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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða verkefnum leikskólastjórar í Reykjavík sinna og 

hvernig þau verkefni samræmast skilgreindu hlutverki þeirra í lögum og reglugerðum, 

kenningum um faglega forystu og uppbyggingu lærdómssamfélags. Kannað var hvernig 

leikskólastjórar forgangsröðuðu verkefnum bæði eins og þau birtust í daglegum verkefnum 

og hvernig þeir helst vildu forgangsraða. Einnig var skoðað hverjir framkvæmdu ákveðin 

verkefni innan skólans. Þá voru leikskólastjórar beðnir að meta tækifæri til faglegrar umræðu 

í leikskólanum. 

Þátttakendur voru 63 leikskólastjórar í borgarreknum leikskólum í Reykjavík. Um er að 

ræða megindlega rannsókn þar sem gögnum var safnað með tveimur spurningakönnunum. 

Fyrri könnunin var framkvæmd á vegum Skóla- og frístundasviðs (SFS) og hin seinni af 

höfundi.  

Helstu niðurstöður gefa til kynna að leikskólastjórar í Reykjavík sinna mjög fjölbreyttum 

verkefnum. Mannauðsmál, rekstur og umsýsla og málefni barna eru þættir sem eru efstir í 

raunverulegri forgangsröðun leikskólastjóra. Forgangsröðun verkefna er sambærileg við 

verkefni grunnskólastjóra að miklu leyti. Leikskólastjórar virðast þó vilja leggja minni áherslu 

á námskrárvinnu og meiri áherslu á málefni barna en grunnskólastjórar. Einnig vilja þeir 

leggja meiri áherslu á leikskólasamfélagið en grunnskólastjórar á skólasamfélagið. Stærð og 

staðsetning leikskóla hefur ekki mikil áhrif á verkefni þeirra. Leikskólastjórar gera sér grein 

fyrir hlutverki sínu sem faglegir leiðtogar. Einnig gera þeir sér grein fyrir mikilvægi faglegrar 

samræðu í leikskólanum en telja erfitt að finna tíma fyrir hana og finna breytingar á faglegu 

umræðunni samhliða fækkun leikskólakennara.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna hver verkefni leikskólastjóra í Reykjavík 

eru og sýna jafnframt að þau ríma við skilgreind hlutverk þeirra samkvæmt lögum, 

starfslýsingu og aðalnámskrá. Einnig gefa niðurstöður til kynna að leikskólastjórar séu 

meðvitaðir um mikilvægi fagmennskunnar og séu sífellt að leita leiða til að finna henni farveg 

í þeim starfsaðstæðum sem eru til staðar og með þeim fjölbreytta hópi starfsmanna sem er í 

leikskólum.  
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Abstract 

The main tasks of principals in Reykjavík City preschools. 

The aim of the research was to examine which tasks preschool principals in Reykjavík City 

perform and how those tasks conform to their defined role in laws and regulations, theories 

of professional leadership and the development of a professional learning community. It was 

examined how preschool principals prioritize tasks both as they appeared as daily tasks and 

how they would prefer to prioritize. It was also examined who carried out certain tasks 

within the school. Preschool principals were furthermore asked to evaluate opportunities for 

professional discussion in their school. 

Participants were 63 preschool principals in Reykjavík City preschools. This is a 

quantitative research where data were collected through two questionnaires. The first 

survey was carried out by the Department of Education and Youth (SFS) and the second by 

the author. 

The main results indicate that preschool principals in Reykjavík carry out a wide variety of 

tasks. Human resources, management and administration and children's issues are factors 

that are at the top of the actual priorities of preschool principals. The prioritization of 

projects is comparable to the tasks of primary school principals to a large extent. However 

preschool principals seem to place less emphasis on curriculum work and more emphasis on 

children's issues then primary school principals. They also want to place more emphasis on 

the preschool community than the primary school principals do on the school community. 

The size and location of preschools do not greatly affect their tasks. Preschool principals are 

aware of their role as professional leaders. They also recognize the importance of 

professional dialogue in the preschool but have difficulties making time for it and find that 

professional discussion changes as the number of preschool teachers decreases. 

This research gives insight into the tasks of preschool principals in Reykjavík City and the 

results show that they are in line with their defined role according to laws, job description 

and curriculum. The results also indicate that preschool principals are aware of the 

importance of professionalism and are constantly looking for ways in the current working 

situations, as well as working with a diverse group of staff, to implement improvement. 
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1 Inngangur 

Leikskólastjórar sinna margskonar verkefnum tengdum börnum, foreldrum og starfsfólki. Lög 

um leikskóla (nr. 90/2008), aðalnámskrá leikskóla (2011) og starfslýsingar (Kennarasamband 

Íslands, e.d.) skilgreina hlutverk þeirra nokkuð ítarlega. Þar kemur meðal annars fram að 

leikskólastjóri sér um rekstur starfseiningar sinnar, starfar eftir lögum, reglugerðum og 

aðalnámskrá, er í samstarfi við aðrar stofnanir, kennara, sérfræðinga, foreldra og umfram 

allt, er faglegur leiðtogi sem mótar og leiðir skólastarfið. En hver eru hin raunverulegu 

verkefni leikskólastjórans? Margt bendir til að hlutverk skólastjórnenda hafi breyst töluvert á 

síðustu árum, til dæmis með tilkomu nýrrar aðalnámskrár 2011 og nýrrar Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar, Látum draumana rætast (Reykjavíkurborg, e.d.), á sama tíma og gerðar 

hafa verið auknar kröfur til stjórnenda um að vera í forystu um þróun metnaðarfulls 

leikskólastarfs (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Starfsumhverfi leikskóla hefur einnig tekið 

miklum breytingum en fækkun leikskólakennara, lengri vistunartími barna, yngri börn í 

leikskóla, lítil nýliðun leikskólakennara og nú, eitt leyfisbréf til kennsluréttinda í leik- grunn- 

og framhaldsskólum, hefur allt áhrif á hvernig leikskólastjóri sinnir hlutverki sínu.  

Hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar (SFS) hefur verið farið í ýmsar 

mótvægisaðgerðir til að fjölga leikskólakennurum í leikskólum borgarinnar en frá 2009, þegar 

leikskólakennarar voru flestir, hefur þeim fækkað úr 560 í 464 árið 2018 (Hagstofa Íslands a, 

e.d.). Starfshópur um bætt starfsumhverfi leikskólakennara skilaði skýrslu árið 2018 

(Hermann Valsson, 2018) og hafa nú þegar nokkrar af tillögum starfshópsins gengið í gegn. 

Haustið 2018 hóf störf starfshópur sem ætlað var að setja fram tillögur um hvernig efla megi 

faglegt umhverfi stjórnenda í skóla- og frístundastarfi hjá Reykjavíkurborg og að gera störf 

þeirra eftirsóknarverðari. Einn liður í upplýsingaöflun starfshópsins var að gera könnun 

meðal stjórnenda á stjórnun, stjórnunarteymum, viðfangsefnum stjórnenda, vinnutíma, 

verkefnum, verkaskiptingu, skipulagi, stoðþjónustu, vinnuaðstæðum, fundaraðstöðu, 

umbótastarfi, faglegu starfi og vinnuálagi. Í þessari rannsókn er hluti þessara gagna notaður 

til að skoða hver verkefni leikskólastjóra eru í raun. 

Markmið með þessari ritgerð er að skoða verkefni leikskólastjórans, hvaða verkefnum 

leikskólastjórar sinna og hverjum þeir vildu sinna. Skoðað verður hvernig verkefnin 

samræmast skilgreindu hlutverki þeirra og kenningum um faglega forystu, uppbyggingu 

lærdómssamfélags og hvernig þau birtast í lögum og reglugerðum. Einnig verður skoðað 

hvort stærð og staðsetning skóla hafi áhrif á verkefni leikskólastjórans. Gögn eru fengin frá 

SFS úr spurningalistakönnun sem send var á leikskólastjórnendur í janúar 2019 en markmið 

þeirrar könnunar var, eins og áður kom fram, að greina fagumhverfi leikskólastjórnenda. Í 

þeirri könnun var meðal annars spurt um þau viðfangsefni sem leikskólastjórnendur sinna, 
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hvernig þeir raða þeim í raunverulega og ákjósanlega forgangsröðun. SFS sá um fyrirlögn og 

úrvinnslu á gögnum í spurningalistakönnuninni og fékk höfundur gögnin án 

persónugreinanlegra upplýsinga. Til að fá enn skýrari sýn á verkefni leikskólastjóra sendi 

höfundur út stutta spurningalistakönnun í apríl 2020 til allra starfandi leikskólastjóra í 

borgarreknum leikskólum Reykjavíkur. Með henni vildi höfundur fá frekari upplýsingar 

varðandi tækifæri til faglegar umræðu í leikskólum og voru leikskólastjórar meðal annars 

spurðir hvar þeir teldu faglega umræðu fara fram og við hverja þeir ættu faglegri umræðu. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að lýsa raunverulegum verkefnum leikskólastjóra og greina 

hvernig þau endurspegla hlutverk hans út frá lögum, reglugerðum, kenningum um faglega 

forystu og uppbyggingu lærdómssamfélags. Það er von mín að þessi ritgerð geti verið lóð á 

vogarskálarnar við mat á fagumhverfi leikskólastjóra og þannig hvatning til endurbóta.  

Ég hef starfað í leikskóla í rúm 15 ár, fyrst sem leiðbeinandi og nú sem leikskólastjóri 

síðastliðin fjögur ár, hef sinnt flestum störfum innan leikskólans og þannig séð hlutverk 

leikskólastjóra frá mörgum sjónarhornum, sem leiðbeinandi, deildarstjóri, 

aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri. Í meistaranámi mínu heillaðist ég af 

hugmyndafræði um lærdómssamfélag og hef sem stjórnandi reynt að efla 

lærdómssamfélagið í mínum skóla. En hið daglega strit virðist oft vera þröskuldur sem erfitt 

er að komast yfir og hefur mér fundist að meirihluti tíma leikskólastjórans fari í verkefni 

tengd rekstri skólans og að láta daginn ganga upp, fremur en að ná að sinna því að vera 

faglegur leiðtogi. Ég fann því þörf fyrir að skoða betur hver verkefni leikskólastjórans eru í 

raun og veru og hvernig þau samræmast hlutverki hans út frá kenningum um faglegan 

leiðtoga. Einnig fannst mér mjög áhugavert að geta nýtt gögn sem til voru hjá SFS og með 

rannsókn minni veitt aðra sýn á niðurstöður könnunarinnar.  

Störf leikskólastjóra hafa ekki mikið verið rannsökuð hér á landi og fannst mér því 

mikilvægt að skoða hvernig hlutverk leikskólastjóra lýsir sér, er í raun en ekki aðeins hvernig 

það ætti að vera út frá lögum, reglugerðum og aðalnámskrá. Í þeim rannsóknum sem hér 

hafa verið gerðar á hlutverki leikskólastjóra hefur áherslan verið á einhvern ákveðinn þátt í 

stjórnun leikskólans eða út frá innleiðingu á einhverju ákveðnu verkefni en ekki áður verið 

skoðað í heild sinni. Aftur á móti hafa Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn 

Helga Lárusdóttir (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018) skoðað hlutverk 

grunnskólastjóra í reglulegum rannsóknum sem gerðar voru á árunum 1991, 2001, 2006 og 

nú síðast 2017. Í þeim rannsóknum kemur fram hvernig grunnskólastjórar verja tíma sínum 

og hvernig þeir vildu verja honum. Könnunin sem SFS lagði fyrir var byggð á svipaðri 

greiningu á hlutverki leikskólastjóra og verður forvitnilegt að sjá samanburðinn milli 

skólastiga.  
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Rannsókn þessi byggir á gögnum sem safnað var með spurningalistakönnunum. Greint 

verður hvernig þau gögn lýsa hlutverki leikskólastjóra í Reykjavík. Rannsóknarspurningar sem 

unnið er út frá eru: Hver eru verkefni leikskólastjóra í Reykjavík? Hver er munur á því sem 

leikskólastjórar telja raunverulega og ákjósanlega forgangsröðun verkefna? Undirspurningar 

eru: Er munur á því hvernig leik- og grunnskólastjórar forgangsraða verkefnum? Er munur á 

því hvernig leikskólastjórar forgangsraða verkefnum út frá stærð og staðsetningu skóla? 

Hvernig samræmast verkefnin lögum og reglugerðum um hlutverk leikskólastjóra? Hvernig 

samræmast verkefni leikskólastjóra kenningum um faglega forystu og hugmyndum um 

skólann sem lærdómssamfélag?  

Lykilhugtök eru leikskólastjórnun, fagleg forysta, forgangsröðun verkefna, dreifð forysta 

lærdómssamfélag, hlutverk leikskólastjóra.  

1.1 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í inngangi er rannsóknin kynnt og fjallað um markmið hennar og 

tilgang. Þá er val á rannsóknarefni rökstutt ásamt rannsóknarspurningu og lykilhugtökum. Í 

öðrum kafla er fjallað um hlutverk leikskólastjóra, fyrri rannsóknir á hlutverkum 

leikskólastjóra og kenningar um leikskólastjórnun. Í þriðja kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar gerð skil. Þar er rætt um aðferð við gagnaöflun, val á þátttakendum, 

úrvinnslu og siðferðileg álitamál. Í fjórða kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Í 

fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru ræddar út frá fyrri 

rannsóknum á hlutverkum leikskólastjóra og hvernig verkefni leikskólastjóra samræmast 

lögum og reglugerðum, faglegri forystu og eflingu lærdómssamfélagsins. Í sjötta kafla eru svo 

lokaorð þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar, niðurstöður og umræður eru dregnar saman. 

Að lokum er yfirlit yfir heimildir; spurningalisti og fleiri gögn eru í viðauka.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Fyrst verður farið 

yfir hvernig hlutverk leikskólastjóra er skilgreint í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá 

leikskóla. Svo verður rætt um samsetningu starfmannahópsins í leikskólum og fjallað um fyrri 

rannsóknir á hlutverki leikskólastjóra hér á landi. Þá verður greint frá hvernig hlutverk 

leikskólastjóra birtist í kenningum um stjórnun og forystu í skólastarfi, fjallað um dreifða 

forystu og leikskólann sem lærdómssamfélag. Að lokum verður skólamenning tekin til 

umræðu og möguleg áhrif þess á stjórnunarhætti að leikskólinn er kvennavinnustaður.  

2.1 Hlutverk leikskólastjóra  

Leikskólastjórar starfa eftir lögum um leikskóla (nr. 90/2008), aðalnámskrá leikskóla (2011) 

og starfslýsingum samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasambands Íslands við Félag stjórnenda leikskóla (Kennarasamband Íslands, e.d.). Í 

lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að hlutverk leikskólastjóra sé að stjórna 

daglegum rekstri og starfi leikskóla í umboði rekstraraðila og sjái til þess að farið sé eftir 

gildandi fyrirmælum um leikskóla. Hann skuli móta áætlun um símenntun starfsmanna, 

stuðla að foreldrasamstarfi, stofna foreldraráð, gefa út starfsáætlun og stýra framkvæmd 

sérfræðiþjónustu innan skólans. Í aðalnámskrá leikskóla (2011) er hlutverk leikskólastjóra 

sett skýrt fram. Leikskólastjóri er faglegur leiðtogi sem vinnur á lýðræðislegan hátt að 

jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum og samstarfi við þróun leikskólastarfs með því að 

stuðla að endurmenntun, endurmati og umbótastarfi. Hann sér til þess að unnið sé eftir 

aðalnámskrá leikskóla, lögum og reglugerðum. Í starfslýsing leikskólastjóra eru talin upp 

meginverkefni hans og þáttur leikskólastjóra í uppeldi og menntun barna ásamt 

foreldrasamstarfi. Þar kemur meðal annars fram að leikskólastjóri sér um rekstur 

starfseiningar sinnar, vinnur eftir lögum, reglugerðum og aðalnámskrá, er í samstarfi við 

aðrar stofnanir, kennara, sérfræðinga, foreldra og er faglegur leiðtogi sem deilir verkefnum 

og ábyrgð til starfsmanna í samræmi við skólanámskrá (Kennarasamband Íslands, e.d.). Út 

frá þessu væri hægt flokka formlegt hlutverk leikskólastjórans gróflega í þrennt: að vera 

faglegur leiðtogi, starfsmannastjóri og rekstrarstjóri. Tafla 1 sýnir hvernig mismunandi 

hlutverk þeirra koma fram í starfslýsingu FSL, lögum um leikskóla og aðalnámskrá leikskóla.  
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Tafla 1 Formleg hlutverk leikskólastjóra 

Flokkun starfa Faglegur leiðtogi Starfsmannastjóri Rekstrarstjóri 

Lög um leikskóla 
nr. 90/2008 

Að stuðla að samstarfi 
milli foreldra, starfsfólks 
leikskóla og annars 
fagfólks með velferð barna 
að markmiði. 

