: 

…leiðsögn er að miðla, segja, kenna, miðla eða uppfræða aðra um ýmislegt er 

tengist starfinu og skólanum. 

Einn viðmælandinn líkti starfstengdri leiðsögn við að taka á móti nýju barni sem væri að 

byrja í leikskóla og þyrfti að finna fyrir öryggi og það sama gildi um nýtt starfsfólk. Dagný 

leikskólastjóri í Blómsturvöllum sagði: 

…leiðsögn fyrst og fremst að taka vel á móti og upplýsa vel …bara eins og þegar 

barnið byrjar á leikskóla, það finni sig svona öruggt en svo náttlega kemur hitt ... 

Þeim fannst erfitt að skilgreina og setja niður hvað fælist í raun og veru í starfstengdri 

leiðsögn, það væri svo margt og auk þess væri það mismunandi eftir einstaklingum. En 

meðal þess sem hægt væri að skilgreina sem starfstengda leiðsögn væri að taka vel á móti 

nýju fólki, bjóða nýliðann velkominn og kynna starfið fyrir viðkomandi. Starfstengd leiðsögn 

ætti að vera einstaklingsmiðuð til að mæta starfsmanninum þar sem hann væri staddur og út 

frá reynslu hans og menntun en á þann hátt verði starfsmaðurinn hæfari til að takast á við 

starfið. Halla leikskólastjóri í Fífukoti sagði eftirfarandi um starfstengda leiðsögn: 

…leiðsögn í raun og veru allt þetta daglega, sem að þú sýnir og segir starfsfólkinu 

þínu. Ég held að maður sé alltaf með ákveðna leiðsögn í gangi en svo getur 

maður líka verið með bara beina leiðsögn þar sem maður tekur manneskju, sest 

niður með henni og er að segja henni til en ég held að svona þessi daglega 

leiðsögn sé eiginlega mikilvægust… 

Í Álfavöllum höfðu bæði leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri ákveðna sýn á hvað væri 

góð starfstengd leiðsögn og hvernig þeim þætti æskilegast að henni væri háttað. Gefum 

þeim Gerðu leikskólastjóra og Jónu aðstoðarleikskólastjóra orðið: 

Gerða: ...ég myndi skilgreina leiðsögn þannig að það væri í raun og veru einhver 

mentor inni á deild sem að þú ættir aðgengi að og það væri þinn leiðbeinandi í 

starfinu ég myndi skilgreina það sem bestu fáanlegu leiðsögn. 



 

37 

Jóna: …leiðsögn, það væri einhver sem að mundi leiðsegja mér í gegnum það 

starf sem ég ætti að taka að mér, það er svona mín yfirskrift á leiðsögn hvort sem 

það sé leikskólakennari, starfsmaður… 

Í samtölum við stjórnendur í Álfavöllum kom fram að þetta væri ekki raunveruleikinn þar 

sem ekki væri til staðar starfsmaður sem sinnir slíkri stöðu innan skólans. Þegar verið væri að 

ráða inn nýjan starfsmann væri í flestum tilfellum verið að bíða eftir honum og sá sem sinnti 

starfinu áður væri farinn og allir aðrir væru fastir inni á deild í eigin störfum. 

Þær töldu allar að alltaf væri þörf fyrir leiðsögn og allar töluðu um að það liði varla sá 

dagur að enginn kæmi inn á skrifstofu að leita ráða eða spyrja um eitthvað, þær töldu sig 

vera að leiðsegja starfsfólki sínu allan daginn en sögðust ekki setjast niður til að veita 

formlega leiðsögn og einhverjar þeirra voru ekki vissar um að það myndi virka vel. Fanndís 

leikskólastjóri í Dalakoti sagði: 

…það eru ekki alltaf allir tilbúnir að taka leiðsögn, reyndir leikskólakennarar þeir 

eru hreint og beint ekkert tilbúnir til að láta aðra segja sér fyrir verkum. 

Iðunn aðstoðarleikskólastjóri í Blómsturvöllum sagði: 

…við setjum náttlega aldrei upp formlega tíma sem að við setjumst bara inn með 

bók og erum einhverjir mentorar, …ég veit ekki alveg hvort það myndi funkera 

eitthvað betur.  

Allir stjórnendurnir töluðu um að starfsfólk sæki sér leiðsögn með því að koma við á 

skrifstofunni og fá leiðbeiningar varðandi ákveðin málefni eins og starfsmannamál, 

foreldramál, málþroska barna eða einhverju sem þarf að bregðast við og vilja fá álit 

stjórnenda um þessi málefni sem upp koma dags daglega. Iðunn aðstoðarleikskólastjóri í 

Blómsturvöllum sagði: 

…bæði að svara, fyrirspurnum og leita þá leiða til þess að leita frekari upplýsinga. 

…Eins líka þegar maður kemur inn og sér eitthvað svona sem kannski manni 

finnst að betur mætti fara …ræða þá um það… 

Í öllum leikskólunum var til eitthvað skriflegt um hvernig nýliðamóttöku er háttað sem 

verður fjallað um í öðrum kafla en um starfstengda leiðsögn var ekkert að finna. Þrátt fyrir 

það var verið að leiðbeina starfsfólki í öllum leikskólunum, sérstaklega nýliðum með 

praktíska hluti en einnig þeim sem höfðu unnið lengur og þá sérstaklega deildarstjórum um 

fagleg málefni. Iðunn aðstoðarleikskólastjóri í Blómsturvöllum talaði um að hún notaði 

skólanámskrá sem starfstengda leiðsögn í umræðum sem eiga sér stað á skipulagsdögum og 
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fundum. Með því vildi hún hafa áhrif á faglega sýn kennara og leiðbeina þeim til að vinna út 

frá stefnu leikskólans. 

…Ég er alltaf að ota einmitt námskránni og starfsáætluninni að fólki ef við erum 

að vinna einhverja hópavinnu eða eitthvað á skipulagsdögum. Þá er ég alltaf 

komin með þetta og sem sagt vil að fólk lesi sér til um ákveðinn hlut þar áður en 

það fer að ákveða eitthvað hvað er það sem við setjum niður sem okkar stefnu… 

Allir skólarnir voru með starfsmannahandbók þar sem eru ýmsar upplýsingar varðandi 

starfið, skipulag, reglur, samskipti og annað. Þær leggja allar áherslu á að nýr starfsmaður lesi 

handbókina áður en hann kemur í viðtal til leikskólastjóra og í einum skólanum fær starfsfólk 

eintak til eignar. 

Þegar þær voru spurðar um hvort kennarar leiti eftir leiðsögn kom fram að þeim fannst 

að kennarar mættu gera meira af því en að í flestum tilfellum væru það deildarstjórar sem 

leituðu eftir leiðsögn. Dagný leikskólastjóri í Blómsturvöllum sagði: 

Þeir mættu alveg margir gera það meira …kannski eru deildarstjórarnir betur í 

stakk búnir til að svara þessu… 

Jóna aðstoðarleikskólastjóri í Álfavöllum sagði: 

Kennarinn gerir meiri kröfur á leiðsögnina …og ef þeir fá ekki þetta maður á 

mann, fá þessa leiðsögn og fá þetta trúnaðarspjall og aðgengi að öðrum öðru 

fagfólki þá hætta þeir. 

Halla leikskólastjóri í Fífukoti sagði:  

…kannski bara meira en ófaglærðir …þær bera undir mann, hvað finnst þér og 

eitthvað svoleiðis … 

Í Dalakoti er notuð vettvangsleiðsögn en Fanndís leikskólastjóri lýsti henni þannig: 

…þegar maður sér fólk gera vel og að það er að vinna vel úr aðstæðum þá sem 

sagt snýst það um að hrósa viðkomandi og segja hvað var gert vel. 

Eins og fram hefur komið voru allir leikskólarnir að vinna að því að veita starfsfólki 

leikskólans einhverja starfstengda leiðsögn en eins og gefur að skilja voru farnar mismunandi 

leiðir að því marki. 
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4.2 Hlutverk stjórnenda í starfstengdri leiðsögn 

Þegar leiðsögn er skipulögð þarf að taka ákvörðun um hverjir eigi að vera í hlutverki mentora 

og að sinna því að leiðsegja öðrum um starfið og starfsumhverfið. Hvort sem tekið er á móti 

nýliða sem er óreyndur, kennara með kennslureynslu eða öðru starfsfólki sem hefur starfað 

mislengi í leikskólum. Lítið eða ekkert var til um skrifleg gögn um starfstengda leiðsögn eða 

fyrirkomulagið um hver ætti að gera hvað í því ferli sem var notað í hverjum skóla. Samt sem 

áður var hægt að greina ákveðið ferli í öllum leikskólunum um einhverja leiðsögn eða 

móttöku á nýju starfsfólki. Hlutverk þeirra sem komu að leiðsögn var ekki skilgreint og óljóst 

hvert það væri. Fanndís leikskólastjóri í Dalakoti sagði: 

Við sjáum um það svoldið bara ég sé um það og aðstoðarleikskóalstjórinn er líka 

mjög flink í þessu. 