Að vera ábyrgur fyrir 
útgáfu skólanámskrár  

Að gefa út árlega 
starfsáætlun. 

Að boða til kennara- og 
starfsmannafunda svo oft 
sem þurfa þykir.  

Að móta áætlun um 
hvernig símenntun 
starfsfólks skuli hagað svo 
að hún sé í sem bestu 
samræmi við áherslur 
leikskóla, sveitarfélags og 
skólanámskrár. 

Að starfa í umboði 
rekstraraðila.  

Að stjórna daglegum 
rekstri og starfi leikskóla 
og gæta þess að 
leikskólastarf sé í 
samræmi við lög, 
reglugerðir, aðalnámskrá 
leikskóla, skólanámskrá og 
önnur gildandi fyrirmæli. 

Að hafa frumkvæði að 
kosningu í foreldraráð 

Að gera rekstraraðila og 
sveitarstjórn grein fyrir 
starfsemi leikskóla í 
ársskýrslu. 

Aðalnámskrá 
leikskóla 

Að vera faglegur leiðtogi 
og í forystu um þróun 
metnaðarfulls 
leikskólastarfs. 

Að leiða lýðræðislegt 
samstarf. 

Að stuðla að því að starf 
leikskólans sé metið 
reglulega með innra mati 
og að niðurstöður séu 
notaðar til úrbóta í þágu 
starfsins. 

Að sjá til þess að farið sé 
eftir aðalnámskrá leikskóla 
og enn fremur lögum og 
reglugerðum sem snerta 
leikskólann.  

Að vinna að þróun 
skólanámskrár í samræmi 
við aðstæður og sérstaka 
áherslu á hverju skólastig í 
samvinnu við kennara 

Að stuðla að jafnrétti og 
uppbyggilegum 
samskiptum. 

Að sjá til þess að starfsfólk 
fái tækifæri til að bæta við 
þekkingu sína og vera í 
stöðugri starfsþróun. 

 

Starfslýsing FSL  Að bera ábyrgð á gerð 
námskrár, 
ársáætlunar, ársskýrslu og 
mati á starfsemi 
leikskólans og skila til 
rekstraraðila. 

Að bera ábyrgð á að í 
leikskólanum séu til staðar 
nauðsynleg uppeldis- og 
kennslugögn. 

Að vera faglegur leiðtogi 
og kynna sér nýjungar í 

Að bera ábyrgð á að 
undirbúningstímar 
starfsmanna séu notaðir 
til skipulags 
á leikskólastarfinu. 

Að sjá um ráðningu 
starfsmanna, gerð 
ráðningarsamninga, 
vinnuskýrslna, 
skipulag vinnutíma 
starfsmanna og 

Að stjórna daglegri 
starfsemi leikskólans. 

Að bera rekstrarlega 
ábyrgð á að rekstur 
leikskólans sé innan 
ramma fjárhagsáætlunar.  

Að hafa eftirlit með 
húsnæði, leikvelli, 
áhöldum og leiktækjum og 
bera ábyrgð á að eðlilegt 
viðhald og endurnýjun fari 
fram.  
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starfi og miðla þekkingu 
til starfsmanna. 

Að skipuleggja skólastarf 
þannig að unnið sé eftir 
aðalnámskrá leikskóla og 
skólanámskrá 
leikskólans, að áætlanir 
þar um séu gerðar og 
reglulegt mat fari fram. 

Að taka þátt í 
samráðsfundum með 
rekstraraðilum og öðrum 
leikskólastjórum. 

Að bera ábyrgð á 
samvinnu við ýmsar 
stofnanir og sérfræðinga 
sem tengjast leikskólanum  

Að stuðla að samstarfi við 
viðkomandi grunnskóla.  

 

vinnutilhögun í samráði 
við rekstraraðila.  

Að sjá um miðlun 
upplýsinga til deildarstjóra 
og rekstraraðila. 

Að bera ábyrgð á 
móttöku, þjálfun og 
leiðsögn nýrra 
starfsmanna. 

Að annast gerð 
starfsmannaáætlunar, 
skipuleggja og stjórna 
starfsmannafundum 
og bera ábyrgð á að þeir 
séu haldnir. 

Að taka starfsviðtöl og 
gera símenntunaráætlun 
leikskólans.  

Að deila verkefnum og 
ábyrgð til starfsmanna í 
samræmi við 
skólanámskrá.  

Að sjá um innritun barna í 
leikskólann í samvinnu við 
rekstraraðila.  

Að boða foreldra nýrra 
barna í viðtal þar sem 
veittar eru upplýsingar 
um starfsemina og fá 
nauðsynlegar upplýsingar 
um barnið. 

Að skipuleggja og stjórna 
foreldrafundum og bera 
ábyrgð á að þeir séu 
haldnir.  

Að sinna þeim verkefnum 
er varða stjórnun 
leikskólans sem yfirmaður 
felur honum. 

Í Menntastefnu Reykjavíkurborgar - Látum draumana rætast er áherslan lögð á 

valdeflingu starfsmanna og er hlutverk leikskólastjóra ekki tekið sérstaklega fram. „Stefnan 

hverfist um börnin, þarfir þeirra og velferð í nútíð og framtíð en um leið valdeflingu 

starfsfólks og aukna fagmennsku í skóla- og frístundastarfi.“ (Reykjavíkurborg, e.d.). Það 

gefur þó auga leið að hlutverk stjórnenda er mikilvægt við innleiðingu á svo viðamiklu 

verkefni sem menntastefnan er. Í menntastefnunni kemur fram að til þess að starfsfólk geti 

sinnt hlutverki sínu þurfi að vera rík tækifæri til starfsþróunar. Einnig þurfi markvissa ráðgjöf 

og handleiðslu ásamt því að starfsfólk fá stuðning við faglegt frumkvæði (Reykjavíkurborg, 

e.d.). Stjórnun í leikskólum er að sumu leyti frábrugðin stjórnun á öðrum skólastigum. Helst 

má nefna að uppeldi, umönnun og menntun barna mynda eina heild (Aðalnámskrá, 2011) og 

að starfsmannahópurinn er oft á tíðum mjög fjölbreyttur með tilliti til menntunnar. 

2.1.1 Samsetning starfsmannahópsins í leikskólum 

Menntun starfsfólks í leikskólum er mjög fjölbreytt en hlutfall leikskólakennara á lögum 

samkvæmt að vera um 67% (nr. 95/2019). Raunveruleikinn er þó allt annar og hefur hlutfall 

leikskólakennara í Reykjavík ekki verið lægra síðastliðin 20 ár. Hlutfall leikskólakennara hefur 

verið frá 27% árið 2008, fór hæst í 29% árið 2011 og hefur farið lækkandi síðan en árið 2018 

var hlutfall þeirra aðeins 23% (Hagstofa Íslands a, e.d.). Til samanburðar við næsta skólastig 

var hlutfall þeirra sem voru við kennslu í grunnskólum í Reykjavík og með kennsluréttindi  

91% árið 2018 (Hagstofa Íslands b, e.d.). Starfsmannavelta er einnig mikil í leikskólum en 

rúmlega fjórðungur þeirra sem voru við störf í desember árið 2017 eru ekki við störf í 

desember árið 2018 (Hagstofa Íslands c, e.d.). Það er því ljóst að hlutverk leikskólastjóra sem 
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faglegs leiðtoga þarfnast mikillar aðlögunar að aðstæðum hverju sinni. Hefðbundnar 

stjórnunaráherslur, þar sem yfirmaður stýrir stofnuninni með valdboði, henta illa í skólum. 

Samvinnumiðaðar stjórnunaráherslur, eins og dreifð forysta, henta betur þar sem hópurinn 

getur unnið að markmiðum í sameiningu, lært hvert af öðru út frá samsetningu 

starfsmannahópsins hverju sinni (Arna H. Jónsdóttir, 2009; Sergiovanni, 2009). 

Lögfest var árið 1994 að leikskólar væru fyrsta skólastigið (Lög um leikskóla nr. 78/1994). 

Nokkuð miklar breytingar hafa orðið á menntun leikskólakennara sem og breytingar á 

faglegu umhverfi leikskóla síðan þá (Vinnuhópur samstarfsráðs, 2018).  

 

Mynd 1 Hlutfall starfsmanna í leikskólum Reykjavíkur eftir menntun 

Innan leikskólanna er starfsfólk með mjög fjölbreytta menntun og bakgrunn. Á mynd 1 

sést hlutfallsleg breyting á menntun starfsmanna í leikskólum Reykjavíkur á árunum 2011-

2018. Árið 2018 voru leikskólakennarar aðeins 23% starfsfólks í leikskólum Reykjavíkur. 

Helmingur starfsfólks var ófaglærður, 21% var með aðra uppeldismenntun, sem samkvæmt 

skilgreiningu Hagstofa Íslands eru til dæmis leikskólaliðar og þeir sem hafa háskólamenntun í 

uppeldisfræðum án leyfisbréfs leikskólakennara. Breyting varð á því árið 2019 en frá þeim 

tíma gildir eitt leyfisbréf fyrir leik-, grunn- og framhaldsskólakennara (Lög um menntun, 

hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

nr. 95/2019). Samkvæmt þessu er því helmingur starfsfólks ekki með uppeldismenntun og 

getur það haft töluverð áhrif á sameiginlegan skilning á námi barna, samstöðu og þátttöku 

starfsfólks. Mikill munur er einnig á starfsaldri og reynslu ófaglærðra starfsmanna en 

starfsmannaveltan meðal ófaglærðra var rúmlega 33% árið 2018 (Hagstofa Íslands c, e.d.). 

Því geta margir ófaglærðir verið með töluverða þekkingu og reynslu en stór hópur þeirra 

staldrar stutt við. Einnig er mjög misjafnt hvernig samsetning starfsmannahópsins er milli 

leikskóla innan Reykjavíkur, allt frá því að eini leikskólakennarinn er leikskólastjórinn sjálfur, 
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yfir í skóla sem hafa marga leikskólakennara, einn eða fleiri á hverri deild. Hlutverk 

leikskólastjórans hlýtur því að vera breytilegt eftir því hvernig samsetning 

starfsmannahópsins er og menningu innan skólans. 

2.2 Fyrri rannsóknir um hlutverk leikskólastjóra hér á landi 

Lítið hefur verið um rannsóknir hér á landi á hlutverki leikskólastjóra einu og sér. Nokkuð 

hefur þó verið skoðað hvert hlutverk leikskólastjóra er út frá ákveðnum þætti, svo sem 

innleiðingu á þróunarverkefnum eða viðhorfum þeirra til þátta í leikskólastjórnun. Ein af 

fyrstu rannsóknum sem snéru að stjórnun leikskóla var lokaverkefni Selmu Dóru 

Þorsteinsdóttur (1989) við Barnevernsakademiet í Ósló, þar sem hún skoðaði hvernig 

leikskólastjórar virkja leikskólakennara út frá kenningum um mannauðsstjórnun. Niðurstöður 

leiddu í ljós að leikskólakennarar töldu leikskólastjóra ekki vera nægjanlega sterka sem 

faglega leiðtoga, þeir væru of uppteknir af öðrum hlutum og að þeir nýttu ekki þann 

mannauð sem í skólanum væri. Fósturskólinn hafði á þessum tíma boðið framhaldsnám í 

stjórnun 1983 og aftur 1988 með áherslu á mannauðsstjórnun og var ákveðin vakning hjá 

leikskólafólki um stjórnun og stjórnandann (Kristín Dýrfjörð, 1997, Vinnuhópur 

samstarfsráðs, 2018).  

Arna H. Jónsdóttir (2001) skoðaði tengsl starfsánægju og stjórnunar í leikskólum. Helstu 

niðurstöður bentu til að umræður um hugsjónir og stefnu leikskólans væru nauðsynlegar 

fyrir starfsánægju leikskólakennara. Þar skiptu stjórnunaráherslur leikskólastjórans miklu 

máli varðandi hvort, hvernig og hvar slíkar umræður færu fram. Starfsfólk talaði um skort á 

samvinnu, upplýsingaflæði og faglega einangrun í tengslum við hefðbundna stjórnunarhætti 

en kaus fremur samvinnustjórnun og kallaði eftir tækifærum innan leikskólans til að íhuga og 

meta störf sín og starfsaðferðir. Það sem skipti máli væri styðjandi menning og opinská og 

málefnaleg samskipti. Arna H. (2009) greindi einnig frá því að innan leikskólans væri ákveðin 

valdabarátta milli fagfólks og hinna ófaglærðu og að hinir síðarnefndu noti míkrópólitískar 

aðferðir til að ná völdum og virði ekki formlegt vald deildarstjórans. Hún telur að þar sem 

það sé mikil nánd í leikskólum, þvert á hópa, milli starfsmanna, barna og foreldra og það að 

mikil áhersla sé lögð á umhyggju í starfinu, geti það leitt til þöggunar deilna og ágreinings. 

Formlegir stjórnunarhættir virka ekki þar sem starfsmenn fara fram hjá réttum leiðum til að 

ná sínu fram og vinna bak við tjöldin. Louise Hard greindi álíka valdaójafnvægi í rannsókn 

sinni og rituðu Louise og Arna grein (Hard og Arna H. Jónsdóttir, 2013) þar sem þær draga 

fram þá þætti sem þær töldu vera sameiginlega í niðurstöðum rannsókna sinna. Þó að 

rannsóknirnar bæru með sér að þær væru gerðar í mismunandi menningu þá kom fram á 

báðum stöðum að leikskólinn er femíniskur vettvangur þar sem vingjarnleiki, jafnræði milli 

starfsfólks og áhersla á umönnun og vingjarnleika hafði mikil áhrif á menningu og stjórnun 
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leikskólans. Þar var tilhneiging til að sneiða hjá rökræðum og átökum sökum menningarinnar 

en undir niðri ríkti míkrópólitík og þeir sem ekki höfðu formleg völd náðu sínu fram með því 

að fara óformlegar leiðir með erindi sín.  

Í nýlegri rannsókn Pálu Pálsdóttur (2018), þar sem hún skoðar upplifun og reynslu 

leikskólastjóra af því hvernig þeir sinna stjórnendahlutverki sínu, kemur fram að þeir nota 

bæði formlegar og óformlegar stjórnunaraðferðir til að styrkja deildarstjóra, bæði reglulega 

stjórnendafundi og óformlegt spjall um málefni deildarinnar. Þannig nær leikskólastjórinn að 

dreifa ábyrgð og styrkja deildarstjórana sem faglega leiðtoga. Misjafnt var þó hversu miklum 

völdum leikskólastjórarnir töldu að deila ætti með deildarstjórunum en helmingur þeirra 

lagði áherslu á að deildarstjórarnir væru með í stefnumótun og fengju svo frelsi til athafna en 

hinir töldu hlutverk sitt vera að fylgjast með, meta og leiðbeina deildarstjórunum í hlutverki 

sínu. Þannig skiptir viðhorf leikskólastjórans miklu máli varðandi hvernig og hversu mikið 

dreifa skuli ábyrgð. Helena Jónsdóttir (2011) skoðaði viðhorf leikskólastjóra og deildarstjóra 

til valdeflingar í leikskólastarfi. Þar kemur fram að valdefling einkennist af því að deila 

ábyrgð, verkefnum og af samvinnu. Mikilvægt sé að allir starfsmenn finni fyrir því að þeir beri 

ábyrgð á einhverju og geti unnið að verkefnum í samvinnu en samvinna sé lykilatriði þess að 

starfsemi leikskóla skili árangri og vellíðan einstaklinga innan skólans. Kristrún Hafliðadóttir 

(2013) tekur undir þetta og nefnir að þeir þættir sem styðja við leikskólastjóra sem faglega 

leiðtoga séu samstarf, dreifð forysta, að varðveita fyrri reynslu og að nýta mannauðinn. 

Einnig að treysta samskipti milli allra starfsmanna leikskólans og að efla traust og samkennd. 

Samstarf við aðila utan skólans hefur einnig jákvæð áhrif á fagsýn leikskólastjórans. Þar 

kemur fram að leikskólastjórar telja tímaskort, mikla starfsmannaveltu og ónægt fjármagn 

standa faglegu samstarfi og þróun leikskólastarfs fyrir þrifum.  

Mannauðsmál er sá þáttur sem tekur mestan tíma og orku frá leikskólastjórum 

samkvæmt rannsókn Egils Óskarssonar (2015). Einnig nefnir hann að skriffinnska, 

fjármálaumsýsla og skýrslugerð taki mikinn tíma frá stjórnendum á kostnað faglegrar forystu 

og því að vinna að jákvæðum anda í starfsmannahópnum. Togstreita er því á milli stjórnunar- 

og leiðtogahlutverks leikskólastjóra. Bergljót Sif Stefánsdóttir (2014) greinir frá því í rannsókn 

sinni á hlutverki leikskólastjóra eftir efnahagshrun að með þeim miklu breytingum sem hafa 

orðið á starfi leikskólastjórans undanfarin ár, hafi stjórnunaráherslan einnig breyst. Nefndu 

leikskólastjórar til að mynda að meiri kröfur væru í rekstrarþættinum, svo sem að skila inn 

skýrslum og taka þátt í könnunum fyrir rekstraraðilann. Einnig gerðu foreldrar og 

stjórnmálamenn meiri kröfur á leikskólann sem þjónustustofnun og að dvalartími barna væri 

sífellt að aukast. Starfsmannamál og hið daglega amstur tækju stóran hluta af vinnutíma 

leikskólastjórans. Áherslurnar væru því á rekstur og starfsmannahald en minna á faglega 

þætti. 
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2.3 Rannsókn á hlutverki grunnskólastjóra 

Þó leik- og grunnskólar séu ólíkar stofnanir að mörgu leyti þá eiga þær margt sameiginlegt 

þegar kemur að stjórnun. Hlutverk grunnskólastjóra hefur meira verið rannsakað hér á landi 

en hlutverk leikskólastjóra og því vert að sjá hvað hægt sé að læra af þeim rannsóknum. 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir hafa skoðað hlutverk 

grunnskólastjóra í rannsóknum sem gerðar voru á árunum 1991, 2001, 2006 og nú síðast 

2017. Í þeim rannsóknum kom meðal annars fram hvernig grunnskólastjórar vörðu tíma 

sínum og hvernig þeir kysu að verja honum (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2018). Þó að þessar rannsóknir hafi verið gerðar á rúmum aldarfjórðungi hafa ekki orðið 

miklar breytingar á því sem grunnskólastjórar töldu að tæki mestan tíma eða því sem þeir 

töldu æskilegt að verja tíma sínum í. Mestur tími grunnskólastjórnenda fór á þessu tímabili í 

stjórnun og umsýslu en það sem þeir töldu að ætti að vera efst í forgangsröðun væri 

námskrárvinna. Þessar niðurstöður gáfu til kynna að grunnskólastjórar náðu ekki að sinna 

faglegu hlutverki sínu eins vel og þeir kysu. Eins og áður hefur komið fram var könnun gerð á 

vegum SFS í janúar 2019 á starfsumhverfi leikskólastjóra og voru fyrrnefndar rannsóknir 

Barkar, Ólafs H. og Steinunnar Helgu notaðar sem fyrirmynd þeirrar könnunar. Þegar þetta er 

skrifað hefur ekki verið birt skýrsla með niðurstöðum þeirrar könnunnar opinberlega en í 

þessari rannsókn voru gögn úr henni nýtt til að greina verkefni leikskólastjóra. 

2.4 Kenningar um leikskólastjórnun 

Stjórnun (e. management) vísar til valds einstaklingsins út frá formlegri stöðu hans. 

Stjórnandi er þá sá sem leggur áherslu á reglur og ferla, tekur einhliða ákvarðanir og vinnur 

út frá því að undirmenn hans vinni eftir þeim og fylgi sér stöðu sinnar vegna (Börkur Hansen, 

2013; Sergiovanni, 2009). Munur á stjórnun og forystu má greina þannig að stjórnun 

afmarkast við „að taka ákvarðanir en forysta vísar til tengsla milli stjórnenda og starfsfólks.“ 

(Börkur Hansen, 2013, bls. 79). Þar sem nám barna í leikskólum er skipulagt í samvinnu 

margra aðila ættu stjórnendur að tileinka sér starfshætti sem leggja áherslu á kenningar um 

dreifða forystu og skólann sem lærdómssamfélag. Mikilvægur þáttur í að dreifa forystu og að 

efla lærdómssamfélagið er hvernig menning er innan skólans. Stofnanamenning 

endurspeglar starfið sem fram fer innan skólans og mótast af þeim samskiptum sem eiga sér 

stað innan hans og því mikilvægt að menningin styðji við samstarf aðila innan skólans. 

2.4.1 Stjórnun og forysta í leikskólum 

Leikskólastjóri hefur formlegt vald stöðu sinnar vegna, samkvæmt lögum og reglugerðum og 

er skipurit leikskóla í raun sett upp sem stigveldi þar sem leikskólastjóri er efstur, næst koma 

aðrir stjórnendur, þá kennarar og að lokum aðrir starfsmenn. McDowall Clark og Murray 
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(2012) tala um þessa stigveldis forystu sem hefðbundna (e. classical). Þar er áherslan á hæfni 

stjórnandans, stöðu hans og vald. Stjórnunarhættir í leikskóla eru aftur á móti miklu oftar 

óformlegir og snúa meira að tengslum milli fólks en hver hefur valdið (Börkur Hansen, 2013). 

Því eiga kenningar um forystu frekar við leikskólastjórnun en hefðbundið valdboð stjórnunar. 

Unnt er að líta á forystu sem mismunandi tengsl leiðtoga við fylgjendur (Börkur Hansen, 

2013). Skiptaforysta (e. transactional leadership) vísar til þess að leiðtogi og fylgjandi séu í 

einhvers konar viðskiptasambandi. Hlutdeild þeirra er ekki jöfn og því vinnur fylgjandinn fyrir 

einhvers konar umbun fyrir vel unnin störf. Valdið og drifkrafturinn er hjá leiðtoganum. Í 

breytingaforystu (e. transformational leadership) byggjast tengsl leiðtoga og fylgjanda á 

gagnvirku sambandi um viðfangsefnið, hvað skuli gera og hvernig. Áhersla er á félagslegar og 

persónulegar þarfir, hvatningu, valdeflingu og að „blása í brjóst“. Stefnt er að því að skapa 

sameignlega sýn og stefnu og kemur drifkrafturinn frá báðum aðilum, ekki aðeins frá 

leiðtoganum. Unnið er út frá háleitum væntingum, vilja til að gera betur og að sammælast 

um markmið sem báðir vinna að. Báðir aðilar stefna á breytingar sem bera með sér þroska 

og getu til að rýna til gagns. Aðilar vinna í sameiningu að því hvert stefna skuli og taka að sér 

forystuhlutverk þegar nauðsyn ber (Börkur Hansen, 2013; Sergiovanni, 2009). Það er 

almennt viðurkennt á meðal fræðimanna að breytingaforysta sé í grunninn það sem stjórnun 

skóla eigi að hverfast um (Sergiovanni, 2009). Í breytingaforystu nýtur stjórnandinn trausts 

og virðingar samstarfsmanna sinna og unnið er út frá siðferðilegum grunni. Hann hvetur 

samstarfsmenn sína áfram til að þroskast í starfi sínu til dæmis með frekara námi eða að 

reyna nýjar aðferðir (Hoy og Miskel, 2012; Vinkenburg, Van Engen, Eagly og Johennesen-

Schmidt, 2011). Markmiðið er að skólinn verði námssamfélag þar sem leiðtogar og fylgjendur 

dreifa valdi (Sergiovanni, 2009).  

McDowall Clark og Murray (2012) telja að þar sem nám í leikskóla fari fram í samvinnu 

allra aðila innan skólans, barna, kennara og annars starfsfólks, stjórnenda sem og foreldra, 

þurfi þessir aðilar að vinna í sameiningu að því að hvert barn fái nám og umönnun við hæfi. 

Gagnrýni hefur því komið fram á kenningar sem setja einn einstakling fram sem leiðtoga eigi 

síður við í skólum (Murray og McDowall Clark, 2013; Harris, 2012). Í skólum ætti fremur að 

líta til hópsins alls sem í sameiningu skapar samfélag þeirra sem vinna að námi og þroska 

barnsins. Hugsa þarf meira út frá því hvernig forysta birtist heldur en hver veitir hana. Þannig 

verður til sameiginleg og árangursrík forysta sem byggir á grunni sambands milli manna og 

samverkan þeirra (Murray og McDowall Clark, 2013; Palaiologu og Male, 2019). Forysta er 

ekki aðeins byggð á framkvæmd og ígrundun heldur þarf einnig að huga að því í hvaða 

samhengi hún er, til að mynda út frá menntun starfsmanna, samsetningu barnahópsins og 

samfélagsbyggingu (Palaiolgou og Male, 2019). 
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Markmið leikskólans er að veita börnum uppeldi og menntun og að velferð og hagur 

barna séu höfð að leiðarljósi (Aðalnámskrá, 2011). Til þess þarf stjórnunarhætti með áherslu 

á samskipti og tengsl manna á milli. Hugmyndafræði um stjórnun leikskóla þarf að snúast um 

sýn, gildi og samskipti, sameiginlega vegferð og siðferðilega og tilfinningalega starfshætti 

(McDowall Clark og Murray, 2012). Ekki á að einblína á þann sem hefur forystu á hendi 

heldur hópinn í heild, sem skapar samfélag þar sem forysta birtist með óformlegum hætti 

(Murray og McDowall Clark, 2013; Palaiologu og Male, 2019).  

Tafla 2 Flokkun á gerðum forystu 

Gerðir forystu Beitt með Athygli á Staðsett í 

Hefðbundin (e. classical) Skipun og stjórnun 

Valdi og forræði 

Leiðtogann Eiginleika einstaklings 

Formlegri stöðu 

    

Skipta (e. transactional) Stjórnun 

Vélrænum verkum og 

umbun 

Verkefnin 

Kerfin 

Leiðtogi/fylgjandi 

Yfirburðir/ósjálfstæði 

Formlegri stöðu 

    

Hugsjóna (e. visionary) Innblæstri 

Persónutöfrum 

Trúverðugleika 

Umbreytingum 

Leiðtogi/fylgjandi 

Áætlunarverkið 

Eiginleika einstaklings 

Formlegri stöðu 

    

Samræmd (e.organic) Sambandi/tengslum 

Þátttöku 

Dreifð, sameiginleg 

eða samvinna um 

ábyrgð 

Sjálfbærni 

Þróun á hæfni/getu 

hópsins 

Þróunarferli 

(McDowall Clark og Murray, 2012, bls. 7). 

Í töflu 2 má sjá flokkun þar sem McDowall Clark og Murray (2012) leggja til eftirfarandi 

yfirhugtök á mismunandi gerðir forystu (e. leadership paradigms); hefðbundna forystu (e. 

classical), skiptaforystu (e. transactional), hugsjóna forystu (e. visionary) og samræmda 

forystu (e. organic). Hefðbundin forysta vísar til valds einstaklingsins út frá formlegri stöðu 

hans og eiginleika. Hann leggur áherslu á vald og forræði og stýrir með skipunum. Hér er 

athyglin á eiginleika leiðtogans og formlega stöðu hans. Skiptaforysta gengur út frá formlegri 

stöðu einstaklingsins. Leiðtoginn fær með sér fylgjendur sem hann stýrir með ferlum og 

umbunar fyrir góð störf. Áhersla er á verkefnin, kerfin og að forystan komi til vegna yfirburða 

leiðtogans. Undir hugsjóna forystu má telja forystu þar sem áherslan er á einstaklinginn sem 

leiðtoga. Hann blæs í brjósti, hefur persónuleika sem drífur aðra með sér og er treyst fyrir því 

hlutverki. Áherslan er þó enn á formlegt hlutverk leiðtogans og hæfileika hans til að hrífa 
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fylgjendur með sér í að vinna að áætlunarverkinu. Samræmd forysta er hugtak þar sem minni 

áhersla er lögð á einstakan leiðtoga eða skipanir og stýringu. Meiri áhersla er lögð á 

samvinnu, að byggja tengslanet, vinna út frá siðferðilegum grunni og ábyrgð. Það byggir á 

tengslum milli fólks og við umhverfið, áhersla er á sjálfstæði, tengsl og sjálfbærni. Slík 

stjórnun leiðir til þess að óformlegir leiðtogar, sem hafa sérfræðikunnáttu, sýna frumkvæði í 

að greina áskoranir og tækifæri og fylgja þeim eftir. Dreifð forysta fellur undir þessa 

skilgreiningu. Einnig setja McDowall Clark og Murray (2012) fram skoðun á því hvernig 

forystunni er beitt eftir mismunandi flokkum, hvert er athyglinni beint og hvar forystan er 

staðsett.  

Þær McDowall Clark og Murray (2012) benda á að samræmd forysta eigi best við í 

leikskólum því forystan felist í þróunarferlinu sjálfu (e. process) en ekki í eiginleika 

einstaklingsins (e. personhood) eða formlegri stöðu (e. postion). Aftur á móti er forysta alltaf 

aðstæðubundin, hún breytist eftir því sem samfélagið breytist og eftir þeim breytingum sem 

verða á skólanum sjálfum, tíðarandanum, áherslum í námskrá, samsetningu kennara og 

barnahópsins o.fl. (Sergiovanni, 2009). Því þarf leikskólastjórinn að vera vakandi yfir 

samsetningu starfsmanna- og barnahópsins hverju sinni og leitast við að efla og hvetja 

starfsmenn. Mismunandi er eftir verkefnum leikskólastjórans hverju sinni hvar hann 

staðsetur sig innan mismunandi gerðum forystu (e. leadership paradigms). Sumum 

verkefnum eða þáttum í stjórnun sinnir leikskólastjórinn að mestu leiti einn. Þar má til 

dæmis nefna verkefnum tengdum rekstri skólans, samskipti við skólaskrifstofu eða ráðuneyti 

og ráðningu starfsmanna. Þegar stjórnandi metur hvort fleiri aðilar eigi að vera með í málum 

þarf hann að meta hverjir eru hagsmunaaðilar og hversu mikla þekkingu og hæfni þeir hafa 

til að taka þátt í því málefni (Bloom, 2000). Einnig þarf leikskólastjórinn að þekkja starfsmenn 

sína vel og finna leiðtoga í hópnum, hvetja þá til að taka forystu, styðja þá til að vinna traust 

samstarfsfélaga og vera tilbúinn til að dreifa ábyrgð (Hoy og Miskel, 2012). Því má hugsa sér 

forystu frekar sem einskonar róf, þar sem leikskólastjórinn getur staðsett sig á hverju sinni, 

heldur en ferli (McDowall Clark og Murray, 2012). 