Þeir aðilar sem komu nánast alltaf að eða sáu um að sinna leiðsögn í leikskólanum voru 

leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjórar. Ákveðin verkaskipting var á milli 

þessara aðila. Venjulega virtist það vera að leikskólastjóri tæki á móti nýju starfsfólki og 

fjallaði um praktísk mál eins og ráðningarsamning, að sýna leikskólann, kynna nýja 

starfsmanninn fyrir starfsfólki, kynna hugmyndafræði og gildi leikskólans ásamt fleiri 

hagnýtum málum. Ef leikskólastjóri var ekki við þá stundina, var þetta í höndum 

aðstoðarleikskólastjóra. Að öðru leyti virtist hlutverk aðstoðarleikskólastjóra ekki vera 

skilgreint nánar í leiðsögninni en þrátt fyrir það tók hann alls staðar mikinn þátt í 

starfstengdri leiðsögn. Deildarstjórar tóku í framhaldinu á móti þeim starfsmönnum sem 

unnu inni á þeirra deild og sáu um áframhaldandi daglega leiðsögn. Dagný leikskólastjóri í 

Blómsturvöllum sagði eftirfarandi um leiðsögnina: 

Já það er ég, aðstoðarskólastjórinn ef ég er ekki. En yfirleitt hef ég alltaf gert 

þetta og svo er það deildarstjórinn sem að tekur þá við þegar ég er búin með 

þessa grunn leiðsögn eða kynningu. 

Halla leikskólastjóri í Fífukoti sagði: 

…deildarstjórarnir sjá dálítið mikið um leiðsögn í húsinu. 

Aðstoðarleikskólastjórarnir höfðu allir vinnuskyldu inni á deildum nema Karen 

aðstoðarleikskólastjóri í Fífukoti vegna stærðar þess leikskóla. Aðstoðarleikskólastjórarnir 

voru þar af leiðandi nær kennurum og starfsfólki deilda. Þær töluðu allar um að 

deildarstjórar leiti til þeirra eftir leiðsögn við ýmis dagleg málefni sem þyrfti að leysa og auk 

þess kæmu þær sjálfar oft með ábendingar um eitthvað sem betur mætti fara inni á deildum 
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eða í daglegu starfi leikskólans. Karen aðstoðarleikskólastjóri í Fífukoti hefur þetta að segja 

um hlutverk sitt sem mentor: 

…hlakka ég til að takast á við að vinna til dæmis með ungu fólki sem er að byrja 

svona sinn feril inn í leikskóla. Hérna en það er aðallega kannski þessar svona 

gamalreyndu sem sem að.. hafa skoðanir og allt það… 

Verkefni leikskólastjórnenda voru mörg og var starfstengd leiðsögn þeirra á meðal. Allir 

stjórnendurnir töldu sig vera tilbúna til að takast á við hlutverk sitt sem mentor við kennara 

og starfsfólkið í leikskólanum almennt séð. Flestar höfðu þær áhuga á þessu hlutverki og 

fannst gaman að leiðbeina starfsfólkinu og þannig gera starfið faglegra og betra. Iðunn 

aðstoðarleikskólastjóri í Blómsturvöllum sagði: 

… bara held ég sé ágætleg, ég náttlega búin að vera 12 ár í leikskóla. 

…Hæfileikinn til að leiðsegja öðrum kemur nú kannski bara út af áhuga. Ef þú 

hefur brennandi áhuga fyrir því að styrkja starfið í kringum þig þá ferðu ósjálfrátt 

að leiðsegja öðrum. 

Hluti af leikskóla- og aðstoðarleikskólastjórunum fannst erfitt að finna tíma til að sinna 

leiðsögn en töldu samt sem áður að þetta væri mikilvægt hlutverk í starfi þeirra og mikilvægt 

væri að sinna því. Jafnframt höfðu þær gaman af þessu hlutverki og vildu nota meiri tíma í 

það. Gerða leikskólastjóri í Álfavöllum sagði: 

…en þetta er alltaf að verða bara svona dálítið erfiðara að gefa sér tíma… 

Jóna aðstoðarleikskólastjóri í Álfavöllum tók undir það: 

…ég get alveg en það er bara þessi tími, mér finnst ég bara vera að gera allt á 

hlaupum… 

Aðeins einn leikskólanna hafði nýlega tekið á móti leikskólakennara til starfa. Yfirleitt er 

verið er að taka á móti ófaglærðum leiðbeinendum eða fólki sem hefur aðra menntun en 

leikskólakennaramenntun. 

4.3 Móttökuáætlun fyrir nýliða 

Allir leikskólarnir voru með einhverskonar móttökuáætlun sem notuð var þegar tekið var á 

móti nýju starfsfólki, þær voru þó misskýrar á milli skóla og ekki endilega skráðar. Enginn 

munur var gerður á því hvort verið væri að taka á móti kennara eða leiðbeinanda. Dagný 

leikskólastjóri í Blómsturvöllum sagði: 
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Ég hef ekki verið með alveg fast mótaða móttökuáætlun. …Við eigum alveg 

móttökuáætlun frá sviðinu og krossa í eitthvað, ég tel að ég þurfi ekkert þessa 

krossa maður veit nokkurn vegin svona en auðvita lít ég á það annað slagið til 

þess að bara svona okey gleymdi ég þessu. … Við höfum alveg haft það sama, því 

miður þá er það ekki oft sem maður er að taka á móti kennurum. 

Halla leikskólastjóri í Fífukoti sagði um móttökuáætlun: 

Já við erum með það en því miður þá gengur ekki alveg nógu vel að fara eftir 

henni. …Þetta er sem sagt ég þróaði á mínum gamla vinnustað fyrir mörgum 

árum síðan, …eitthvað sem að ég kom með hér inn. …Mér fannst þetta vanta 

þegar ég kom hérna inn. Mér fannst í lausu lofti þegar fólk var að byrja hérna en 

það hefur svona það hefur svoldið illa gengið að fylgja því eftir… 

Mismunandi var hversu langur tími leið frá því að starfsmaður hóf störf þar til hann fór 

aftur í viðtal til leikskólastjóra en yfirleitt voru það tvær til sex vikur. Deildarstjóri tók svo við 

starfsmanninum og sá um að koma honum inn í daglega starfið. Gerða leikskólastjóri í 

Álfavöllum sagði: 

…leikskólastjórinn er í þessu praktíska það er bara sko ráðningarsamningurinn 

vinnusiðferði og skylda. Það er hérna svona hvernig hlutirnir funkera í sambandi 

við að skrá sig inn, þetta faglega um hvað við erum, hvert við erum að stefna, 

markmið leikskólans og hverjar eru okkar áherslur. Það er það sem við höfum 

verið með og svo hafa deildarstjórarnir tekið eiginlega við starfsmanninum… 

Iðunn aðstoðarleikskólastjóri í Blómsturvöllum sagði: 

…svo eiginleg látum við það í hendurnar á deildarstjóra, af því að í 90 og eitthvað 

prósent tilvika þá er þetta fólk sem er að koma og vinna inni á deild. Þá er 

deildarstjórinn náttlega næsti yfirmaður þannig að deildarstjóri ber ábyrgð… 

Jóna aðstoðarleikskólastjóri í Álfavöllum lætur nýjan starfsmann ekki endilega í 

hendurnar á deildarstjóra þar sem deildarstjórarnir eru mjög oft uppteknir og hafa mörgu að 

sinna: 

…deildarstjórarnir eru oft uppteknir með sitt á á herðunum, þannig að oft er það 

þannig að ég bið þá bara vanasta starfsmanninn á deildinni um að taka hann pínu 

að sér láta hann fylgja sér… 
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Í tveimur leikskólum fengu allir nýliðar starfsmannahandbók sem þeir áttu að lesa og 

kynna sér og í viðtali við leikskólastjóra var farið yfir bókina. Nýliðar voru hvattir til að nota 

viðtalið til að spyrja um hluti sem þeir voru óöruggir með. Fleiri viðtöl voru í boði ef þurfa 

þótti. Það hafði þó borið við að viðtölin hafi dregist vegna tímaleysis. Hjá einum 

leikskólastjóra höfðu þessi viðtöl fallið niður en þá ræddi hún oft við nýtt starfsfólk inni á 

kaffistofu eða inni á deild þegar allir voru farnir í útiveru. Gerða leikskólastjóri í Álfavöllum 

sagði um nýliðaviðtölin: 

…ég tek svo viðtal innan við þriggja mánaða, ég hef svona reynt að gera það. En 

það hafa náttulega líka komið, oft hefur það verið þannig að maður er að ræða 

við kannski viðkomandi bæði inni á kaffistofu þá eða þú veist þegar aðrir eru 

farnir út eða spurt svona hvernig líkar… 

Í Álfavöllum voru Gerða leikskólastjóri og Jóna aðstoðarleikskólastjóri að auki með 

fræðslu á sal fyrir nýliða þar sem farið var yfir hugmyndafræði og gildi leikskólans. Rætt var 

um tilganginn með starfinu í leikskólanum og hvernig vinnan fór fram í daglegu starfi eins og 

útiveru, hópavinnu og fleira. Þetta gerðu þær þegar fólk hafði starfað í um þrjá mánuði og 

var farið að kynnast starfinu. Gerða leikskólastjóri sagði: 

…höfum líka haft það bæði ég og aðstoðarskólastjórinn. Við höfum tekið nýja 

starfsmenn bara inn í sal og höfum verið með smá fræðslu á töflu, reynt svona að 

fá umræðuna.. Það yfirleitt gerist ekki fyrr en eftir  x langan tíma, oft svona líða 

kannski tveir þrír mánuðir… 

Hluti stjórnenda lagði áherslu á að nýliðar væru kynntir fyrir starfsmannahópnum og 

þeim reglum sem væru innan hans og töldu að góð félagsleg samskipti milli starfsmanna 

væru ekki síður mikilvæg fyrir velgengni leikskólans en aðrir þættir starfsins. 

Á Fífukoti var móttökuáætlunin vel skipulögð en illa hafði gengið að fara eftir henni. Þar 

áttu deildarstjórar að sjá um að taka nýliða í vikuleg viðtöl fyrstu fjórar til sex vikurnar. Halla 

leikskólastjóri í Fífukoti sagði: 

…þetta dettur frekar niður ef þetta eru leikskólakennarar. …Þá einhvern veginn, 

það gengur allt svo vel og hún veit allt. Þetta á ekki endilega að ganga út á það að 

allt gangi svo vel eða það gangi svo illa. Heldur þetta er bara staður og stund fyrir 

bæði nýjan starfsmann og deildarstjórann að setjast niður og bara rökræða… 

Í öllum leikskólunum var unnið samkvæmt móttökuáætlun en þar sem lítið hafði verið 

um kennaramenntaða var einungis um eina áætlun að ræða sem átti að gilda fyrir alla nýliða 

sem koma í leikskólann. 
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4.4 Símenntun og starfsþróun 

Einu sinni á ári fara allir starfsmenn leikskólanna í starfsþróunarsamtal við leikskólastjóra þar 

sem rætt er um framvindu hvers og eins í starfi. Samtalið er byggt upp út frá ákveðnum 

spurningum sem bæði leikskólastjóri og starfsmaður hafa tækifæri til að tjá sig um. 

Leikskólastjóri hefur þá einnig tækifæri til að leiðbeina starfsfólki og fara yfir væntingar um 

námskeið og símenntun sem starfsfólk hefur áhuga á að sækja og telur að muni efla sig í 

starfi. Dagný, leikskólastjóri í Blómsturvöllum sagði: 

…starfsþróunarsamtöl hér í janúar og febrúar þar sem ég fer í þessa starfsþróun 

þetta heitir starfsþróunarsamtal og þar er farið með hverjum starfsmanni yfir. Ég 

er með ákveðna punkta þetta alveg og þá einmitt koma fram óskir um 

símenntun, …ég get svona ráðlagt og annað. 

Fyrir hvert skólaár gerðu allir leikskólarnir starfsáætlun. Í henni kemur fram fyrirhuguð 

símenntun fyrir starfsfólk næsta skólaár og endurmat á því liðna. Mörgum stjórnendanna 

fannst erfitt að skipuleggja símenntunaráætlun fyrir fram þar sem ekki var vitað hvað væri í 

boði á komandi skólaári. Íris aðstoðarleikskólastjóri í Dalakoti sagði: 

Svoldið erfitt að setja inn í starfsáætlunina fyrir fram að því maður veit ekki hvað 

verður í boði. Þannig að en það er farið yfir það eftir á. …Ef við vitum um eitthvað 

á sumrin og haustin þá setjum við inn í, annars er þetta spilað svoldið eftir 

hendinni. 

Allir leikskólarnir lögðu áherslu á að bjóða upp á símenntun fyrir starfsfólkið. 

Skipulagsdagar eru notaðir til að bjóða upp á námskeið og fyrirlestra sem allt starfsfólk sækir 

saman. Auk þess eru starfsmenn hvattir til að sækja sér námskeið út frá eigin áhuga. 

Stjórnendur bentu starfsfólki einnig á námskeið sem í boði voru sem þeir töldu gagnast 

ákveðnum starfsmönnum eða væru innan þeirra áhugasviðs og gætu aukið við starfshæfni 

þeirra. Halla leikskólastjóri í Fífukoti sagði um starfsmannasamtölin: 

…í starfsmannasamtölum hefur verið leitast eftir hvað fólk er að óska eftir. Við 

höfum reynt að mæta því þá á skipulagsdögum ef það er eitthvað svona yfir 

heildina og auðvita hvað við erum að leggja áherslu á hverju sinni… 

Fanndís leikskólastjóri, í Dalakoti sagði: 

…mér finnst starfsmenn mega stundum sýna meira frumkvæði í að finna 

námskeið og segja mig langar á þetta og ég hef áhuga á þessu. 
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Jóna aðstoðarleikskólastjóri í Álfavöllum stundar meistaranám með vinnu og horfir á 

starfsþróun á annan hátt. Hún taldi að leikskólakennarar nái ekki að sinna símenntun eða 

starfsþróun þegar horft var til hvernig starfsmannamálin og starfsumhverfi leikskólanna eru í 

dag:  

…það er ekki starfsþróun hjá leikskólakennurum. …Ég er í einhverri starfsþróun á 

hlaupum, hvað heldurðu að skili sér hjá leikskólakennurum að vera í 100% starfi 

og vera í 100% námi. …Það er ekki starfsþróun hjá leikskólakennurum við erum á 

örnámskeiðum sem ég kalla. Við erum að kalla okkur eftir einhverjum að komst 

út af vinnustaðnum við lítum á þetta voða mikið þegar koma einhver námskeið 

að fá smá pásu, …Það er enginn starfsþróun hjá okkur …við erum á 

örnámskeiðum við skulum ekki rugla því saman. …Örnámskeið er einhver hálfur 

dagur einn dagur sem ég fer… 

Þegar skoðaðar voru starfsáætlanir leikskólanna kom fram að leikskólarnir voru að bjóða 

upp á ýmsa fyrirlestra á skipulagsdögum og sumir leikskólarnir voru að taka þátt í 

vinnudögum með öðrum leik- og grunnskólum í hverfinu. Einnig var eitthvað um að starfsfólk 

sótti sér námskeið út fyrir leikskólann. Tveir leikskólanna höfðu farið í endurmenntunarferð 

erlendis á liðnu skólaári. 

4.5 Undirbúningur leikskólakennara 

Undirbúningstími var ætlaður til að skipuleggja starfið á ýmsan máta. Í leikskólunum var það 

nokkuð almennt að það væri í höndum hvers kennara fyrir sig hvernig hann vinnur í 

undirbúningstíma. Það var mismunandi hvernig hver og einn leikskóli útfærði þennan tíma 

en algengt var að það væri í höndum deildarstjóra að skipuleggja hvernig undirbúningur væri 

skipulagður fyrir hverja deild. Gerða leikskólastjóri í Álfavöllum sagði: 

…deildarstjórar eru ábyrgir gagnvart sínu starfsfólki og ábyrgir gagnvart því að að 

starfsmenn komist í undirbúning og það hefur bara gefist mjög vel… 

Í undirbúningstímum geta kennarar leikskólanna sest niður og átt samtal um starfið, 

málefni sem tengjast starfinu og til samráðs. Í Dalakoti var verið að gera tilraun með 

undirbúningstíma deildarstjóra það skólaárið. Allir deildarstjórar unnu inni á deild til klukkan 

tvö og fóru svo allir í undirbúningstíma frá klukkan tvö til fjögur á hverjum degi. Með því var 

verið að skapa svigrúm fyrir deildarstjórana til samráðs og þeir áttu möguleika á meiri 

samvinnu á þessum tíma ef þeir kusu það en því var ekki stýrt af stjórnendum skólans. Þegar 

undirbúningstímarnir voru samræmdir var ætlast til að allt gæti rúmast innan hans þ.e. 

deildarstjórafundir, foreldraviðtöl, teymisfundir og önnur samvinna sem þörf var á. Þetta 
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nýja form á undirbúningi var hvetjandi fyrir deildarstjórana. Þær höfðu alltaf unnið mikið 

saman en núna höfðu þær fastan úthlutaðan tíma til þess að hafa samvinnu. Íris 

aðstoðarleikskólastjóri, í Dalakoti sagði um undirbúningstíma kennara: 

…í nýju kerfi núna þar sem að allir deildarstjórar fara í undirbúning á sama tíma 

klukkan tvö alla daga, það er rosa gott fyrir þær. Þær vinna mjög mikið saman og 

hafa reyndar alltaf reynt að vinna saman en núna geta þær það af því að þær eru 

á sama tíma í undirbúning. 

Það var í höndum deildarstjóra hvernig undirbúningi var háttað í hinum leikskólunum. 

Ýmsar útgáfur höfðu verið reyndar og leikskólastjórnendur höfðu ekki haft afskipti af því eða 

hvað fór fram svo framarlega sem verið væri að nota tímann til að undirbúa deildarstarfið. Í 

Álfavöllum höfðu deildarstjórarnir skipulagt undirbúningstímann sinn þannig að þær höfðu 

náð að vera saman að hluta. Jóna aðstoðarleikskólastjóri í Álfavöllum sagði: 

…þær eru þrjár saman á föstudögum og tvær saman síðasta klukkutímann alltaf í 

starfi. …Þær eru á eldri deildunum sem eru alltaf saman síðasta klukkutímann og 

yngri deildirnar eru, það bara hentar öðruvísi þegar hvíldin er og annað… 

Í Blómsturvöllum og Dalakoti vildu stjórnendur að starfsmenn eldri deilda ynnu saman 

vegna sameiginlegra eða sömu verkefna en það gekk misjafnlega. Þess vegna vildu þær að 

deildarstjórar elstu deilda tækju sér tíma saman til samráðs til að fínstilla þau verkefni sem 

hópurinn var að vinna að. Í Dalakoti þar sem allir deildarstjórar fóru á sama tíma í 

undirbúning var búið að skapa tækifæri til samráðs en í Blómsturvöllum var þetta einungis 

ósk leikskólastjóra, eins og kemur fram í ummælum Dagnýjar leikskólastjóra:  

Mér finnst mjög jákvætt ef deildarstjórarnir komast saman en er bara eftir 

hvernig vinnutími og hvenær er best fyrir deildina. Við höfum alltaf þurft að út 

setja þetta út frá deildinni. …Mér þætti mjög gott ef þessir deildarstjórar gætu 

hist þó það væri ekki nema klukkutími á viku til þess að bera saman bækur sínar, 

af því að maður er alltaf á hlaupum, þannig að mér þætti það mjög æskilegt. 