2.4.2 Dreifð forysta 

Starfsumhverfi leikskóla hentar vel fyrir samvinnumiðaðar stjórnunaráherslur í anda dreifðar 

forystu (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Mikil hefð er fyrir samvinnu í leikskólaumhverfinu og á 

hverri deild eru að jafnaði þrír starfsmenn sem vinna í sameiningu að verkefnum og 

viðfangsefnum deildarinnar. Sergiovanni (2009, bls. 189) bendir á að ef „forysta sé eitthvað 

sem eigi að vera margra þá þurfi hún að dreifast á þá sem eru á réttum stað á réttum tíma og 

á milli þeirra sem hafa hæfni til að gera hlutina á réttan hátt.“ Það skiptir þannig máli hver 

það er sem tekur að sér forystuhlutverk, í hvaða aðstæðum og með hvaða hætti. Ekki skiptir 

máli hvort hann hafi til þess formlegt vald eða stöðu, heldur að forysta spretti fram hjá 
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einstaklingum sem sjá þörfina, hafa hæfni til og getu til að leiða viðkomandi verkefni 

(Sergiovanni, 2009). Þannig getur leikskólastjórinn virkjað mannauð fjölbreytts 

starfsmannahóps. Það krefst þess að hann þekki vel til hæfni og jafnvel áhugasviðs 

starfsmanna sinna. Að dreifa forystu er leið til að virkja þekkingu allra starfsmanna og efla þá 

svo að þeir fái þá tilfinningu að þeir séu hreyfiafl í starfinu og öðlist meiri trú á eigin getu 

(Hoy og Miskel, 2012; Fullan, 2016). En það að dreifa forystu er eitt og sér ekki nóg því hvað 

er gert og hvernig skiptir máli. Vinna verður út frá sameiginlegum markmiðum, sem skólinn 

eða hópurinn hefur komið sér saman um og út frá áhersluþáttum leikskólans, námskrá og 

með það að markmiði að auka gæði náms (Sergiovanni, 2009). Hoy og Miskel (2012) tala um 

að dreifð forysta geti átt upptök alls staðar í stofnuninni og þeir sem forystuna taka stýra og 

ljúka við margbreytileg verkefni af ýmsum toga. Það sé mikilvægt að dreifa forystu þar sem 

verkefni í skólum eru svo flókin og viðfangsefnin svo margbreytileg að enginn einn geti haft 

orku og færni til að hafa yfirsýn og stýra því öllu. Að dreifa forystu er í raun að dreifa valdi 

beint. En þó að leikskólastjóri dreifi valdi er ekki þar með sagt að hann missi það eða að 

hlutverki stjórnandans sé ofaukið. Mikilvægur þáttur í starfi leikskólastjórans er að veita 

stuðning, tíma og aðrar bjargir til að stuðla að sjálfbærni í forystu (Harris, 2012).  

Eins og áður hefur komið fram er mikill munur á menntun og reynslu starfsmanna í 

leikskólum. Það getur haft hamlandi áhrif ef menning skólans er ekki í takti við 

samvinnumiðaða stjórnunarhætti og ef ekki er unnið markvisst að því að efla sameiginlega 

sýn og stefnu skólans (Sergiovanni, 2009). En fjölbreytni getur einnig haft jákvæð áhrif þar 

sem einsleitni verður minni, fleiri ólíkar raddir koma til og sjónarhorn margra hópa með 

ólíkan menningar bakgrunn koma fram og geta aukið víðsýni og umburðarlyndi. Dreifð 

forysta lýtur að gagnkvæmum áhrifum þeirra sem taka að sér forystuhlutverk með 

formlegum eða óformlegum hætti og hvernig það hlutverk hefur áhrif til umbóta (Spillane, 

2006). Til að leikskólastjóri geti treyst samstarfsfólki sínu til að taka réttar ákvarðanir, út frá 

stefnu og gildum leikskólans, þarf hann að vinna markvisst að því að sýn skólans sé skýr og 

taki til allra. Hann þarf að hvetja til umræðu um málefni leikskólans og nýta þann mannauð 

sem er til staðar. Þannig aukast gæði náms í skólanum en rannsóknir benda til þess að dreifð 

forysta hafi jákvæð áhrif á námsárangur í skólum (Harris og Spillane, 2008).  

2.4.3 Skólinn sem lærdómssamfélag 

Í leikskólum ríkir sterk hefð fyrir samvinnu. Innan hverrar deildar starfar hópur sameiginlega 

að námi barna undir stjórn deildarstjóra. Stjórnunarteymi leikskólans samanstendur svo af 

leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra, deildarstjórum og hugsanlega fleiri aðilum svo sem 

sérkennslustjóra, verkefnastjóra og matráð. Æði misjafnt er þó hvernig þessu samstarfi er 

háttað en umræða um skólann sem lærdómssamfélag hefur fundið sér farveg í leikskólunum 

undanfarin ár. Út frá vinnu við Menntastefnu Reykjavíkur, Látum draumana rætast, hafa 
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veturinn 2019-2020, sprottið upp fjölmargir hópar þar sem unnið er út frá hugmyndum um 

lærdómssamfélag. Þar má nefna lærdómssamfélag leikskólastjóra, lærdómssamfélag um mál 

og læsi fyrir leikskólakennara, lærdómssamfélag um sjálfseflingu og félagsfærni og 

lærdómssamfélag sérkennslustjóra. Þessir hópar hafa fengið stuðning frá SFS en er að öðru 

leyti stýrt af þátttakendum sjálfum. Forvitnilegt verður svo að sjá hvernig þessir hópar munu 

hafa áhrif á leikskólastarfið. Aðalnámskrá leikskóla leggur áherslu á samstarf og 

lærdómssamfélag.  

Leikskóli á að vera lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem 

starfsfólk, foreldrar og börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um 

málefni leikskólans. Starfshættir leikskóla eiga að hvetja til samvinnu og 

samstarfs milli barna, starfsfólks, foreldra og nærsamfélags. (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 24) 

Því ber stjórnendum að efla lærdómssamfélag innan skólanna og því mikilvægt að þeim 

þætti sé gefinn tími og rúm innan skipulagsins.  

Lærdómssamfélag er „námsferli sem byggir á sameiginlegri ígrundun starfsfólks í daglegt 

starf í viðleitni til að auka gæði og árangur starfsins.“ (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2006, bls. 

82). Það sem einkennir slíkt námssamfélag er að starfsmenn eru í hluthafsambandi hver við 

annan, bera sameiginlega ábyrgð og taka ákvarðanir út frá þeim áherslum sem skólinn 

leggur. Starfsmenn byggja upp samfélag leiðtoga og veigra sér ekki við að taka stjórnina. Sá 

sem sér að breytinga er þörf, hefur áhugann og viljann til að taka af skarið og þannig bæta 

kennslu og nám, ber í raun skylda til að taka stjórnina og hvetja aðra til að fylgja sér hvort 

sem hann er leikskólastjóri, leikskólakennari eða leiðbeinandi. Jafn mikilvægt er að sá aðili 

hafi til þess traust samstarfsfólks síns og hafi færni til að leiða út frá þeim gildum sem skólinn 

starfar eftir(Sergiovanni, 2009). Einkenni lærdómssamfélags í skólum eru dreifð og styðjandi 

forysta, sameiginleg gildi og framtíðarsýn, faglegt samstarf, starfsþróun og gagnvirkt nám, 

menning sem styður samstarf og skipulag starfs og vinnuvenjur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013). 

Það sem styrkir lærdómssamfélagið eru ígrundandi samræður, opið starfsumhverfi, 

sameiginleg ábyrgð á námi nemenda, samvinna og sameiginleg sýn og gildi (Fullan, 2016). 

Starfsfólk vinnur að sömu markmiðum og stefnir að sömu framtíðarsýn. Hlutverk 

leikskólastjóra er að veita starfsmönnum tækifæri til að ræða saman, til dæmis með því að 

mynda teymi um ákveðinn þátt í námi barnanna. Teymisnám (e. team learning) felst í 

samræðum og samskiptum milli starfsfólks skólans sem og við aðra utan skólans. Það má 

segja að „teymi” sé grunneining lærdómssamfélagsins og með samræðum vinna starfsmenn 

að því að breyta sameiginlegri hugsun og læra að virkja sameiginlegan kraft til að ná settum 
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sameiginlegum markmiðum. Teymi draga fram hæfni og þekkingu þeirra sem innan þess eru 

og getur teymisnám náð að þróast milli allra meðlima lærdómssamfélagsins með því að deila 

ábyrgð, aðstæðum og verkefnum (Senge, 2000; Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013).  

Þorbjörg Jóhannesdóttir (2012) segir frá leiðum í starfendarannsókn sinni til að þróa 

lærdómssamfélag. Þar fjallar hún meðal annars um námsteymi (e. study groups). Þegar 

teymi fela í sér samvinnu þeirra sem í þeim eru þannig að allir læri hver af öðrum má segja 

að um sé að ræða námsteymi. Þegar námsteymi eru byggð upp er mikilvægt að áætla nægan 

tíma sem aðeins er notaður í teymisvinnuna og hann virtur. Einnig komu fram vísbendingar 

um að stærð námsteymis skiptir ekki máli, það sem þarf er áhugi skólastjórnenda, vinna þurfi 

að ákveðnu takmörkuðu efni og hafa í huga framfarir nemenda í námi og framþróun 

einstaklinga teymisins. Hlutverk leikskólastjórans er því að veita tækifæri til samræðu og 

styðja við vinnu teyma. Þátttaka alls starfsfólks í samstarfi um nám barna er mikilvæg (Fullan, 

2016). Opið starfsumhverfi, eins og er í leikskólum þar sem starfsfólk deildarinnar vinnur 

saman að námi barna, styður við lærdómssamfélagið. Í leikskólanum er því oft tækifæri fyrir 

starfsfólk að læra hvert af öðru. Starfsmenn þurfa að vera meðvitaðir um eigið nám og vera 

gagnrýnir á það, sem og opnir fyrir nýjungum og samstarfi, jafnt innan skólans sem utan 

(Fullan, 2016). Að byggja upp lærdómssamfélag er flókið ferli sem í raun lýkur aldrei og 

þarfnast þátttöku allra. Þeir þættir sem styrkja leikskólann enn frekar sem lærdómssamfélag 

eru að umönnun og nám fer saman í leikskólanum sem og hin mikla nánd sem starfsmenn 

eru í, við hverjir við aðra, börnin og foreldrana. 

Hlutverk leikskólastjóra er mikilvægt í því að efla lærdómssamfélagið og þarf hann að 

leggja rækt við að efla teymin og huga að þáttum eins og hvernig best sé að bregðast við 

hindrunum og ágreiningi innan teyma, gera sér grein fyrir hvaða þættir efla teymisvinnu, 

skoða hvernig best sé að fá niðurstöður frá teymum og skipulag funda til að teymi þróist. 

Mikilvægt er að þekkja hindranir og komast yfir þær sem hugsanlega verða á veginum. 

Helstu hindranir eru skortur á tíma og trausti, óljós markmið, hæfni og fjölbreytni í teymum 

ekki nægjanleg og þau of stór, ekki nægur stuðningur frá skólastjóra og léleg samskipti innan 

teyma (Roberts og Pruitt, 2003). Einnig getur ör starfsmannavelta (Hagstofa Íslands c, e.d.) 

og lágt hlutfall leikskólakennara og annarra fagmenntaðra í leikskólum (Hagstofa Íslands a, 

e.d.) haft áhrif á hversu vel teymin ná að starfa saman. Til að samstarfið hafi áhrif á nám 

barna þurfa þeir aðilar sem eru í teymunum að hafa þekkingu á viðfangsefninu, hæfni til að 

veita forystu og þekkja vel til starfshátta (Hoy og Miskel, 2012). Eftir því sem 

lærdómssamfélagið þroskast verða aftur á móti fleiri tækifæri til að efla sig í starfi og þróa 

starfshætti sína fyrir nýja starfsmenn. Teymisfundir verður vettvangur lærdóms, þátttaka í 

umræðum eflir fagvitund og skilning á þroskaferli barnsins og valdeflir einstaklinginn.  
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2.4.4 Stofnanamenning 

Eitt af því sem hefur áhrif á lærdómssamfélagið er stofnanamenning en hún gefur til kynna 

hvernig starfið er unnið, hvaða áherslur eru við lýði og hefur áhrif á það sem þar er gert 

(Fullan, 2016). Hún er sameiginleg afstaða sem heldur hópnum í stofnuninni saman og gefur 

henni auðkennandi sérstöðu. Stofnanamenning er samansafn af gildum, hefðum og 

væntingum sem starfsmenn hafa sameiginlega um skólann (Hoy og Miskel, 2012). Þessir 

þættir eru grunnurinn að því að skapa sameiginlega sýn til að skapa gott lýðræðislegt 

skólastarf. Til að mynda öflugt lærdómssamfélag telur Fullan (2016) að byrja þurfi á því að 

skoða hvernig skólamenningin er, hvort hún sé styðjandi eða hamlandi og skoða hvernig 

hlutirnir eru framkvæmdir áður en þeim er breytt. Ekki sé aðalatriðið að koma af stað 

einhverjum nýjungum í starfi heldur breyta og nýta það sem fyrir hendi er eftir þörfum. 

Skilyrði er að menningin vinni með þeim þáttum sem einkenna faglegt lærdómssamfélag svo 

að það nái að blómstra í skólanum. 

Stofnanamenningin mótast með því fólki sem starfar innan skólans og skapar ákveðin 

viðmið sem stýra viðbrögðum og hegðun starfsmanna. (Hoy og Miskel, 2012). Sergiovanni 

(2009) telur mikilvægt að skólastjórnendur tileinki sér lýðræðisleg vinnubrögð. Líta þarf á 

skólastarfið þannig að allir starfsmenn séu þátttakendur því þeir hafi eitthvað til málanna að 

leggja. Sjónarmið starfsmanna þurfa að fá rými og skapa þarf svigrúm til að fleiri komi að 

ákvarðanatöku. Málefnaleg gagnrýni þarf að eiga sér stað og þannig eflist færni til að þróa 

starfið (Hoy og Miskel, 2012). Eins og áður hefur komið fram þá vinnur margbreytilegur 

hópur starfsfólks í leikskólum með mismunandi gildismat, hefðir og væntingar til starfsins. 

Einnig er menntun og reynsla mjög fjölbreytt. Þessi hópur vinnur saman að uppeldi og námi 

barna innan leikskólans og mikilvægt er að öllum finnist þeir hafa eitthvað til málanna að 

leggja. Það getur verið snúið að vinna að sameiginlegum gildum og hvaða áhrif gildin geta 

haft á faglegt starf. Til að mynda eru viðhorf varðandi það hvernig nám barna fer fram, hvaða 

kennsluaðferðir eru árangursríkar og hverlags agastjórnun er æskileg með ungum börnum, 

mjög gildishlaðin. Því er mikilvægt að umræður varðandi þá þætti sem hópurinn er ekki 

sammála um eigi sér stað og leiðbeiningar um hvernig bregðast skuli við unnar út frá 

faglegum rökum. Hlutverk leikskólastjóra er að skapa svigrúm til faglegrar umræðu og 

samráðs meðal starfsmanna. Hann þarf að geta beitt faglegum rökum, veitt leiðsögn og þarf 

að gæta þess að unnið sé út frá þeim áhersluþáttum sem starfsmenn hafa komið sér saman 

um að unnið sé að í leikskólanum (Sergiovanni, 2009). Ef slík umræða fer ekki fram á 

faglegum nótum er hætta á að fagvitund leikskólakennara minnki eða verði ósýnileg og að 

þeir eigi í erfiðleikum með að greina sig frá ófaglærðum sem þeir vinna náið með (Arna H. 

Jónsdóttir og Coleman, 2014; Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2013). Hér reynir á leikskólastjórann að vera góð fyrirmynd í 
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leiðtogahlutverkinu, draga vagninn og finna í sífellu tækifæri til að efla leiðtogahæfileika hjá 

öðrum. Þegar stjórnendur eru góðir leiðtogar líður kennurum vel og þeim finnst þeir vera 

hluti af teymi og þannig geta þeir haft áhrif (Arna H. Jónsdóttir og Coleman, 2014). Þar er 

lagður grunnur að eflingu lærdómssamfélagsins. 