Iðunn aðstoðarleikskólastjóri í Blómsturvöllum fær að eiga lokaorðin í þessum kafla: 

…það væri auðvitað mjög gott ef allir gætu bara farið í undirbúning á sama tíma 

svoldið eins og þetta funkerar í grunnskólanum. Það er bara klukkan tvö þá byrja 

allir í undirbúning og geta fundað. En við erum bara bundnar af því að við erum 

alltaf með börnin, þau eru hér í níu og hálfan tíma en við í átta. 
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4.6 Árangur leiðsagnar 

Þegar horft var til þess hverju starfstengd leiðsögn skilar fyrir leikskólastarfið voru allir 

viðmælendur mjög sammála. Allar töldu þær að starfstengd leiðsögn væri mikilvæg fyrir 

starfið í leikskólanum, bæði fyrir gæði í kennslu og árangur nemenda en ekki síður fyrir 

ánægju kennara í starfi. Dagný leikskólastjóri í Blómsturvöllum sagði: 

Bara öllu maður verður að vita út á hvað starfið gengur til hvers er ætlast af mér 

hvað eru þær að vinna með hérna. Já mér finnst það skipta ofboðslega miklu máli 

bæði þetta svona félagslega að það sé tekið vel á móti mér og ég sé hluti af 

hópnum… 

Gerða leikskólastjóri í Álfavöllum sagði: 

…ég trúi því að ánægt starfsfólk skili ánægðum börnum og betri líðan. …Góð 

leiðsögn er bara ótrúleg forsenda þess að þú bara komist vel inn í starfið… 

Þær töldu að starfstengd leiðsögn hafi mikil áhrif sem skili öruggara og ánægðara 

starfsfólki. Starfsfólki sem sé viljugra til að læra meira og muni endast lengur í starfi. Þær 

töldu að leiðsögn væri mikilvægur þáttur í að auka fagmennsku kennarar sem myndi skila sér 

inn í starfið með nemendum, einnig gæti leiðsögn haft jákvæð áhrif á starfsandann. Halla 

leikskólastjóri í Fífukoti sagði um árangur leiðsagnar: 

…ánægðara starfsfólki, öruggara fyrst og fremst. Það skilar betri starfsanda. 

…Betri gæðum í öllu skólastarfi okkar vegna þess að það skilar, …það fer út í allt 

og leiðsögn er nauðsynleg til þess að vera með hæft starfsfólk og ánægt. Þannig 

að það skilar sér til barnanna… 

Fanndís leikskólastjóri í Dalakoti sagði: 

…ánægðara fólki og hún skilar klárlega því að fólk verður öruggar í starfi og það 

verður svona viljugra til þess að læra meira, …fólk endist meira í starfi. 

Allar töldu þær að leiðsögn væri mikilvæg fyrir allt skólastarfið og að undirstaðan að góðu 

starfi væri ánægt starfsfólk. Iðunn aðstoðarleikskólastjóri í Blómsturvöllum hefur lokaorðin: 

…betra starfi, faglegra starfi að maður sé meðvitaðri, þetta sé þessi stöðuga 

framþróun alltaf að leita að því besta fyrir nemendurna. …Líka kannski á sömu 

bylgjulengd… 
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4.7 Samantekt 

Allir leikskólarnir sem tóku þátt í rannsókninni áttu það sameiginlegt að vera frekar stórir 

með fimm eða sex deildir og starfsmannafjöldinn frá 24 upp í 40  manns en hlutfall 

leikskólakennara var mismunandi hjá þeim eða frá fjórum og upp í tólf talsins. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hlutverk leikskólastjórnenda í leiðsögn til 

leikskólakennara og hvaða aðferðir eru notaðar til þess. 

Þeim fannst erfitt að skilgreina og setja niður hvað fælist í raun og veru í starfstengdri 

leiðsögn samt sem áður notuðu þær allar leiðsögn í starfi sínu sem stjórnendur við starfsfólk 

leikskólanna. Þær voru meðvitaðar um mikilvægi þess að veita nýliðum leiðsögn í starfi og 

höfðu það hlutverk sitt á hreinu. Þrátt fyrir að hlutverk þeirra í leiðsögn við reyndari 

starfsmenn væri ekki eins augljóst þá voru þær að sinna því á ýmsan hátt. Lítill sem enginn 

munur var gerður á því hvort verið var að leiðbeina kennara eða öðru starfsfólki leikskólans. 

Þær litu svo á að starfstengd leiðsögn væri mikilvæg til að kenna og leiðbeina nýliðum um 

starfið, til að starfsfólk viti hvert hlutverk þess væri. Þær voru sammála um að ekki liði sá 

dagur í starfi leikskólastjórnenda án þess að einhver væri inni á skrifstofu hjá þeim að leita 

ráða um eitthvað málefni. Starfsfólk sótti sér leiðsögn með því að koma við á skrifstofunni. Í 

einum leikskólanum voru stjórnendur sammála um að besta leiðsögnin væri að hafa mentor 

sem kæmi nýjum starfsmanni inn í starfið en að veruleikinn væri annar. 

Eitt af hlutverkum leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra er að vera faglegur leiðtogi og 

mentor fyrir allt starfsfólk leikskólans. Þeir aðilar sem sáu um leiðsögn voru leikskóla- og 

aðstoðarleikskólastjóri ásamt deildarstjóra. Leikskólastjóri tók á móti nýliðum og sá um 

praktísk mál og síðan tók deildarstjóri við, þar sem flest allir sem koma til starfa fara að vinna 

inni á deild. Aðstoðarleikskólastjórarnir tóku þátt í daglegri leiðsögn við kennara og 

starfsfólk. Oft var leitað til þeirra með ýmis málefni eða þær komu með ábendingar um 

eitthvað sem mætti bæta. Allir stjórnendurnir töldu sig vera tilbúna til að takast á við þetta 

hlutverk sitt en voru sammála um að það vantaði meiri tíma til að leysa það af hendi. 

Í öllum leikskólunum var einhver móttökuáætlun fyrir nýliða. Ekki voru allir með hana 

skriflega og því var hún missýnileg. Í einum leikskólanum var móttökuáætlun sett skýrt fram 

en þar gekk ekki vel að fylgja henni eftir og sérstaklega ef verið var að taka á móti kennurum. 

Í öllum leikskólunum fór móttaka nýliða fram á svipaðan hátt, þannig að leikskólastjóri tók á 

móti nýliðanum, gerði ráðningarsamning og sá um ýmsa praktíska hluti áður en leiðsögnin 

var sett í hendur á deildarstjóra þeirrar deildar sem hann ætti að starfa á. Á einum stað voru 

stjórnendur einnig með fræðslu á sal fyrir nýliða eftir fyrstu þrjá mánuðina þar sem farið var 

yfir ýmsar stundir í daglegu starfi. 

Á skipulagsdögum fór fram símenntun til allra starfsmanna í formi fyrirlestra auk þess 

sem starfsfólk var hvatt til þess að sækja sér námskeið eða fyrirlestra út fyrir leikskólann. Allir 
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áttu í erfiðleikum með að skipuleggja símenntunaráætlun því ekki var hægt að vita hvað 

stæði til boða á komandi skólaári. Stjórnendur voru þeir sem sáu um skipulag á símenntun og 

starfsþróun en horft var til þess sem styrkti stefnu leikskólans eða áherslu þætti sem verið 

var að vinna með. Ef einhverjar óskir komu fram í starfsþróunarsamtölum við starfsmenn var  

reynt að verða við því. Einn aðstoðarleikskólastjóri sagði leikskólakennara vera á 

örnámskeiðum og í raun væri alltof lítill sem enginn tími til að sinna sí- og endurmenntun 

fyrir kennara.  

Stjórnendur settu það í hendur deildarstjóra að skipuleggja undirbúningstíma en þessi 

tími þurfti að henta deildinni og vinnutíma starfsfólks. Í einum leikskólanum var verið að 

byrja með nýtt fyrirkomulag á undirbúningstíma en þá fóru allir deildarstjórar í undirbúning 

frá klukkan tvö til fjögur á hverjum degi. Með því vildu stjórnendur skapa tækifæri til 

samstarfs deildarstjóra.  

Allar voru þær sammála um mikilvægi leiðsagnar, bæði til að auka fagmennsku í starfi og 

gæði leikskólastarfsins. Leiðsögn myndi skila ánægðara og öruggara starfsfólki. 
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5. Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í hlutverk og aðferðir leikskólastjórnenda 

(leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra) í leiðsögn við leikskólakennara. Í þessum kafla verða 

niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar og ræddar í tengslum við fræðin sem liggja til 

grundvallar rannsókninni en markmiðið er að öðlast aukinn á fleiri stöðumskilning á : 

Hlutverki leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra í leiðsögn við leikskólakennara í leikskólum og 

þeim aðferðum sem þeir nota til leiðsagnar  

Leitast er við að öðlast innisýn í eftirfarandi:  

• Hvernig skilgreina leikskólastjórnendur leiðsögn? 

• Hvaða tilgangi telja leikskólastjórnendur að leiðsögn þjóni? 

• Hvernig er staðið að leiðsögn fyrir nýliða annars vegar og reyndari 

leikskólakennara hins vegar? 

• Hver sinnir leiðsögninni ef ekki leikskólastjórnendur?  

Farið verður yfir þau atriði sem ég tel vera lýsandi fyrir niðurstöður rannsóknarinnar og 

þau sett í samhengi við fræðilega hlutann og rannsóknir sem fjallað var um í kafla tvö. Þessi 

atriði snúa að því hvernig staðan er í starfstengdri leiðsögn, leiðsögn stjórnenda við nýliða og 

símenntun. 

5.1 Staða starfstengdrar leiðsagnar 

Í leikskólunum fjórum var lítið um skipulagða starfstengda leiðsögn, samt sem áður var 

starfstengd leiðsögn til staðar í einhverju formi hjá þeim öllum. Lítill greinarmunur var gerður 

á ófaglærðum leiðbeinendum, starfsfólki með aðra menntun eða kennurum þegar kom að 

starfstengdri leiðsögn. Mögulega var þessi litli munur vegna þess að starfsmannahald í 

leikskólum hefur átt undir högg að sækja og víða er lítið um kennaramenntaða starfsmenn 

en þá verða stjórnendur að ráða til sín einstaklinga með aðra menntun eða ófaglærða. Í 

Dalakoti þar sem voru 30 starfsmenn, voru einungis fjórir leikskólakennara, tveir þeirra eru 

leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóri og tveir deildarstjórar en í Dalakoti voru fjórar deildir og 

voru þá tvær deildir með deildarstjóra án leikskólakennaramenntunar. 

Þegar stjórnendurnir töluðu um starfsfólk leikskólanna notuðu þær mikið orðið starfsfólk 

en þá virtust þær vera að tala um ófaglærða því annars tóku þær það sérstaklega fram til 

dæmis ,,deildarstjórarnir mínir” eða ,,ég er með uppeldis- og menntunarfræðing”. Sama 

virðist eiga við þegar þær tala um leiðsögn en þá notuðu þær mismunandi orð um 

starfstengdu leiðsögnina eins og handleiðslu og vettvangshandleiðslu en virtust þó leggja 

sama skilning í þessi hugtök og starfstengda leiðsögn.  
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Þrátt fyrir að ekki væri hægt að greina skipulagða starfstengda leiðsögn í leikskólunum þá 

var margt til staðar sem hægt var að tengja við skilgreiningu á starfstengdri leiðsögn. 

Samræða átti sér stað milli stjórnenda og deildarstjóra sem koma við á skrifstofu stjórnenda 

til að sækja sér leiðsögn varðandi ákveðin málefni er varða starfsemi leikskólans. Í þessum 

samræðum áttu sér stað ákveðin samskipti og leiðsögn á milli þessara aðila. Erfitt var að 

greina hvort kennsla hafi átt sér stað í þessari leiðsögn þar sem einungis var rætt við 

stjórnendur en ekki við deildarstjóra eða aðra starfsmenn leikskólanna sem voru þeir sem 

fengu leiðsögnina. Ekki var hægt að greina að tímaskipulag hafi átt sér stað þar sem ekki var 

um skipulagða leiðsögn að ræða. Enginn tímarammi var settur heldur komu starfsmenn 

leikskólanna við á skrifstofu leikskólastjóra og sóttu sér leiðsögn. Gera má ráð fyrir að 

ákveðið valdaójafnvægi hafi átt sér stað þar sem deildarstjórar voru að sækja sér leiðsögn til 

leikskóla- eða aðstoðarleikskólastjóra sem eru þeirra yfirmenn. 

Ef horft er til skilgreiningar Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) á starfstengdri leiðsögn þá 

segir hún eftirfarandi vera einkenni starfstengdar leiðsagnar; samræður, þar eiga sér stað 

mikil samskipti milli mentors og kennara sem leiðir til náms. Samskipti eiga sér stað milli 

fullorðinna einstaklinga sem báðir geta haft áhrif á hvað fer fram í leiðsögninni. Völd 

mentors eru ekki skilgreind og ákveðið valdaójafnvægi getur ríkt þar sem mentorinn er 

reynslu mikill kennari að leiðsegja nýliða. Leiðsögn er persónulegt ferli þar sem ákveðið nám 

á sér stað með fáum þátttakendum. Tímaskipulag fer eftir samskiptunum sem eiga sér stað 

og getur verið mjög fljótandi. Kennsla í leiðsögn er í raun nám um kennslu. 

Stjórnendurnir í þessari rannsókn virtust allir leggja aðaláherslu á að nýtt starfsfólk fengi 

starfstengda leiðsögn til að komst betur inn í starfið en virtust ekki skipuleggja starfstengda 

leiðsögn fyrir annað starfsfólk eða kennara. Það starfsfólk fékk leiðsögn sem það sótti sér 

sjálft með því að leita til stjórnenda. Í samræmi við það sem Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) 

og Sergiovanni (2009) segja þá eru það mismunandi aðstæður sem hvetja til þess að 

kennarar fái starfstengda leiðsögn en einn þáttur sé að vera nýr í starfi en bæði kennarar 

sem hafa starfað stutt eða lengi geta þurft á leiðsögn að halda.  

Flestar voru stjórnendurnir sammála um að starfstengd leiðsögn þyrfti að vera 

einstaklingsmiðuð og ganga út frá reynslu viðkomandi og það væri munur á að taka á móti 

einhverjum sem hefði aldrei unnið á leikskóla eða einhverjum sem hefur margra ára 

starfsreynslu. Þessar hugmyndir þeirra samræmast hugmyndum Handal og Lauvås (1982) um 

starfskenningu en þar er gengið út frá því að leiðsögn þurfi að eiga sér stað út frá 

starfskenningu kennarans sem nýtur leiðsagnar. Því miður var ekki hægt að greina að þetta 

væri gert á markvissan hátt þar sem ekki var skipulögð leiðsögn í leikskólunum og því ekki 

hægt að byggja á hugmyndum Handal og Lauvås (1982) um starfskenningu kennarar. Sama 

má segja um jafningjaleiðsögn en Heikkinen, Joken og Tynjälä (2012) telja að aðferðin henti 
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fyrir breiðan hóp kennara og hægt sé að nota hana með kennaranemum, nýliðum í kennslu, 

kennurum sem hafa starfað við kennslu hvort sem er til skemmri eða lengri tíma , auk þess 

sem aðferðin henti fyrir stjórnendur skóla. Markmiðið með leiðsögninni er að læra af eigin 

reynslu, deila henni með öðrum og læra af reynslu samkennara 

5.2 Leiðsögn stjórnenda við nýliða 

Þátttaka leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra í leiðsögn við kennara var ekki skipulögð á 

markvissan eða sýnilegan hátt í leikskólunum. Einungis virtist um móttökuáætlun að ræða 

við nýliða í starfi, en ekki um markvissa starfstengda leiðsögn. Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) 

og Sergovanni (2009) benda á að það sé á ábyrgð stjórnenda að skapa tíma og rými fyrir 

leiðsögn í skólastarfinu og ganga þar fremstir í flokki. 

Allir þáttakendur í rannsókninni töldu sig ráða vel við hlutverk sitt sem mentor og margar 

þeirra sögðu að mikið væri leitað til þeirra og þar með virtust þær fengju þær staðfestingu á 

að þeirra væri þörf og þær hefðu eitthvað til málanna að leggja. Auk þess voru 

aðstoðarleikskólastjórarnir með púlsinn á því hvaða málefni væru í umræðunni hjá 

deildarstjórum og hvernig væri verið að vinna inni á deildum þar sem þær voru sjálfar að 

vinna að hluta til inni á deildum leikskólanna. Þrátt fyrir það þá virtust stjórnendurnir ekki 

gefa starfstengdri leiðsögn mikið rými nema þá helst á skipulagsdögum í formi námskeiða 

eða fyrirlestra. Í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2007) þar sem hún ræddi við nýútskrifaða 

kennara kom aftur á móti fram að nýliðar fengu litla sem enga starfstengda leiðsögn og 

þurftu sjálfir að sækjast eftir henni. Þeir furðuðu sig á því að enginn skyldi fylgjast með þeim í 

starfinu, hvernig þeir væru að standa sig eða hvaða kennsluaðferðir þeir notuðu. Nýliðarnir 

undruðu sig á því að skólastjórinn tæki ekki þátt í leiðsögn til þeirra. Túlka má niðurstöðurnar 

í rannsókn Maríu sem vísbendingu um að skólastjórar þurfi að tileinka sér breytt vinnubrögð 

í þessum málaflokki og skoða hvernig leiðsögn við nýliða og kennara sé háttað í sínum skóla 

og að þeir þurfi að hafa meiri afskipti af nýjum kennurum en raun ber vitni.  