2.4.5 Stjórnun og kynferði 

Leikskólinn er kvennavinnustaður. Árið 2018 voru karlmenn um 7% þeirra sem störfuðu á 

leikskólum á landsvísu. Karlmönnum hefur þó fjölgað hlutfallslega en árið 2008 voru þeir 

aðeins rúm 4% af starfsfólki leikskóla (Hagstofa Íslands d, e.d.). Það breytir því þó ekki að enn 

eru konur í yfirgnæfandi meirihluta starfsmanna. Því er vert að skoða hvaða áhrif það hefur á 

hlutverk leikskólastjórans.  

Staðalmyndir um kvenlægan stjórnunarstíl eru meðal annars að konur stjórni með meiri 

samvinnustjórnun og minni stigveldisstjórnun (Vinkenburg o.fl., 2011). Rannsóknir sýna að 

konur virðast fremur nota stjórnunaraðferðir þar sem áhersla er á að byggja upp mannauð, 

eru styrkjandi fyrir aðra, leggja áherslu á lýðræðislega stjórnunarhætti, svo sem að dreifa 

valdi og vilja líta á vinnustaðinn sem samfélag þar sem áhersla er lögð á gott og vinalegt 

andrúmsloft (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007; Hard og Arna H. Jónsdóttir, 2013; Eagly og 

Johannesen-Schmidt, 2001). Einnig sýna rannsóknir fram á að viðhorf kvenna til þess hvernig 

þær stjórna, virðist fylgja staðalmyndum um kvenlægan stjórnunarstíl (Sczesny, 2003). 

Konur eru líklegri, vegna félagslegra viðmiða, til að leggja áherslu á einstaklingsmiðaða 

forystu eins og umbreytingaforystu, en karlar eru líklegri til að nota hefðbundna forystu. 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Erfiðara er fyrir konur en karla að vera ákveðnar því að 

samfélagið segir að konur eigi að vera góðar en karlar mega vera ákveðnir (Eagly og Carly, 

2007). Ef konur nota hefðbundna forystu er þeim refsað, farið niðrandi orðum um þær eða 

þær baktalaðar (Eagly og Johannesen-Schmidt, 2001). Góðir stjórnendur þurfa að hafa skýra 

sýn og sýna fram á að þeir hafi styrk til að valda starfinu. Að auki þurfa konur að sýna að þær 

séu nægilega afdráttarlausar og ákveðnar til að vera góðir leiðtogar en þó má það ekki hafa 

áhrif á að þær sýni hlýju sem konum er ætlað að sýna. Menn þurfa ekki að taka tillit til þess 

(Vinkenburg o.fl., 2011; Eagly og Carly, 2007).  

Íslenskir kvenstjórnendur velja fremur svokallaðan tengslastíl, vilja skapa gott 

andrúmsloft, taka ákvarðanir í sameiningu og treysta á stuðning samstarfsfólks. Meiri áhersla 

er á lýðræði og að stjórna með mýkt og umhyggju (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001). Aftur á 

móti virðast karlstjórnendur í skólum sýna mörg sömu einkenni og því má spyrja hvort 

árangursríkir stjórnunarhættir í skólum séu líkari staðalmyndum um kvenlægan stjórnunarstíl 

en hefðbundnum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Starfsfólk leikskóla vill frekar 

stjórnunaráherslur sem eru teymis- eða þátttökumiðaðar og að vera talið eitt af hópnum. 
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Einnig vill það að stjórnendur sýni væntumþykju og vingjarnleika (e. discource of niceness). 

Þetta hefur áhrif á hvernig stjórnandinn túlkar faglegu sjálfsmynd sína sem aftur hefur áhrif á 

getu hans til að vera í forystu. Það að starfið feli í sér umönnun og umhyggju hefur hamlandi 

áhrif á að stjórnendur beiti forystu og álit annarra starfsmanna á þeim hafi sterk áhrif á 

sjálfsmynd þeirra (Hard, 2006).  

2.5 Samantekt fræðilegar umræðu 

Hlutverk leikskólastjóra er að veita leikskólanum forystu út frá gildandi stefnu, lögum og 

reglugerðum, aðalnámskrá og skólanámskrá sem og að stjórna daglegum rekstri í umboði 

rekstraraðila. Ekki næst að uppfylla skilyrði laga um leikskóla varðandi hlutfall 

leikskólakennara í leikskólum í Reykjavík og raunar í öllum sveitarfélögum landsins, en 

hlutfall leikskólakennara í Reykjavík var 23% árið 2018 og er mjög misjafnt milli leikskóla 

hversu hátt hlutfallið er. Hlutverk leikskólastjórans getur því verið mjög breytilegt eftir 

samsetningu starfsmannahópsins hverju sinni. Fyrri rannsóknir á hlutverki leikskólastjóra 

sýna að þeir hallast að lýðræðislegum stjórnunarháttum, vilja dreifa ábyrgð og nýta 

mannauðinn. Kenningar um skólastjórnun snúa í grunninn að skólastjóranum og hæfni hans 

til að veita skólanum forystu. Gagnrýniraddir hafa komið fram sem snúa að þeirri miklu 

áherslu sem lögð er á einstaklinginn sjálfan og hæfni hans, það eigi fremur að horfa til 

hópsins sem í sameiningu skapar samfélag þar sem margir geta sinnt forystu, á mismunandi 

sviðum og á mismunandi tíma; horfa þurfi til þess hvernig forysta birtist frekar en hver veitir 

hana. Í leikskólum eru stjórnunarhættir frekar óformlegir og snúa meira að tengslum milli 

fólks en því hver hefur valdið. Mögulega gæti það tengst því að leikskólinn er 

kvennavinnustaður og stjórnendur flestir konur. Því eiga kenningar um forystu frekar við 

leikskólastjórnun en hefðbundið valdboð stjórnunar.  

Það sem hefur áhrif á stjórnunaráherslur leikskóla er til að mynda sú mikla áhersla sem 

lögð er á umhyggju og umönnun og sú mikla nánd sem er við börn og foreldra. Því hentar 

dreifð forysta vel fyrir leikskóla. Dreifð forysta valdeflir starfsmannahópinn sem er mjög 

fjölbreyttur og með mismunandi bakgrunn. Unnið er að því að finna sameiginleg gildi og 

framtíðarsýn, faglegt samstarf, starfsþróun og gagnvirkt nám, efla menningu sem byggist á 

samstarfi og skipulagi starfs og vinnuvenjur þar sem takmarkið er að til verði 

lærdómssamfélag. Menning skólans skapast með því fólki sem þar starfar og mótar ákveðin 

viðmið sem stýra viðbrögðum og hegðun starfsmanna. Vinna þarf að því að koma sér saman 

um þau gildi og þær venjur sem starfshættir eru byggðir á.  
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3 Aðferðafræði  

Unnið var eftir megindlegri aðferðafræði með lýsandi rannsóknum á fyrirliggjandi gögnum úr 

spurningalistakönnun frá Skóla- og frístundasviði (SFS) auk gagna sem höfundur aflaði. 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir starfandi leikskólastjórar hjá borgarreknum leikskólum 

Reykjavíkurborgar á þeim tíma þegar spurningalistakannanirnar voru sendar. Gögnum var 

safnað með fyrrnefndum könnunum. Sú fyrri var unnin af SFS og snéri að greiningu á 

fagumhverfi leikskólastjórnenda og sú seinni var gerð af höfundi í þeim tilgangi að fá nánari 

svör um hlutverk leikskólastjóra. Fyrri könnunin var send á alla stjórnendur í leikskólum 

Reykjavíkurborgar, sú seinni var aðeins send til leikskólastjóra í leikskólum 

Reykjavíkurborgar. Höfundur fékk gögn frá SFS til greiningar úr spurningalistakönnuninni 

eftir að búið var að afmá öll persónurekjanleg einkenni. Gögn úr spurningalistakönnun 

höfundar voru fengin með spurningalistakönnun. Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu 

SPSS.  

3.1 Aðferð 

Í þessari rannsókn var unnið eftir megindlegum rannsóknaraðferðum (e. quantitative 

research). Gögnum var safnað með spurningakönnunum og niðurstöður þeirra notaðar til að 

lýsa hlutverki og viðfangsefnum leikskólastjóra í Reykjavík ásamt því að draga ályktanir út frá 

tengslum milli ólíkra breyta. Rannsóknin var þversniðsrannsókn (e.cross-sectional) en það á 

við þegar mæling er gerð einu sinni í úrtaki. Spurningalistar falla undir það rannsóknarsnið og 

þó að í þessari rannsókn væru lagðar fyrir tvær spurningakannanir þá voru þær ekki að mæla 

það sama heldur var seinni könnunin gerð til að fá nánari upplýsingar og þannig dýpri 

skilning á efninu (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Rannsóknin var tvíþætt. Annarsvegar voru notuð fyrirliggjandi gögn frá SFS úr 

spurningalistakönnun sem lögð var fyrir leikskólastjórnendur í Reykjavík í janúar 2019. 

Könnunin var hluti af greiningu á starfsumhverfi stjórnenda í skóla- og frístundastarfi, en árið 

2019 voru skipaðir starfshópar innan SFS með það að markmiði að koma með tillögur um 

hvernig hægt væri að efla faglegt umhverfi stjórnenda í skóla- og frístundastarfi hjá 

Reykjavíkurborg. Ábyrgðarmaður könnunarinnar var Guðlaug Gísladóttir, verkefnastjóri 

MPM á skrifstofu sviðsstjóra á Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur. Þessi könnun var send á 

alla leikskólastjóra, aðstoðarleikskólastjóra, sérkennslustjóra og deildarstjóra sem starfandi 

voru í leikskólum Reykjavíkur.  

Hins vegar voru notuð gögn úr stuttri spurningalistakönnun sem höfundur sendi starfandi 

leikskólastjórum í borgarreknum leikskólum í Reykjavík í apríl 2020. Sú könnun var gerð eftir 

að höfundur hafði skoðað gögnin frá SFS. Markmið með þeirri könnun var að fá nánari svör 
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um fagumhverfi leikskólastjóra með tilliti til tækifæra til samræðu um fagleg málefni. Það var 

gert með því að spyrja hvenær leikskólastjórar telji vera tækifæri til faglegar umræðu innan 

skólans, við hverja þeir eigi faglega umræðu og hversu miklum tíma þeir geti veitt til hennar. 

En fagleg umræða er grundvöllur fyrir því að skipuleggja, meta og bæta nám barna sem og 

grundvallarþáttur í uppbyggingu lærdómssamfélags (Sergiovanni, 2009; Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). 

3.2 Þátttakendur 

Rannsóknin tók til allra leikskólastjóra í borgarreknum leikskólum í Reykjavík og því ekki um 

eiginlegt úrtak að ræða. Reykjavíkurborg rekur 63 leikskóla, þar af þrjá samrekna leik- og 

grunnskóla. Eins og áður kom fram var í rannsókninni unnið úr gögnum úr tveimur 

könnunum, sú fyrri gerð af SFS og sú seinni af höfundi. Þátttakendur í könnun sem gerð var á 

vegum SFS voru allir leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar, sérkennslustjórar og 

deildarstjórar í borgarreknum leikskólum Reykjavíkurborgar. Heildar fjöldi þátttakenda var 

487 og heildar svarhlutfall 66%. Af 63 leikskólastjórum svöruðu 47 eða 75%. Í könnuninni 

sem höfundur sendi voru þátttakendur leikskólastjórar hjá borgarreknum leikskólum 

Reykjavíkurborgar. Fjöldi þátttakenda var 63 og svarhlutfall 98%. Höfundur var hluti af 

þátttakendum og var hann sá eini sem ekki svaraði könnuninni. Ekki var spurt um kyn í 

þessum tveimur könnunum enda voru karlmenn í miklum minnihluta í leikskólum og aðeins 

tveir leikskólastjórar karlar.  

3.3 Gagnaöflun 

Í fyrri könnuninni, sem gerð var á vegum SFS í janúar 2019, fengu allir leikskólastjórnendur 

hlekk á könnunina í tölvupósti ásamt lista með dæmum um viðfangsefni sem 

leikskólastjórnendur sinna. Þær spurningar sem notaðar voru í þessari rannsókn má sjá í 

viðauka A og listi með dæmi um viðfangsefni má finna í viðauka B. Þau viðfangsefni voru 

byggð á skilgreiningum sem dr. Börkur Hansen ásamt fleirum hefur notað til að rannsaka 

hlutverk og forgangsröðun grunnskólastjórnenda (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 1994; Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2008; Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018). Skilgreiningarnar 

voru lagaðar að starfsemi leikskóla. Leikskólastjórnendur voru beðnir að kynna sér vel 

skilgreiningarnar og hafa þær til hliðsjónar þegar þeir tóku þátt í könnuninni. Þau gögn sem 

aðallega voru notuð úr þessari könnun snúa að hlutverki leikskólastjórans, svo sem hvernig 

hann forgangsraðar verkefnum sínum eftir raunverulegri forgangsröðun og ákjósanlegri 

forgangsröðun. Leikskólastjórar voru beðnir að setja það viðfangsefni sem tók raunverulega 

mestan tíma í efsta sæti, það sem tók næstmesta tímann í annað sæti og svo framvegis. 
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Einnig voru þeir beðnir að raða hvernig þeir hefðu kosið að verja tíma sínum. Með þessu 

fengust upplýsingar um raunverulegan tíma sem fór í hvert viðfangsefni og hvað 

leikskólastjórar töldu vera æskilegan tíma fyrir hvert þeirra. Þannig var hægt að greina hvort 

munur sé þar á. Þau viðfangsefni sem leikskólastjórar voru beðnir um að raða voru 

áætlanagerð, námskrárvinna, mannauðsmál, rekstur og umsýsla, málefni barna, 

leikskólasamfélagið, miðlægt samstarf og endurmenntun. Einnig voru gögn, er varða hverjir 

framkvæma ákveðin verkefni innan skólans, notuð til að skilja betur umfang hlutverks 

leikskólastjóra. Leikskólastjórar voru beðnir að meta hversu mikið hver og einn sinnti 

eftirfarandi þáttum: flóknari málum tengdum einstaka börnum, bókun reikninga, vinnustund, 

ráðningum og umsýslu tengdum ráðningum, kjara- og launamálum starfsmanna, umsýslu 

varðandi leyfi og forföll starfsmanna, ýmsa umsýslu varðandi húsnæði, umsjón með þrifum, 

ýmsa umsýslu og skipulag varðandi mötuneyti og ýmsa samantekt og upplýsingagjöf til SFS 

og stofnana. Hver og einn svaraði út frá sínu starfsheiti og merktu við á fimm punkta kvarða 

frá: mjög lítið til: mjög mikið. Starfsheitin voru leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, 

deildarstjóri, verkefnastjóri, umsjónarmaður mötuneytis og annar. 