Stjórnendur í þessari rannsókn virtust taka vel á móti nýliðum eins og áður hefur komið 

fram, en sú móttaka virtist ekki standa lengi yfir. Stjórnendur fóru yfir praktísk mál í upphafi 

en eftir það tóku deildarstjórar við leiðsögninni. Stjórnendur áttu svo samtal við nýliðana 

aftur eftir tvær til sex vikur. Ekki var verið að skoða í þessari rannsókn hvernig  leiðsögn 

deildarstjórar veittu og því er ekki vitað hvernig henni er háttað enda er það efni í aðra 

rannsókn. Erfitt er að segja til um hversu mikil afskipti stjórnendurnir höfðu af menntuðum 

kennurum sem hafa starfað í einhvern tíma í leikskólunum þar sem ekki er til áætlun eða 

skipulag um starfstengda leiðsögn í leikskólunum og sama móttökuáætlun er í gildi um 

kennara og aðra starfsmenn. Gera má ráð fyrir að leikskólarnir hafi ekki verið að veita 

markvissa starfstengda leiðsögn fyrstu árin í starfi. Fram kom í rannsókn Maríu 
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Steingrímsdóttur (2010) þar sem hún ræddi við kennara eftir fimm ár í starfi að allir 

kennararnir voru sammála um að það tæki tvö ár að komast inn í kennarastarfið. En á 

þessum tíma hafi þeir öðlast aukið öryggi, starfsþroska og fagmennsku. Þrátt fyrir það kom 

fram að kennararnir voru enn á þeirri skoðun að æskilegt hefði verið  að fá meiri endurgjöf á 

starfið. Auk þess töldu þeir sig hafa þörf fyrir að stjórnendur veittu þeim leiðsögn og fylgdust 

betur með hvað fram færi í kennslu og væru sýnilegri í skólastarfinu.  

Allir stjórnendurnir voru mikið uppteknir af nýliðum eða nýju starfsfólki frekar en öðru 

starfsfólki með lengri starfsaldur. Þær voru allar mjög áhugasamar um að taka vel á móti nýju 

fólki og virtust ekki gera greinarmun á því hvort verið var að tala um starfstengda leiðsögn 

eða móttöku á nýliðum. Mest var áherslan á að koma nýliða inn í starfið og sá tími sem 

notaður var í leiðsögn virist notaður þar. Eins og staðan er í dag þá er vöntun á 

leikskólakennurum og því höfðu viðmælendur í þessari rannsókn ekki verið að taka á móti 

kennurum heldur leiðbeinendum með mismikla menntun. Samt sem áður er mikilvægt þegar 

tekið er á móti nýju starfsfólki að vel takist til og að nýr starfsmaður fái þær upplýsingar sem 

eru honum nauðsynlegar til að geta sinnt starfi sínu. En samkvæmt Le Maistre og Paré (2010) 

vísa rannsóknir til þess að yfirleitt eru gerðar samskonar kröfur á nýútskrifaða kennara eða 

nýliða í kennslu og kennara sem hafa starfað á vettvangi í mörg ár. 

Til að starfstengd leiðsögn sé markviss og skili góðum árangri er mikilvægt að fylgja 

ákveðinni aðferð eða ferli. Í öllum leikskólunum var ákveðið móttökuferli sem nýliðar fóru í 

gegnum þegar þeir hófu störf. Á þessum tíma átti nýliðinn að kynna sér handbók leikskólans. 

Móttökuáætlunin var mjög svipuð milli leikskólanna og virtist miða að því að kynna 

nýliðanum starfið á sem skemmstum tíma en ekki var um eiginlega starfstengda leiðsögn að 

ræða. Þegar starfsmaður mætti í samtal til leikskólastjóra eftir tvær – sex vikur var ekki 

öruggt að traust hafi myndast en mikilvægt er að á milli mentors og þess sem þiggur leiðsögn 

sé traust. Eins og Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) segir ber að hafa í huga að hver 

einstaklingur hafi mismunandi reynslu og þarfir, því þurfi leiðsögnin að miðast að hverjum og 

einum. DiPaola og Hoy (2014) taka undir það og segja að þeir sem veita leiðsögn eigi að sýna 

stuðning og veita ráð og að traust verði að ríkja á milli mentora og kennarar.  

Í þessari rannsókn var ekki hægt að greina hversu mikla starfstengda leiðsögn kennarar 

og aðrir fá þar sem leiðsögnin var ekki í ákveðnu ferli heldur fór hún fram í daglegu starfi 

þegar starfsfólk þurfti á henni að halda og sótti sér hana jöfnum höndum að því virtist. Það 

eru því líkur á að deildarstjórar fái ekki skipulagða leiðsögn heldur þá leiðsögn sem þeir telja 

sig þurfa hverju sinni þegar aðstæður koma upp en ekki var rætt við deildarstjóra í þessari 

rannsókn og því er ekki vitað hvert þeirra sjónarhorn er. En samkvæmt niðurstöðum í 

rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999), sem er ein af eldri rannsóknum á leikskólastiginu um 
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starfsánægju og stjórnun í leikskóla, að nýliðar sem störfuðu sem deildarstjórar töldu sig ekki 

fá þá starfstengdu leiðsögn sem þeir þurftu á að halda. 

Allir stjórnendur í þessari rannsókn voru sammála um mikilvægi leiðsagnar og töldu að 

hún skilaði miklu inn í starfið og að starfshæfni starfsfólks ykist og að starfsfólki liði betur í 

starfi ef það fengi starfstengda leiðsögn. 

5.3 Símenntun 

Leikskólakennarar eiga rétt á símenntun og starfsþróun samkvæmt kjarasamningi, hvernig 

þeirri starfsþróun er háttað er í höndum hvers kennara í samráði við leikskólastjóra. 

Símenntun er hluti af starfsþróun og starfstengd leiðsögn til kennara getur verið hluti af 

starfsþróun. Stjórnendur ættu að leggja áherslu á að skapa gott starfsumhverfi með áherslu 

á starfsþróun starfsfólks leikskólans. Samkvæmt Rodd (2013) er það skylda hvers skólastjóra 

að fjárfesta í mannauðinum, þeir þurfa að horfast í augu við þá áskorun að vera í hlutverki 

mentors við kennara og styðja starfsmannahópinn svo hann haldi áfram að auka starfshæfni 

sína og fagmennsku. 

Þegar stjórnendurnir voru að skipuleggja símenntun gengu þeir út frá faglegu starfi 

leikskólans, þeim gildum sem leikskólinn starfaði eftir og lagði áherslu á. Þeir reyndu auk 

þess að koma til móts við óskir starfsmanna sem komu fram í starfsþróunarsamtölum sem 

leikskólastjóri tóku við starfsmenn einu sinni á ári. Símenntun fór að mestu leyti fram á 

skipulagsdögum í formi fyrirlestra eða námskeiða um eitthvað ákveðið efni fyrir allan hópinn. 

Það má velta því upp þegar fengin voru námskeið eða fyrirlestrar fyrir allan 

starfsmannahópinn hvaða starfsþróun hafi átt sér stað í leikskólanum. Gera má ráð fyrir að 

starfsfólk leikskólans hafi ólíkar þarfir fyrir símenntun vegna ólíkrar reynslu og menntunar. 

Ætla má að fyrirlesari eða námskeið nái ekki til allra í hópnum því efnið getur annaðhvort 

verið miðað að þekkingu og þörf leiðbeinenda eða þekkingu og þörf kennara fyrir 

starfsþróun en þá er ekki verið að ganga út frá einstaklingsmiðaðri starfsþróun eða leiðsögn. 

Að öðru leyti voru allir starfsmenn leikskólans hvattir til að sækja sér símenntun og ef 

námskeið var auglýst og stjórnendur töldu það passa einhverjum hvöttu þær viðkomandi til 

að sækja námskeiðið. Fram kemur hjá LeCorne og Ewing (2008) að litið hefur verið á 

kennaranám sem einstaklingsnám en á undanförnum árum hafi orðið breytingar og nú sé 

verið að horfa á kennarahópinn sem heild þar sem allir innan skólasamfélagsins læri í 

samvinnu. Þær segja að fram hafi komið að meiri líkur séu á því að kennari haldi áfram að 

læra og auka við starfshæfni sína og fagmennsku þar sem ríkjandi lærdómssamfélag er til 

staðar.  

Þegar símenntuanráætlun var skipulögð virtust stjórnendur ekki miða við tiltekna 

einstaklinga eða hópa. Til að mynda leikskólakennurum eða ófaglærðum leiðbeinendum. 
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Hugsanlega voru þær að horfa til lærdómssamfélags og gerðu ráð fyrir því að starfsfólkið 

ætti samræður um það sem fór fram á námskeiðum eða fyrirlestrum á skiplagsdögum en 

með því voru þær þá að skapa ákveðið lærdómssamfélag. Með því styrkja stjórnendur 

starfsþróun hjá öllu starfsfólki og auka starfshæfni allra í leikskólanum. 

Í undirbúningstíma geta kennarar meðal annars unnið að eigin starfsþróun með ýmsu 

móti, til að mynda með því að lesa fræðigreinar, sækja námskeið, heimsækja aðra leikskóla 

eða með því að óska eftir starfstengdri leiðsögn. Í leikskólunum voru undirbúningstímar 

lagðir í hendur deildarstjóra, þeir áttu að skipuleggja þennan tíma fyrir sína deild og í raun 

voru stjórnendur ekki að hafa afskipti af þessum tíma. Stjórnendurnir virtust ekki vita hvað 

færi fram í undirbúningstímum í skólanum. Það var eins og stjórnendur hefðu engin afskipti 

af því hvað gert væri í undirbúningstíma eða að þær hefðu hreinlega ekki tíma til að fylgja því 

eftir þar sem verkefni leikskólastjóri eru mörg og þær treystu deildarstjórunum til að sjá um 

það verkefni. 

Í Dalakoti var verið að vinna með nýtt form á undirbúningstíma þar sem allir 

deildarstjórar fóru saman í undirbúning á hverjum degi frá klukkan tvö til fjögur. Með þessu 

formi voru stjórnendur að skapa tíma fyrir deildarstjóra til samráðs. Ekki var um eiginlega 

jafningjaleiðsögn að ræða þar sem hópurinn setti sér ekki hópstjóra, fastan fundartíma eða 

umræðuefni fyrir veturinn en þetta var vísir að jafningjaleiðsögn þar sem deildarstjórarnir 

hafa tíma til að vera saman og stilla saman strengi með samvinnu. Þetta var sá tími sem 

virðist vera notaður hvað mest í samvinnu og samstarf milli deildarstjóra. Samkvæmt Le 

Cornu (2010) segir hún að í jafningjaleiðsögn séu kennarar að styðja við hvern annan sem 

styrki sambandið milli þeirra. Í þessu ferli er einstaklingurinn ekki eingöngu ábyrgur fyrir 

eigin starfsþróun heldur er hann jafnframt þátttakandi í lærdómssamfélagi. Með þessu formi 

á undirbúningstíma voru stjórnendur í Dalakoti að skapa tíma fyrir deildarstjórana sína sem 

nýtist í samvinnu og samráð. Auk þess kom fram í rannsókn Hafdísar Ingvarsdóttur (2004) 

þar sem hún skoðaði hvað þættir hafa áhrif á starfskenningu kennara er að einn þáttur er 

fræðileg umræða og ígrundun. Mikilvægt er fyrir kennara að hafa tíma til að ræða og ígrunda 

starf sitt með samkennurum og ræða skólamenningu sem hluta af starfskenningu. Með því 

fá þeir tækifæri til að orða hugsanir sínar í hópi fagmanna og eiga röklegar samræður um 

starfið.  

5.4 Samantekt 

Þegar niðurstöður voru skoðaðar í tengslum við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar kom í 

ljós að þótt ekkivirtist fara fram færi fram skipulögð starfstegnd leiðsögní leikskólunum 

fjórum þá var hægt að greina ákveðin einkenni starfstengdrar leiðsagnar í daglegu starfi 
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Þrátt fyrir að ekki væri hægt að greina skipulagða starfstengda leiðsögn í leikskólunum þá 

var margt til staðar sem hægt var að tengja við skilgreiningu á starfstengdri leiðsögn. 

Samræða átti sér stað milli stjórnenda og deildarstjóra sem koma við á skrifstofu stjórnenda 

til að sækja sér leiðsögn varðandi ákveðin málefni er varða starfsemi leikskólans. Í þessum 

samræðum áttu sér stað ákveðin samskipti og leiðsögn á milli þessara aðila. Erfitt var að 

greina hvort kennsla hafi átt sér stað í þessari leiðsögn þar sem einungis var rætt við 

stjórnendur en ekki við deildarstjóra eða aðra starfsmenn leikskólanna sem voru þeir sem 

fengu leiðsögnina. Ekki var hægt að greina að tímaskipulag hafi átt sér stað þar sem ekki var 

um skipulagða leiðsögn að ræða. Enginn tímarammi var settur heldur komu starfsmenn 

leikskólanna við á skrifstofu leikskólastjóra og sóttu sér leiðsögn. Gera má ráð fyrir að 

ákveðið valdaójafnvægi hafi átt sér stað þar sem deildarstjórar voru að sækja sér leiðsögn til 

leikskóla- eða aðstoðarleikskólastjóra sem eru þeirra yfirmenn. Þegar horft er til 

skilgreiningar Ragnhildur Bjarnadóttir (2015) á starfstengdri leiðsögn þá segir hún 

eftirfarandi vera einkenni starfstengdar leiðsagnar; samræður, þar eiga sér stað mikil 

samskipti milli mentors og kennara sem leiðir til náms. Samskipti eiga sér stað milli 

fullorðinna einstaklinga sem báðir geta haft áhrif á hvað fer fram í leiðsögninni. Völd 

mentors eru ekki skilgreind og ákveðið valdaójafnvægi getur ríkt þar sem mentorinn er 

reynslu mikill kennari að leiðsegja nýliða. Leiðsögn er persónulegt ferli þar sem ákveðið nám 

á sér stað með fáum þátttakendum. Tímaskipulag fer eftir samskiptunum sem eiga sér stað 

og getur verið mjög fljótandi. Kennsla í leiðsögn er í raun nám um kennslu. 

Flestar voru stjórnendurnir sammála um að starfstengd leiðsögn þyrfti að vera 

einstaklingsmiðuð og ganga út frá reynslu viðkomandi og það væri munur á að taka á móti 

einhverjum sem hefði aldrei unnið á leikskóla eða einhverjum sem hefur margra ára 

starfsreynslu. Þessar hugmyndir þeirra samræmast hugmyndum Handal og Lauvås (1982) um 

starfskenningu en þar er gengið út frá því að leiðsögn þurfi að eiga sér stað út frá 

starfskenningu kennarans sem nýtur leiðsagnar. Leiðsögnin eigi að miða að því að kennarinn 

verði meðvitaðri um eigin starfskenningu og í því felst lærdómur. Því miður var ekki hægt að 

greina að þetta væri gert á markvissan hátt þar sem ekki var skipulögð leiðsögn í 

leikskólunum og því ekki hægt að byggja á hugmyndum Handal og Lauvås (1982) um 

starfskenningu kennarar. 

Heikkinen, Joken og Tynjälä (2012) telja að jafningjaleiðsögn henti fyrir breiðan hóp 

kennara og hægt sé að nota hana með kennaranemum, nýliðum í kennslu, kennurum sem 

hafa starfað við kennslu hvort sem er til skemmri eða lengri tíma, auk þess sem aðferðin 

henti fyrir stjórnendur skóla. Markmiðið með leiðsögninni er að læra af eigin reynslu, deila 

henni með öðrum og læra af reynslu samkennara. Í Dalakoti var verið að vinna með nýtt 

form á undirbúningstíma þar sem allir deildarstjórar fóru saman í undirbúning á hverjum 
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degi frá klukkan tvö til fjögur. Með þessu formi voru stjórnendur að skapa tíma fyrir 

deildarstjóra til samráðs. Ekki var um eiginlega jafningjaleiðsögn að ræða þar sem hópurinn 

setti sér ekki hópstjóra, fastan fundartíma eða umræðuefni fyrir veturinn en þetta var vísir 

að jafningjaleiðsögn þar sem deildarstjórarnir hafa tíma til að vera saman og stilla saman 

strengi með samvinnu. Þetta var sá tími sem virðist vera notaður hvað mest í samvinnu og 

samstarf milli deildarstjóra. Heikkinen, Joken og Tynjälä (2012) telja að í jafningjaleiðsögn sé 

best að hafa fimm til tíu í hverjum hóp, hópurinn hittist sex til átta sinnum yfir skólaárið í 

eina og hálfa til tvær klukkustundir í senn. Mentorinn er sá sem heldur utan um hópinn og 

sér um að áætlun sé fylgt eftir og að allir þátttakendur séu virkir og fái tækifæri til að tjá sig. Í 

byrjun á hópurinn að setja sér áætlun um hvernig hann starfar, ákveða fundi og hvaða 

málefni verði til umræðu yfir veturinn. Allir í hópunum eiga að vera jafnir og læra hver af 

öðrum þar sem kennarar með mismunandi reynslu koma saman og gefa eða þiggja af 

þekkingu og reynslu hvers annars. Til að hópurinn geti starfað er trúnaður og þagmælska 

undirstaða hans. 
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Lokaorð 

Framkvæmd þessa verkefnis reyndist mér mikil og löng þrautaganga. Við framkvæmd 

rannsóknarinnar hefur margt lærst bæði hvað varðar faglega hæfni en ekki síður 

persónulega hæfni. Frá því að vinna við verkefnið hófst hefur margt áhugavert og jákvætt átt 

sér stað í samfélaginu er varðar kennaramenntun og starfstengda leiðsögn til kennara. 

Núverandi menntamálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir hefur lagt til aðgerðir um að fjölga 

kennurum með því að starfsnám á loka ári verði launað til þeirra sem vinna að 

lokaverkefnum til leik- og grunnskólakennslu með tilkomu kandidatsárs. Auk þess verði 

starfstengd leiðsögn til nýliða efld með því að starfandi kennurum standi til boða að mennta 

sig í starfstengdri leiðsögn og geti sótt um styrk til þess náms. 