Seinni könnunin var send út af höfundi í apríl 2020. Með þeirri könnun vildi höfundur fá 

frekari svör við þáttum sem komu upp við úrvinnslu gagnanna eins og hvernig var skipulag á 

faglegri umræðu innan skólans og hversu miklum tíma hafi verið varið í hana. Sú könnun var 

send á póstlista leikskólastjóra hjá SFS. Ítrekun var send einu sinni. Bréf til þátttakenda og 

spurningalista má finna í viðauka B. Við gerð þessa spurningalista var ráðleggingum úr grein 

Þorláks Karlssonar (2003) fylgt. Notaðar voru lokaðar spurningar til að fá svör við spurningum 

þar sem svarkostir eru gefnir fyrir fram og merkir þátttakandi við einn eða fleiri valkosti, eftir 

fyrirmælum. Meðal annars var spurt um hversu mikla faglega umræðu þeir ættu við 

starfsfólk og hversu mikil fagleg umræða leikskólastjórar teldu að færi fram í tilteknum 

aðstæðum. Svarmöguleikar voru á fimm punkta kvarða frá mjög lítil fagleg umæða í mjög 

mikil fagleg umræða. Gefin voru upp dæmi af aðstæðum eins og umræða á deildarfundum, á 

deildarstjórafundum, inni á deild, í útiveru, á kaffistofu, á teymisfundum, á Workplace eða á 

öðrum vettvangi. Einnig var boðið upp á valmöguleikann: á ekki við. Leikskólastjórar voru 

spurðir hvort þeir teldu henta betur starfsmannafundi eða skipulagsdaga fyrir ákveðna þætti 

og voru valmöguleikar á fimm punkta kvarða frá starfsmannafundir henta lang best til: 

skipulagsdagar henta lang best. Notaðar voru opnar spurningar til að fá fram tölulegar 

upplýsingar eins og samsetningu starfsmannahópsins. Þá voru notaðar fjölvalsspurningar til 

að fá fram viðhorf þátttakenda til mikilvægis faglegrar umræðu innan skólans og hvaða form 

þeir teldu henta best til hennar. Einnig var spurt um bakgrunn þátttakenda, menntun, 

starfsaldur og stærð skóla til að geta greint hvort þeir þættir hefðu áhrif á viðhorf stjórnenda 

til mikilvægis faglegrar umræðu eða tækifæris til hennar. Að lokum var spurt um fjölda 
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starfsmanna, leikskólakennara og annarra háskólamenntaðra starfsmanna. Ekki var spurt um 

kyn þátttakenda enda voru einungis tveir af 63 leikskólastjórum í borgarreknum leikskólum í 

Reykjavík karlar. 

3.4 Úrvinnsla 

Höfundur fékk gögn frá SFS sem og samantekt á svörum við opnum spurningum. Við 

greiningu gagna frá SFS var skoðað hvernig leikskólastjórar vörðu tíma sínum og hvernig þeir 

myndu kjósa að verja honum. Ekki hefur verið gerð slík rannsókn á viðfangsefnum 

leikskólastjóra áður en það hefur verið gert meðal grunnskólastjóra (Börkur Hansen o.fl., 

2018). Í þeim rannsóknum hefur verið stuðst við flokkun McCleary og Thomson (1979) á 

forgangsröðun viðfangsefna. Sú flokkun var aðlöguð fyrir leikskóla en viðfangsefnin voru 

áætlanagerð, námskrárvinna, mannauðsmál, rekstur og umsýsla, málefni barna, 

leikskólasamfélagið, miðlægt samstarf og endurmenntun. Einnig voru gögn sem snéru að því 

hverjir framkvæmdu ákveðna þætti notuð til að sjá hvernig dreifing og ábyrgð var á 

verkefnum meðal stjórnenda í leikskólum. Niðurstöður voru nýttar til að fá betri mynd af því 

hver viðfangsefni leikskólastjóra væru, hvernig þeir myndu vilja forgangsraða verkefnum 

sínum og hvort stærð og staðsetning hefði áhrif á röðun verkefna. Einnig voru niðurstöður 

nýttar til að skoða verkefni leikskólastjóra út frá lögum og reglugerðum.  

Við greiningu gagna úr könnun höfundar voru gögn flokkuð til að greina tengsl á milli 

breyta. Þar var meðal annars greint hvaða tækifæri væru til faglegrar umræðu innan skólans, 

viðhorf leikskólastjóra til mikilvægis faglegrar umræðu og í hvaða hlutverki leikskólastjórar 

teldu sig oftast vera. Niðurstöðurnar voru nýttar til að fá skýrari mynd af hlutverki 

leikskólastjóra sem faglegum leiðtoga og hvaða tækifæri leikskólastjórar teldu vera innan 

leikskólans til samræðu um fagleg málefni og fá þannig betri sýn á aðstæður innan 

leikskólans til að efla lærdómssamfélagið.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Höfundur hafði samband við Guðrúnu Mjöll Sigurðardóttur hjá skrifstofu sviðsstjóra SFS, 

teymi tölfræði og rannsókna, til að fá aðgang að gögnum úr spurningalistakönnun SFS. Leyfi 

var veitt að því tilskildu að gögnin væru flokkuð á þann hátt að þau væru ekki 

persónugreinanleg áður en þau væru afhent til úrvinnslu. Þannig var trúnaður við 

þátttakendur tryggður og ekki hægt að tengja svör við einstaklinga eða einstaka leikskóla. 

Ekki var nauðsynlegt að afla samþykkis þátttakenda við rannsókn á fyrirliggjandi gögnum, svo 

fremi sem þau séu ekki persónugreinanleg og gætt sé að eðli gagna og hagsmuna 

þátttakenda (Háskóli Íslands, 2014). Könnun höfundar var send út á póstlista leikskólastjóra í 

Reykjavík og kom þar fram að um rannsókn væri að ræða á vegum meistaranema við HÍ sem 
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einnig væri kollegi þeirra. Í upphafi könnunarinnar kom fram að með því að svara 

spurningum á listanum væri viðkomandi að veita upplýst samþykki. Þar kom fram tilgangur, 

framkvæmd og upplýsingar um í hverju þátttaka fælist. Þeim væri frjálst að svara könnuninni 

allri eða að hluta og að gætt yrði að því að svör væru ekki persónugreinanleg. Rannsóknin var 

ekki tilkynningaskyld til Persónuverndar þar sem hún var ekki persónugreinanleg. Gætt var 

að því við gerð spurningalistakönnunar höfundar að ekki væru kynbundnar spurningar eða 

að svör gætu gefið til kynna kyn svarenda (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Höfundur sjálfur var í hópi þátttakenda og fékk því hlekk á könnunina en hann svaraði 

ekki sjálfur og þannig minnkar hann þau áhrif sem hann gæti haft á niðurstöður. 

Vandað var til gerðar spurninga og reynt að sjá til þess að allir þátttakendur hefðu 

tækifæri til að svara til dæmis með því að senda ítrekanir. Þó að niðurstöður þessarar 

rannsóknar byggi á tveimur könnunum eru spurningar í þeim ekki þær sömu. Seinni 

könnunin var gerð til að fá nánari svör við þáttum úr þeirri fyrri. Því höfðu áhrif endurtekinna 

mælinga ekki áhrif á rannsóknina. Einnig voru þátttakendur allir sem tilheyra þeim hópi sem 

verið er að rannsaka, leikskólastjórar í borgarreknum leikskólum Reykjavíkur.  
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4 Niðurstöður 

Hér verða niðurstöður úr rannsókninni kynntar. Fyrst verður sagt frá niðurstöðum könnunar 

sem gerð var á vegum SFS á fagumhverfi leikskólastjórnanda og þá næst frá könnun sem 

höfundur lagði fyrir leikskólastjóra. Í könnun SFS voru leikskólastjórar beðnir að forgangsraða 

viðfangsefnum í raunverulega og ákjósanlega forgangsröðun. Til að einfalda lesanda skilning 

á hvað felst í viðfangsefnunum er hér stutt lýsing á þeim. Nánari lýsing er í viðauka A. 

Viðfangsefnin voru:  

• Áætlanagerð: Skipulagsvinna og áætlanagerð til langs tíma o.fl.  

• Námskrárvinna: Vinna við framkvæmd aðalnámskrár, starfshætti og dagsskipulag o.fl. 

• Mannauðsmál: Mönnun starfa, ráðgjöf, móttaka og þjálfun nýliða o.fl. 

• Rekstur og umsýsla: Fjármál, skrifstofuhald, svara erindum, skýrslugerð o.fl. 

• Málefni barna: Almennt og börn með sértækar þarfir, foreldrasamstarf o.fl. 

• Leikskólasamfélagið: Fundir með foreldraráði og -félagi, samstarf við grunnskóla o.fl. 

• Miðlægt samstarf: Fundir, þátttaka í starfshópum, skýrslugerð og upplýsingagjöf o.fl. 

• Endurmenntun: Lestur fræðibóka og greina, námskeið, ráðstefnur o.fl. 

Í Reykjavík eru 63 borgarreknir leikskólar. Þeir eru misstórir, allt frá tveggja til tíu deilda, þrír 

eru samreknir leik- og grunnskólar og átta leikskólar með tvær eða fleiri starfsstöðvar. 

4.1 Könnun SFS 

Samtals svöruðu 48 leikskólastjórar af 63 könnuninni eða 76%. Í þessari rannsókn verður 

hluti gagna úr könnun SFS nýttur til að svara hver hlutverk leikskólastjóra í Reykjavík eru og 

því að mestu einungis notuð svör leikskólastjóra, n=48. Aftur á móti var í könnuninni 

spurning um hver framkvæmdi ákveðin verk innan skólans og eru þar svör allra 

leikskólastjórnendanna notuð, n=323. Þær spurningar sem notaðar voru í þessari rannsókn 

má sjá í viðauka A. Í töflu 3 gefur að líta fjölda svarenda eftir starfsheitum.  

Tafla 3 Starfsheiti þátttakenda 

Starfsheiti n 

Leikskólastjóri 48 

Aðstoðarleikskólastjóri 49 

Sérkennslustjóri 34 

Deildarstjóri 192 

Samtals 323 
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4.1.1 Hvernig forgangsraða leikskólastjórar verkefnum sínum? 

Leikskólastjórar voru beðnir um að raða eftirfarandi viðfangsefnum eftir því hvernig þeir 

teldu raunverulega forgangsröðun vera og svo hvernig þeir teldu ákjósanlega forgangsröðun 

eiga að vera. Slík könnun hefur ekki verið gerð áður hjá leikskólastjórum en Börkur Hansen 

o.fl. (2018) hafa gert slíka könnun í fjórgang hjá grunnskólastjórum. Í töflu 4 sést hvernig 

leikskólastjórar röðuðu viðfangsefnum eftir forgangi. Til samanburðar má í töflu 5 sjá röðun 

leikskólastjóra og svo grunnskólastjóra árin 1991, 2001, 2006 og 2017. Viðfangsefni sem 

notuð voru hjá grunnskólastjórum eru í sviga. Í könnun Barkar o.fl. voru einnig viðfangsefnin 

hegðun og námsaðlögun en þau voru ekki í könnun SFS. Þau gildi hafa því verið tekin út í 

samanburðartöflunni en gildin sem gefin voru eru í svigum.  

Tafla 4 Forgangsröðun leikskólastjóra 

 
Raunveruleg Ákjósanleg 

Viðfangsefni: Forgangsröðun 1-8 

Mannauðsmál  1 2 

Rekstur og umsýsla  2 7 

Málefni barna  3 1 

Áætlanagerð  4 6 

Námskrárvinna 5 4 

Leikskólasamfélagið 6-7 3 

Miðlægt samstarf  6-7 8 

Endurmenntun 8 5 

Í töflu 4 má sjá hvernig leikskólastjórar forgangsraða viðfangsefnum. Munur er á því 

hverju þeir raða í raunverulega og ákjósanlega forgangsröðun og er hann mestur á 

viðfangsefnunum rekstur og umsýsla, leikskólasamfélagið og endurmenntun. Aftur á móti er 

minni munur á forgangsröðun í viðfangsefnunum mannauðsmál, málefni barna og 

námskrárvinna. Mannauðsmálum raða leikskólastjórar í fyrsta sæti yfir raunverulega 

forgangsröðun og í annað sæti í ákjósanlegri. Í öðru sæti í raunverulegri forgangsröðun er 

rekstur og umsýsla en því viðfangsefni raða leikskólastjórar töluvert neðar í ákjósanlegri eða í 

sjöunda sæti. Málefni barna er í öðru sæti í raunverulegri forgangsröðun en fyrsta sæti í 

ákjósanlegri og námskrárvinna er í fimmta sæti í raunverulegri forgangsröðun en í fjórða sæti 

í ákjósanlegri. Áætlanagerð er aðeins ofar í raunverulegri en ákjósanlegri forgangsröðun og 

námskrárvinna örlítið neðar í raunverulegri en ákjósanlegri röðun. Leikskólasamfélagi og 

miðlægu samstarfi raða leikskólastjórar í sjötta til sjöunda sæti í raunverulega forgangsröðun 

en vilja raða leikskólasamfélaginu hærra eða í þriðja sæti og miðlægu samstarfi neðar eða í 

síðasta sæti. Að lokum er endurmenntun í síðasta sæti í raunverulegri forgangsröðun en í 

fimmta sæti í ákjósanlegri.  
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Áhugavert er að bera þessar niðurstöður saman við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa 

verið hjá grunnskólastjórum. Í töflu 5 sést samanburður milli leikskólastjóra og 

grunnskólastjóra og er lítill munur á forgangsröðun á flestra þátta. Mestur munur er á 

námskrárvinnu og málefnum barna bæði í raunverulegri og ákjósanlegri forgangsröðun og 

leikskólasamfélagi í ákjósanlegri forgangsröðun. Leikskólastjórar setja námskrárvinnu í 

fimmta sæti í raunverulega forgangsröðun og í fjórða sæti í ákjósanlega. Grunnskólastjórar 

raða þessu viðfangsefni hærra sérstaklega í ákjósanlegri forgangsröðun, þar sem 

námskrárvinnu hefur öll árin verið raðað í fyrsta sæti. Leikskólastjórar setja málefni barna 

ofar bæði í raunverulegri og ákjósanlegri forgangsröðun en munurinn er þó minni miðað við 

rannsókn frá 2017.  

Tafla 5 Forgangsröðun leikskólastjóra árið 2020 og grunnskólastjóra árin 2017, 2006, 2001 
og 1991 

 Raunveruleg forgangsröðun Ákjósanleg forgangsröðun 

 Leik-
skóla-
stjórar 

Grunnskólastjórar Leik-
skóla-
stjórar 

Grunnskólastjórar 

Viðfangsefni 

(viðfangsefni 
grunnskólastjóra) 2020 2017 2006 2001 1991 2020 2017 2006 2001 1991 

Mannauðsmál 
(Starfsfólk) 

1 2 2 3 4 
(5) 

2 3 2 5 6 

Rekstur og umsýsla 
(Stjórnun og umsýsla) 

2 1 1 1 1 7 6 
(7) 

7 6 5 

Málefni barna 
(Málefni nemenda)  

3 4 5 2 3 1 2 4 4 3 

Áætlanagerð 
(Áætlanagerð) 

4 5 3 5 
(6) 

5 
(6) 

6 5 3 2 2 

Námskrárvinna 
(Námskrárvinna) 

5 3 4 4 
(5) 

2 4 1 1 1 1 

Leikskólasamfélagið 
(Skólahverfið) 

6-7 7 
(9) 

7 
(8) 

7 
(8) 

6 
(7) 

3 7 
(8) 

6 7 7 

Miðlægt samstarf 
(Skólaskrifstofa) 

6-7 6 
(8) 

6 
(7) 

6 
(7) 

8 
(9) 

8 8 
(10) 

8 8 8 
(9) 

Endurmenntun 
(Endurnýjun í starfi)  

8 8 
(10) 

8 
(9) 

8 
(9) 

7 
(8) 

5 4 5 3 4 

Viðfangsefni sem ekki var spurt út í hjá leikskólastjórum. Tölur í svigum eru gildi sem gefin voru. 

(Hegðun)  (6) (6) (4) (4)  (9) (9) (9) (8) 

(Námsaðlögun)  (7)     (6)    

Það sem er líkt með forgangsröðun leikskólastjóra og grunnskólastjóra eru viðfangsefnin 

leikskólasamfélagið, miðlægt samstarf og endurmenntun en báðir hópar raða þeim í neðstu 
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þrjú sætin í raunverulegri röðun. Einnig raða þeir miðlægu samstarfi og endurmenntun eins í 

ákjósanlega forgangsröðun. Leikskólastjórar vilja aftur á móti leggja meiri áherslu á 

leikskólasamfélagið en grunnskólastjórar og raða þeim þætti í þriðja sæti í ákjósanlegri 

röðun en grunnskólastjórar í það sjöunda. 