Ég gerir mér grein fyrir að rannsóknin er lítil í sniðum þar sem rætt var við stjórnendur í 

fjórum leikskólum og því ekki hægt að alhæfa um málefnið út frá þessari einu rannsókn en 

niðurstöður hennar eru ákveðin vísbending um starfstengda leiðsögn í leikskólum. Það eru 

vissulega ákveðin vonbrigði að ekki skuli vera skipulögð starfstengd leiðsögn í leikskólunum 

og að nánast öll leiðsögn snúi að því að taka á móti nýliðum og koma þeim inn í starfið. En 

þar sem mikil starfsmannavelta hefur verið undanfarin ár í leikskólum þarf engan að undra 

þó að stærsti hluti leiðsagnar snúist um að koma nýliðum inn í starfið. Starfstengd leiðsögn 

til þeirra sem starfa í leikskólunum er handahófskennd og af frumkvæði starfsmanna 

leikskólanna. Engu að síður er það á ábyrgð leikskólastjóra í hverjum og einum leikskóla að 

skapa tíma og rými fyrir faglegt lærdómssamfélag og ganga þar fremstur í flokki hvað varðar 

símenntun og starfsþróun. Það er leikskólastjóri sem mótar starfsmannastefnu og ber ábyrgð 

á að skapa gott starfs- og námsumhverfi. Einn liður í góðu starfs- og námsumhverfi er 

möguleiki kennara á að njóta starfstengdrar leiðsagnar í starfi ásamt tíma og rými til 

starfsþróunar á fjölbreyttan hátt.  

Starfsumhverfi kennara hefur verið mikið til umræðu undanfarið og ber þar hæst álag, 

miklar breytingar á skólaumhverfinu og vöntun á fagfólki. Rannsakandi veltir fyrir sér hvort 

stjórnendurnir í rannsókninni séu hugsanlega hræddir við að leiðbeina leikskólakennurum af 

ótta við að missa þá frá sér þar sem samkeppnin um menntaða fagmenn er mikil. Þar sem 

vöntun er á leikskólakennurum fer sá hópur stækkandi innan leikskólans sem er með aðra 

háskólamenntun á borð við uppeldis- og menntunarfræðinga, líffræðinga og fleiri. Þrátt fyrir 

það ástandi sem ríkir í starfsmannamálum leikskóla og vöntun á kennurum voru stjórnendur 

ekki að veita markvissa leiðsögn til starfsfólks hvort sem um ræðir kennara eða almennt 

starfsfólk. Það er eins og leiðsögn snúist einfaldlegaum að koma nýjum starfsmanni inn í 

starfið og þegar það er búið þurfi ekki að hugsa um það meir. Til að takast á við að vera 

kennari er starfstend leiðsögn mikilvæg en strax í vettvangsnáminu fá nemar starfstengda 
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leiðsögn frá sínum mentor en það er þarna sem starfstengda leiðsögnin byrjar og ætti að 

vera áframhaldandi í starfi kennara alla starfsævina.  

Það er mikið áhyggjuefni hversu mikil vöntun er á leikskólakennurum á Íslandi en 

jafnframt gleðiefni að tillögur menntamálaráðherra um fjölgun kennara og áherslu á 

starfstengda leiðsögn til nýliða í kennslu verði að veruleika. Ég fagna þessum tillögum og 

horfir með jákvæðni og tilhlökkun til framtíðar í leikskólamálum. Það er trú mín að 

starfstengd leiðsögn ásamt samræðum og samskiptum við aðra kennara geri okkur öll að 

betri og hæfari kennurum.  
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Fylgiskjal 1 

 

Rannsókn á leiðsögn í leikskóla 

Leikskólastjórinn og leiðsagnarhlutverkið. 

Ágæti leikskólastjóri 

Undirrituð Margrét Lárusdóttir er meistaranemi í Uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á 

stjórnunarfræði menntastofnana við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Til að ljúka M.Ed. 

gráðu vinn ég nú að rannsókn. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn dr. Örnu H. Jónsdóttur lektor 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á hlutverk 

leikskólastjórnenda (leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra) í leiðsögn við 

leikskólakennara, hvert hlutverk þeirra er í henni og hvaða aðferðir þeir nota til leiðsagnar. 

Eigindleg rannsóknaraðferð verður notuð til að afla gagna. Aðferðin byggir á að þeir 

einstaklingar sem taka þátt í rannsókninni miðli eigin reynslu á efninu sem verið er að rannsaka. 

Tekin verða hálf opin viðtöl við leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra, einnig verða opinber 

gögn um leikskóla hluti af rannsóknargögnum. Opinber gögn geta til að mynda verið 

skólanámsskrá, starfsmannahandbók og heimasíða svo eitthvað sé nefnt. 

Viðtalið er einstaklingsviðtal, í því er rætt við leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra, 

áætlað er að hvert viðtal taki um 40 – 60 mín. og er þátttakandi beðinn um að ákvarða 

staðsetningu þess en mikilvægt er að þar sé gott næði. Viðtalið verður hljóðritað og afritað, eftir 

vinnslu verður öllum gögnum eytt. Fullum trúnaði er heitið og þátttakendur geta hætt þátttöku 

á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er án útskýringa. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál 

og þeim eytt að rannsókn lokinni, engar persónugreinanlegar upplýsingar verða skráðar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða skoðaðar í ljósi fyrri rannsókna og skrifa 

fræðimanna um efnið og birtar sem meistararitgerð rannsakanda. 

Hér með óska ég eftir þátttöku leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra í þínum leikskóla. 

Virðingarfyllst 

Margrét Lárusdóttir 

7772682 

msl2@hi.is 

mailto:msl2@hi.is
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Viðtalsrammi 

Markmið rannsóknarinnar beinist að 

o Hlutverki leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra í leiðsögn við leikskólakennara. 

o Aðferðum sem þeir nota til leiðsagnar. 

o Tilgangi leiðsagnarinnar. 

o Hvernig staðið er að leiðsögn fyrir nýliða annars vegar og reyndari leikskólakennara 

hins vegar. 

Í upphafi viðtals 

o Kynna mig 

o Kynna rannsóknina 

o Gera grein fyrir trúnaði/nafnleynd og hvað er gert við upplýsingarnar 

o Skrifa undir upplýst samþykki 

Menntun og bakgrunnur 

o  Menntun 

o Starfsreynslu 

o Staða innan leikskólans 

o Leikskólinn: fjöldi barna – starfsmanna/ leikskólakennarar  

Starfstengd leiðsögn 

o Hvernig er leiðsögn háttað hér í þessum leikskóla? 

• Við nýliða? 

• Reyndari kennara? 

o Hvað er leiðsögn í þínum huga? 

o Hver sinnir leiðsögn við leikskólakennara? 

o Hverju skilar leiðsögn? 

o Hvernig ert þú í stakk búin til að sinna leiðsögn? 

Annað  

o Símenntunaráætlun  

o Önnur fyrirliggjandi gögn 

• Starfsáætlun 

• Skólanámskrá 

• Heimasíða 

• Annað 

o Eitthvað til að bæta við í lokin? 

o Þakka fyrir 
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Kópavogur, 08. maí 2017 

 

Efni: Tilkynning um fyrirhugaða rannsókn í fjórum leikskólum hjá ______________ 

Undirrituð Margrét Lárusdóttir er meistaranemi í Uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á 

stjórnunarfræði menntastofnana við Menntavísindasvið Háskóla Ísland. Til að ljúka M.Ed. 

gráðu vinn ég nú að rannsókn. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á leiðsagnarhlutverk 

leikskólastjórnenda (leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra) við leikskólakennara og hvaða 

aðferðir þeir nota til leiðsagnar. Fyrirhugað er að taka viðtöl við leikskólastjórnendurna í maí 

og júní 2017. Eigindleg rannsóknaraðferð verður notuð til að afla gagna, tekin verða hálf opin 

viðtöl við leikskóla- og aðstoðarleikskólastjóra. Fullum trúnaði er heitið og þátttakendur geta 

hætt þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál 

og þeim eytt að rannsókn lokinni, engar persónugreinanlegar upplýsingar verða skráðar. Einnig 

verða opinber gögn um leikskóla hluti af rannsóknargögnum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

verða skoðaðar í ljósi fyrri rannsókna og skrifa fræðimanna um efnið. Hér með tilkynnist að 

haft verður samband við fjóra leikskóla _____________ og óskað eftir þátttöku leikskóla- og 

aðstoðarleikskólastjóra. 

 

Virðingarfyllst 

Margrét Lárusdóttir 

Skólagerði 36, 200 Kópavogur 

msl2@hi.is 
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Upplýst samþykki: Rannsókn á leiðsagnarhlutverki leikskólastjóra við 

leikskólakennara. 
Ábyrgðarmaður Margrét Lárusdóttir msl2@hi.is 

 

Undirrituð Margrét Lárusdóttir er meistaranemi í Uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á 

stjórnunarfræði menntastofnana við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vinn nú að rannsókn 

um leiðsagnarhlutverk leikskólastjórnenda (leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra) við 

leikskólakennara. Óska eftir þátttöku þinni í henni. Tekin verða hálf opin viðtöl við leikskóla- 

og aðstoðarleikskólastjóra. Fullum trúnaði er heitið og þátttakendur geta hætt þátttöku á hvaða 

stigi rannsóknarinnar sem er. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og þeim eytt að 

rannsókn lokinni, engar persónugreinanlegar upplýsingar verða skráðar. 

 

__________________________________________  

Margrét Lárusdóttir 

  

Ég undirrituð/aður samþykki hér með þátttöku í rannsókninni 

_____________________________________________________  

Dagsetning / Nafn 

mailto:msl2@hi.is