4.1.2 Forgangsröðun miðað við stærð og staðsetningu 

Til að fá betri skilning á hlutverki leikskólastjóra var forgangsröðunin skoðuð út frá því í 

hvaða hverfi leikskólinn væri og stærð leikskólans, lítill með færri en 65 börn, miðlungs með 

65-95 börn eða stór með fleiri en 95 börn. Ekki var spurt um hvort leikskólinn væri samrekinn 

eða með fleiri en eina starfsstöð en það gætu einnig verið þættir sem hafa áhrif á hvernig 

leikskólastjórar forgangsraða verkefnum. Leikskólum var einnig raðað eftir hverfum, Ársel, 

fyrir Árbæ, Grafarholt og Úlfarsárdal (fjöldi svara; n=11), Gufunes fyrir Grafarvog og Kjalarnes 

(fjöldi svara; n=5), Kringlumýri fyrir Laugardal og Háaleiti (fjöldi svara; n=10), Miðberg fyrir 

Breiðholt (fjöldi svara; n=7) og Tjörnin fyrir Miðborg, Hlíðar og Vesturbæ (fjöldi svara; n=11).  

Tafla 6 Forgangsröðun leikskólastjóra í heild og eftir stærð leikskóla 

 Raunveruleg forgangsröðun Ákjósanleg forgangsröðun 

 Heild Stærð leikskóla Heild Stærð leikskóla 

Viðfangsefni: 
2020 

n=48 

Lítill 

n=16 

Miðlungs 

n=18 

Stór 

n=14 

2020 

n=48 

Lítill 

n=16 

Miðlungs 

n=18 

Stór 

n=14 

Mannauðsmál  1 1-2 1 1 2 2-3 2 2 

Rekstur og umsýsla  2 1-2 2 3 7 7 5-6 4-5 

Málefni barna  3 3 3 2 1 1 1 1 

Áætlanagerð  4 4-5 4 4 6 6 7 7 

Námskrárvinna 5 4-5 7 7-8 4 2-3 5-6 4-5 

Leikskólasamfélagið  6-7 7-8 5 5 3 4 4 3 

Miðlægt samstarf  6-7 6 6 6 8 8 8 6 

Endurmenntun 8 7-8 8 7-8 5 5 3 8 

Ekki var mikill munur á forgangsröðun eftir stærð. Námskrárvinna var þó ofar bæði í 

raunverulegri og ákjósanlegri forgangsröðun hjá litlu leikskólunum en hinum stærri og 

leikskólasamfélagi röðuðu þeir mun neðar í raunverulega forgangsröðun. Stærri skólarnir 

röðuðu rekstri og umsýslu neðar í raunverulegri forgangsröðun og hærra í ákjósanlega röð 

eftir því sem þeir voru stærri. Stærstu skólarnir settu miðlægt samstarf mun ofar í 

ákjósanlega forgangsröðun en þeir minni. Athyglivert var að sjá nokkurn mun á ákjósanlegri 

forgangsröðun á endurmenntun eftir stærð skóla. Litlu skólarnir settu það viðfangsefni í 

fimmta sæti, miðlungs stórir í þriðja sæti og stóru skólarnir í áttunda sæti. 
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Ekki var mikill munur á forgangsröðun eftir hverfum en þó mátti sjá ákveðinn 

áherslumun. Í raunverulegri forgangsröðun röðuðu leikskólastjórar í Árseli 

leikskólasamfélaginu ofar en í öðrum hverfum eða í þriðja til fjórða sæti en í heildina var sá 

þáttur í sjötta til sjöunda sæti. Í Gufunesbæ var áætlanagerð í þriðja sæti en oftar neðar í 

hinum hverfunum. Í Miðbergi eru málefni barna í fyrsta sæti en í heildina í þriðja sæti. Í 

ákjósanlegri forgangsröð er áætlanagerð í sjötta sæti yfir heildina en leikskólastjórar í Árseli 

raða því viðfangsefni í neðsta sæti og í Gufunesbæ er því raðað í annað til fjórða sæti. Í 

Gufunesbæ er leikskólasamfélagi raðað í þriðja sæti en sá þáttur er í heildina í því sjötta til 

áttunda. Í Kringlumýri er rekstur og umsýsla í fjórða sæti en í heildina í sjöunda sæti. Í 

Miðbergi er endurmenntun einnig neðarlega eða í sjötta til sjöunda sæti en í Tjörninni er því 

raðað í þriðja til fimmta sæti. 

4.1.3 Hver framkvæmir ákveðin verk innan skólans? 

Leikskólastjórnendur voru spurðir að því að hversu miklu leyti þeir sæju um ákveðin verkefni 

innan skólans. Nánari upplýsingar um verkefnin má sjá í fylgiskjali A. Eins og sjá má á mynd 2 

komu leikskólastjórar frekar eða mjög mikið að öllum þeim þáttum. Þau mál sem 

leikskólastjóri annaðist frekar og mjög mikið voru ráðningar (100%), vinnustund (100%), 

kjara- og launamál (98%), umsýsla með lóð og húsnæði (98%) og bókun reikninga (98%). 

Þættir sem leikskólastjórar töldu sig annast síst voru umsýsla varðandi mötuneyti og umsjón 

með þrifum. Þó sáu þeir um þau verkefni frekar eða mjög mikið; 72% varðandi þrif og 52% 

varðandi mötuneyti.  

 

Mynd 2 Verk sem leikskólastjórar framkvæma 

 

Verkefni aðstoðarleikskólastjóra voru dreifðari og fleiri þættir sem þeir önnuðust mjög 

eða frekar mikið, sjá mynd 3. Hæst hjá aðstoðarleikskólastjórum er bókun reikninga sem þeir 

önnuðust frekar eða mjög mikið (95%). Það er í samræmi við verklagsreglur enda eru 
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aðstoðarleikskólastjórar fyrri samþykkjendur á reikningum og leikskólastjórar 

lokasamþykkjendur. Ábyrgð þeirra virðist frekar liggja í verkefnum tengdum deildum eins og 

flóknari málum tengdum börnum (68%) og ýmissi upplýsingagjöf (54%). Stjórnunarábyrgð 

þeirra virðist tengjast því að skipuleggja vinnufyrirkomulag (70%) og leysa leyfi og forföll 

starfsmanna (48%). 

 

Mynd 3 Verk sem aðstoðarleikskólastjórar framkvæma 

 

Á mynd 4 sést að verkefni sérkennslustjóra snérust að mestu um flóknari mál varðandi 

börn (95%) og að skipuleggja vinnufyrirkomulag starfsmanna (46%). Þeir komu mjög eða 

frekar lítið að sex verkefnum af ellefu og eru það verkefni sem tengjast rekstri. 

 

Mynd 4 Verk sem sérkennslustjórar framkvæma 

 

Deildarstjórar framkvæmdu fjölbreyttari verkefni eins og sést á mynd 5. Mest töldu þeir 

sig framkvæma flóknari mál sem snúa að börnum (77%), vinnufyrirkomulag starfsmanna 

(58%) og umsjón með þrifum (30%). Þeir komu líka að einhverju leyti að málefnum sem snúa 
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að starfsmönnum eins og vinnustund (30%), kjara- og launamálum (25%) og umsýslu 

varðandi leyfi og forföll starfsmanna (21%).  

 

Mynd 5 Verk sem deildarstjórar framkvæma 

 

Leikskólastjórar virðast sinna flestum þessum þáttum að mjög miklu leyti en þó eru 

þættir sem greinilegt er að samstarf er um. Þar má nefna flóknari mál varðandi börn en allir 

stjórnendur sinna þeim þætti frekar og mjög mikið, sem og vinnufyrirkomulag starfsmanna. 

Mest er samstarf milli leikskólastjóra og aðstoðarleikskólastjóra.  

4.1.4 Vinnutími leikskólastjóra og fagleg umræða 

Vinnuskylda leikskólastjóra er 40 klst. á viku en 87% leikskólastjóra unnu að jafnað umfram 

þær vinnustundir, sem þeir eiga að vinna samkvæmt ráðningarsamningi. Þá sögðust 49% 

leikskólastjóra ganga mjög eða frekar vel að komast yfir verkefni sín. Það voru ekki marktæk 

tengsl á milli þess hvort leikskólastjórar ynnu að jafnaði meira en þeir ættu að gera og hvort 

þeir næðu að komast yfir verkefni sín, rs = 0,26, 95% BCa CI [-0,53, 0,06], p = 0,026. 

Leikskólastjórar stærstu skólanna þurftu oftar að vinna meira en vinnuskylda þeirra sagði til 

um en 92,9% í stóru skólunum svöruðu því játandi, 83,3% í miðlungsstóru skólunum og 

86,7% í litlu skólunum. Helsta ástæða fyrir lengri vinnutíma var meðal annars ýmis frágangur, 

þættir sem þarfnast vinnufriðar, afleysingar vegna fjarvista, fundir og ráðningamál. Það sem 

olli mestu álagi hjá leikskólastjórum snéri meðal annars að erfiðum málum tengdum 

starfsmönnum, síendurteknum ráðningum, forföll starfsmanna, mannekla og skortur á 

fagfólki. 

Um 76% leikskólastjóra þykja þeir ekki hafa nægjanlegt svigrúm til að leiða faglegt starf í 

leikskólanum og 87% töldu sig ekki hafa nægjanlegt svigrúm til að sinna nauðsynlegu 

umbótastarfi. Ástæður þessa töldu leikskólastjórar meðal annars vera fátt fagfólk, daglegar 

annir, vöntun á afleysingu og að það vanti meiri tíma með starfsmönnum án barnanna. Ef 
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svör eru skoðuð út frá stærð skóla áttu leikskólastjóra erfiðara með að leiða faglegt starf eftir 

því sem skólinn var stærri en 85,7% leikskólastjóra stóru skólanna svöruðu því játandi og 

83,3% miðlungs stóru skólanna en aftur á móti aðeins 57,1% leikskólastjórar litlu skólanna. 

Svipað var uppi á teningnum varðandi að sinna nauðsynlegu umbótastarfi en í stóru 

skólunum svöruðu 92,9% játandi, í miðlungs stóru skólunum 88,9% og í litlu skólunum 78,6%.  

4.2 Könnun höfundar 

Samtals svöruðu 62 leikskólastjórar könnuninni eða 98%. Sjá má spurningar í viðauka B. Í 

töflu 7 kemur fram fjöldi þátttakenda eftir stærð skóla, starfsaldri og menntun. Einn 

þátttakandi svaraði ekki þessari spurningu. Eins og áður hefur komið fram eru leikskólar 

misstórir, frá 2-10 deilda. Einnig sést að nokkur nýliðun hefur orðið í hópi leikskólastjóra á 

undanförnum árum en þó eru 59% (36 af 61) leikskólastjóra með 11 ára starfsaldur eða 

meira. Um 57% (35 af 61) leikskólastjóra eru með einhverja framhaldsmenntun en einungis 

21% (13 af 61) með M.Ed. í stjórnun. 

Tafla 7 Fjöldi þátttakenda eftir stærð skóla, starfsaldri og menntun 

Stærð skóla Fjöldi  Starfsaldur sem 
leikskólastjóri 

Fjöldi  Menntun Fjöldi 

Lítill, færri en 74 börn  14  4 ár eða minna 17  B.Ed. í leikskólakennara  26 

Miðlungs, 74-93 börn 22  5-10 ár 8  Diplóma í framhaldsnámi 18 

Stór, fleiri en 93 börn 25  11 ár eða meira 36  M.Ed. í stjórnun 13 

      Meistaragráða í öðru en 
stjórnun 

4 

Samtals 61   61   61 

4.2.1 Samsetning starfsmannahópsins 

Mjög misjafnt var á milli leikskóla hvernig samsetning starfsmannahópsins var eins og sjá má 

í töflu 8. Leikskólastjórar svöruðu hversu margir starfsmenn væru í leikskólanum og hvert 

starfsheiti þeirra væri. Gefinn var upp fjöldi starfsmanna en ekki tekið tillit til mismunandi 

starfshlutfalls þeirra. Um 60% leikskólanna höfðu innan við 25% leikskólakennara í starfi, þar 

af fjórir leikskólar með 10% eða færri og í einum leikskóla var enginn leikskólakennari. Hæsta 

hlutfall leikskólakennara í starfi var 48% í tveimur skólum. Ef skoðað var hlutfall 

fagmenntaðra, það er leikskólakennara og annarra háskólamenntaðra starfsmanna, voru 

29% leikskóla sem höfðu yfir helming starfsmanna fagmenntaða, í þremur leikskólum voru 

66% starfsmanna fagmenntaðir. Hæsta hlutfall fagmenntaðra var 71% í einum skóla, þar 

voru leikskólakennarar 25% og annað háskólamenntað starfsfólk 46%. Í engum leikskóla í 

Reykjavík er hlutfall leikskólakennara 67% eins og gert er ráð fyrir í lögum um leikskóla. 
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Tafla 8 Hlutfall starfsmanna eftir starfsheiti 

Starfsheiti Lægsta 
hlutfall 

Hæsta 
hlutfall 

Meðaltals 
hlutfall 

Meðaltals 
fjöldi 

(staðalfrávik) 

Leikskólakennari 0% 48% 24% 7,02 (4,36) 

Háskólamenntaður starfsmaður 0% 46% 19% 5,51 (4,84) 

Starfsmaður eða leiðbeinandi 24% 73% 51% 14,30 (5,81) 

Matráður og/eða aðstoð í eldhúsi 0% 16% 6% 1,73 (1,08) 

Samtals   100%   

Ef hlutfall leikskólakennara var skoðað út frá stærð skóla voru miðlungs stóru skólarnir 

með jöfnustu dreifinguna. Í litlu og stóru skólunum var hlutfall leikskólakennara 10% - 19% í 

rúmlega 40% skólanna. Eins var hlutfall leikskólakennara hæst 40% - 49% í 28,6% miðlungs 

stóru skólunum. Einn stóru skólanna náði því hlutfalli en enginn litlu skólanna. Ef hlutfall 

fagfólks, leikskólakennara og annarra háskólamenntaðra starfsmanna var skoðað virtist 

tilhneiging vera sú að hlutfall fagfólks færi minnkandi eftir því sem skólarnir urðu stærri. 

Hlutfall fagfólks var 50% eða meira í helmingi litlu skólanna, í 42,9% af miðlungs stóru 

skólunum og í 20% af stóru skólunum. Ekki fannst þó marktækur munur á hlutfalli 

leikskólakennara eða fagfólks eftir stærð. 

4.2.2 Fagleg umræða í leikskólanum 

Leikskólastjórar voru sammála um að fagleg umræða innan leikskólans skipti mjög máli fyrir 

starf leikskólans en 87,1% sögðu það skipta mjög miklu máli og 12,9% að hún skipti miklu 

máli. Aftur á móti voru 83,9% frekar eða fullkomlega ósammála um að nægur tími væri fyrir 

faglega umræðu innan leikskólans. Hér var einnig munur ef skoðað var út frá stærð skóla. 

Allir í litlu skólunum voru ósammála því að nægur tími væri fyrir faglega umræðu. Aftur á 

móti voru 9% í miðlungs stóru skólunum og 24% í stóru skólunum sammála um að nægur 

tími væri fyrir faglega umræðu. 

Tafla 9 Hversu mikla faglega umræðu á leikskólastjóri við eftirfarandi aðila? 

 n Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi 

Meðaltal (staðalfrávik) 

Deildarstjóra 62 3 5 3,98 (0,70) 

Leikskólakennara 58 2 5 3,52 (0,79) 

Háskólamenntaða starfsmenn 62 2 5 3,18 (0,78) 

Starfsmenn eða leiðbeinendur 62 1 5 2,79 (0,81) 

Aðra leikskólastjóra 61 1 5  3,41 (0,92) 

Leikskólastjórar voru spurðir hversu mikla faglega umræðu þeir ættu við starfsfólk innan 

leikskólans og eiga þeir í mestu faglegu umræðunni við deildarstjóra (M=3,89, Sf=0,70) og 
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minnstu við starfsmenn eða leiðbeinendur (M=2,79, Sf=0,81). Þessi munur, 1,10, BC 95% CI 

[0,83, 1,37], var marktækur t(122) = 8,09, p < 0,001. Eins ræða þeir nokkuð um fagmál við 

leikskólakennara (M=3,52, Sf=0,79) og aðra leikskólastjóra (M=3,41, Sf=0,92). Gefinn var 

kostur á að nefna aðra sem leikskólastjórar ættu í faglegri umræðu við og nefndu þeir meðal 

annars aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra, aðila á skrifstofu SFS, vinkonur í sama 

geira og skólasystur, aðra leikskólastjóra, foreldra og ýmsa eftirlitsaðila. Í töflu 9 kemur fram 

meðaltal þess hversu mikla faglega umræðu leikskólastjórinn á við starfsmenn innan 

leikskólans, ásamt hæsta og lægsta gildi. 

Í töflu 10 má sjá hvar fagleg umræða fer fram. Leikskólastjórar töldu að á 

deildarstjórafundum færi mesta faglega umræðan fram og svo á teymisfundum. Nokkur 

fagleg umræða fór fram á deild en lítil í útiveru og á kaffistofu. Einnig var greinilegt að 

leikskólar nýttu sér lítið Workplace til faglegar umræðu. Áhugavert var að sjá að meiri fagleg 

umræða fer fram á teymisfundum en á deildarfundum og einnig að nokkuð margir leikskólar 

héldu fagfundi. Ekki kemur fram hverjir eru þátttakendur í teymum og á fagfundum. Í opnum 

svörum nefndu leikskólastjórar einnig Teams, skrifstofu leikskólastjóra, foreldrafundi og 

foreldraviðtöl sem vettvang fyrir faglega umræðu. 

Tafla 10 Hvar telja leikskólastjórar faglega umræðu fara fram? 

 Á ekki við Lítil og lítil sem 
engin umræða 

Nokkur 
umræða 

Mikil og mjög 
mikil umræða 

Samtals 

 

Á deildarfundum 4,8% 8,1% 53,2% 33,9% 100% 

Á deildarstjórafundum 1,6% 1,6% 16,2% 80,6% 100% 

Á deild 6,5% 24,1% 58,1% 11,3% 100% 

Í útiveru 8,1% 59,6% 32,3% 0% 100% 

Á kaffistofu 9,7% 45,2% 43,5% 1,6% 100% 

Á Workplace* 27,4% 56,5% 11,3% 4,8% 100% 

Á teymisfundum 11,3% 4,8% 16,2% 67,7% 100% 

Á fagfundum 29,0% 3,2% 6,5% 61,3% 100% 

*Samskiptamiðill fyrir starfsmenn sem Reykjavíkurborg hefur notað frá 2017 

4.2.3 Tækifæri til faglegrar umræðu 

Deildarfundir voru haldnir aðra hverja viku í 45,9% leikskólanna og um það bil einu sinni í 

mánuði í 37,7% leikskólanna. Í litlum leikskólum voru deildarfundir oftast haldnir einu sinni í 

mánuði eða í 57,1% skólanna. Aftur á móti voru þeir oftast haldnir aðra hvora viku í stærri 

skólunum, 54,5% í þeim miðlungs stóru og 54,2% í stóru leikskólunum. Í einum leikskóla voru 

deildarfundir annan hvern mánuð eða sjaldnar og var það lítill skóli en með rúmlega helming 

starfsmanna fagmenntaðra. 
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Deildarstjórafundir voru um það bil einu sinni í viku í 59,7% leikskólanna og um það bil 

aðra hvora viku í 29,0% leikskólanna. Samhengi virðist vera milli fjölda deildarstjórafunda og 

stærðar skóla. Þeir voru haldnir einu sinni í viku í 50% tilvika í litlum skólum, 59,1% í miðlungs 

stórum og 64% í stórum.  

Einnig voru leikskólastjórar spurðir hvort þeim þætti henta betur, starfsmannafundir eða 

skipulagsdagar fyrir ákveðna þætti. Í töflu 11 sést að ekki virðist vera afgerandi hvort henti 

betur starfsmannafundir eða skipulagsdagar nema þá helst fyrir fyrirlestra og fræðslu en þar 

telja leikskólastjórar að skipulagsdagar henti heldur betur. 

Tafla 11 Hvort hentar betur starfsmannafundur eða skipulagsdagur fyrir ákveðna þætti? 

 Starfsmannafundir 
henta betur 

Henta jafn 
vel 

Skipulagsdagar 
henta betur 

Samtals 

Umræða um fagleg mál 4,8% 43,6% 51,6% 100% 

Umræða um dagleg störf og 
viðfangsefni 

15,1% 61,7% 23,2% 100% 

Fyrirlestrar og fræðsla 1,6% 26,2% 72,2% 100% 

Að koma upplýsingum til starfsmanna 27,9% 55,7% 16,4% 100% 

Að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á 
allan hópinn 

4,9% 54,1% 41,0% 100% 

4.2.4 Hlutverk leikskólastjóra 

Að lokum voru leikskólastjórar spurðir í hvaða hlutverki þeir teldu sig oftast vera og í hvaða 

hlutverki þeir vildu oftast vera. Gefnir voru upp þrír möguleikar, faglegur leiðtogi, 

rekstrarstjóri og starfsmannastjóri. Í heildina töldu flestir leikskólastjórar sig vera oftast í 

hlutverki starfsmannastjóra eða 58% og 24,2% töldu sig oftast vera að sinna starfi 

rekstrarstjóra. Þó voru 17,8% sem töldu sig oftast vera í hlutverki faglegs leiðtoga. Tveir 

leikskólastjórar vildu oftast vera í hlutverki rekstrarstjóra en 97% vildu vera í hlutverki faglegs 

leiðtoga.  

Nokkur munur var á eftir stærð í hvaða hlutverki leikskólastjórar töldu sig oftast vera og 

munar þar mestu í litlu skólunum. Miðlungs stórir og stórir skólar eru líkari. Í töflu 12 sést að 

71,4% leikskólastjóra í litlum leikskólum telja sig oftast sinna verkum starfsmannastjóra en 

52% leikskólastjóra í stóru skólunum. Hærra hlutfall leikskólastjóra í stóru leikskólunum taldi 

sig oftast vera í hlutverki faglegs leiðtoga en í litlu skólunum. Í opnum svörum nefndu nokkrir 

leikskólastjórar að þeim þætti erfitt að svara því hvaða þáttum starfsins þeir teldu sig oftast 

vera að sinna þar sem hlutverk leikskólastjórans væri samblanda af öllum þessum þremur 

þáttum og misjafnt hversu oft og hversu mikill tími færi í hvern þátt starfsins. 
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Tafla 12 Í hvaða hlutverki telja leikskólastjórar sig oftast vera eftir stærð skóla? 

Hlutverk Lítill Miðlungs Stór 

Faglegur leiðtogi 14,3% 18,2% 20,0% 

Rekstrarstjóri 14,3% 27,3% 28,0% 

Starfsmannastjóri 71,4% 54,5% 52,0% 

Samtals 100% 100% 100% 

4.2.5 Opin svör leikskólastjóra 

Gefinn var kostur á að leikskólastjórar gætu sagt frá einhverju öðru varðandi faglega 

umræðu sem þeim þætti mikilvægt að kæmi fram. Samtals skrifuðu 26 leikskólastjórar 

athugasemdir. Þar kom meðal annars fram að lágt hlutfall fagfólks og starfsmannavelta hafi 

mikil áhrif á fagumræðu, erfitt sé að finna tíma til hennar og að skipulaginu þurfi að breyta til 

að finna tíma. En auðséð var að leikskólastjórar gera sér grein fyrir mikilvægi faglegar 

umræðu eða eins og einn leikskólastjóri skrifaði: „Fagleg umræða er lífsnauðsynleg til að 

viðhalda sýn og metnaði.“ Einnig kom fram að hlutverk leikskólastjóra hafi breyst eftir að 

leikskólakennurum fækkaði og telja þeir að hlutverk sitt sé mismunandi blanda af því að vera 

faglegur leiðtogi, rekstrarstjóri og starfsmannastjóri, það fari eftir verkefnum og aðstæðum 

hverju sinni.  

4.3 Samantekt  

Niðurstöður sem fjallað er um hér að framan veita okkur sýn í hver verkefni leikskólastjóra 

eru, hvaða þáttum þeir raunverulega vinna mest að og í hvaða þætti þeir myndu vilja verja 

meiri tíma.  

Þeir þættir sem taka mestan tíma leikskólastjóra tengjast mannauðsmálum, rekstri og 

umsýslu og málefnum barna. Þeir þættir sem þeir myndu vilja verja meiri tíma í eru málefni 

barna, mannauðsmál og leikskólasamfélagið. Þessi forgangsröðun er í nokkru samræmi við 

svör grunnskólastjóra en þar taka rekstur og umsýsla, mannauðsmál og námskrárvinna 

mestan tíma. Til samanburðar sögðust grunnskólastjórar árið 2017 vilja verja mestum tíma í 

námskrárvinnu, málefni barna (nemenda) og mannauðsmál (starfsfólk). Stærð eða 

staðsetning leikskóla hefur ekki mikil áhrif á verkefni leikskólastjóra. Helst virtist rekstur og 

umsýsla hafa meiri áhrif á leikskólana eftir því sem þeir voru minni og nokkur munur var á því 

hversu mikla áherslu leikskólarnir vildu leggja á endurmenntun eftir stærð. Einnig var hægt 

að greina ákveðin áherslumun á forgangsröðun milli hverfa.  

Leikskólastjórar virtust sinna mjög mörgum verkefnum innan leikskólans en þó sást að 

aðrir stjórnendur koma mismikið að þeim. Þau verkefni sem spurt var um snúast að miklu 

leyti um stjórnun. Aðstoðarleikskólastjórar og sérkennslustjórar önnuðust helst verkefni sem 
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snéru að börnum og starfsmönnum og deildarstjórar verkefni sem snéru að börnunum og 

skipulagi á deildinni sjálfri. 

Samsetning starfsmannahópsins í leikskólunum var mjög breytileg allt frá því að enginn 

leikskólakennari væri starfandi í leikskólanum í að 48% starfsmanna væru leikskólakennarar. 

Enginn leikskóli uppfyllti menntunarkröfu um hlutfall leikskólakennara (Lög um menntun, 

hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

nr. 95/2019) og þykir leikskólastjórum erfitt að sinna faglegu starfi sökum fárra 

leikskólakennara. 

Mestu faglegu umræðuna áttu leikskólastjórar við deildarstjóra, minnstu við starfsmenn 

eða leiðbeinendur. Leikskólastjórar töldu mestu faglegu umræðuna fara fram á 

deildarstjórafundum og voru þeir haldnir aðra hverja viku eða einu sinni í mánuði að jafnaði. 

Deildarfundir voru einu sinni í viku til tvisvar í mánuði og fór nokkur fagleg umræða fram þar.  

Leikskólastjórar töldu faglega umræðu mjög mikilvæga fyrir fagstarf í leikskólum en ekki var 

afgerandi munur á hvort þeir teldu að starfmannafundir eða skipulagsdagar hentuðu betur. 

Í opnum svörum kom fram að leikskólastjórar höfðu áhyggjur af þróun mála varðandi 

fækkun leikskólakennara og mikillar starfsmannaveltu. Þeir töldu að lágt hlutfall 

leikskólakennara og annarra fagmenntaðra hafi áhrif á faglega umræðu og að tími til hennar 

væri af skornum skammti.  
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5 Umræða 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman, ræddar og settar í fræðilegt 

samhengi. Rannsóknarspurningarnar sem unnið var út frá voru: Hver eru verkefni 

leikskólastjóra í Reykjavík? Hver er munur á því sem leikskólastjórar telja raunverulega og 

ákjósanlega forgangsröðun verkefna? Undirspurningar eru: Er munur á því hvernig leik- og 

grunnskólastjórar forgangsraða verkefnum? Er munur á því hvernig leikskólastjórar 

forgangsraða verkefnum út frá stærð og staðsetningu skóla? Hvernig samræmast verkefnin 

lögum og reglugerðum um hlutverk leikskólastjóra? Hvernig samræmast verkefni 

leikskólastjóra kenningum um faglega forystu og hugmyndum um skólann sem 

lærdómssamfélag?  

Fyrst verður rætt um hver verkefni leikskólastjóra í Reykjavík, í hvaða hlutverki þeir 

upplifa sig oftast og hver annast ákveðin verkefni innan skólans. Þá er fjallað hvernig 

leikskólastjórar forgangsraða verkefnum og hvort munur sé á forgangsröðun stjórnenda í 

leik- og grunnskólum sem og hugsanleg áhrif stærðar og staðsetningar leikskóla á 

forgangsröðun. Skoðað er hvernig verkefni leikskólastjóra tengjast skilgreindu hlutverki 

þeirra í lögum og reglugerðum og hvernig verkefni leikskólastjóra eru með hliðsjón af 

kenningum um forystu í leikskólum og eflingu lærdómssamfélagsins. Að lokum er fjallað um 

hvaða tækifæri gefast fyrir faglega umræðu. 

Markmið með þessari ritgerð var að skoða verkefni leikskólastjóra í Reykjavík og hvort 

munur væri á því hvaða verkefnum þeir sinna í raun og þeim verkefnum sem þeir vildu 

fremur sinna. Skoðað var hvernig verkefnin samræmast skilgreindu hlutverki leikskólastjóra 

og kenningum um faglega forystu, uppbyggingu lærdómssamfélags og hvernig þau birtast í 

lögum og reglugerðum. Helstu niðurstöður benda til þess að leikskólastjórar sinni mjög 

fjölbreyttum verkefnum og er munur á hvaða verkefnum þeir sinna í raun og því hvaða 

verkefnum þeir vilja sinna. Leikskólastjórar eru meðvitaðir um fjölbreytilegt hlutverk sitt. Þeir 

koma að flestum þáttum innan skólans en eru tilbúnir að dreifa valdi og vinna í samvinnu 

með starfsfólki.  

5.1 Verkefni leikskólastjóra í Reykjavík 

Leikskólastjóri stjórnar daglegum rekstri og starfi leikskóla samkvæmt lögum um leikskóla 

(nr. 90/2008) og ber honum að vera faglegur leiðtogi eins og kemur fram í aðalnámskrá 

leikskóla (2011) og í starfslýsingu leikskólastjóra (Kennarasamband Íslands, e.d.). Upplifun 

leikskólastjóra var sú að þeir væru oftast í hlutverki starfsmannastjóra en sjaldnast í hlutverki 

faglegs leiðtoga. Mannauðsmálin taka mikinn tíma og orku frá leikskólastjórum og geta verið 

meðal erfiðustu viðfangsefna sem þeir þurfa að takast á við. Þetta rímar við niðurstöður úr 
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rannsókn Egils Óskarssonar (2015) en þar kom fram að mannauðsmál tækju mestan tíma 

leikskólastjórans ásamt skrifræðis þáttum og upplifðu leikskólastjórar ákveðna togstreitu á 

milli þess að sinna formlegri stjórnsýslu og faglegri forystu. Sama má segja um rannsókn 

Bergljótar Sifjar Stefánsdóttur (2014) þar sem fram kom að leikskólastjórar vildu halda uppi 

faglegu starfi en mestur tíminn fór í að sinna starfsfólki og hinu daglega amstri. Mikil 

starfsmannavelta í leikskólum tekur tíma og orku frá leikskólastjórum en í venjulegu árferði 

er úr fáum umsóknum að moða og eru leikskólakennarar og aðrir fagmenntaðir afar sjaldan 

meðal umsækjenda. Leikskólastjóri ber ábyrgð á móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra 

starfsmanna samkvæmt starfslýsingu leikskólastjóra (Kennarasamband Íslands, e.d.) og 

síendurteknar ráðningar fela í sér að mikill tími fer í að koma nýju starfsfólki inn í starfið. 

Sumir leikskólastjórar upplifðu að sífellt væri verið að tala um sömu hlutina ár frá ári, til 

dæmis á skipulagsdögum, þar sem mikilvægt væri að fræða nýja starfsmenn um vinnulag og 

stefnu skólans. Hlutverk leikskólastjórans er því að efla þekkingu starfsmanna, hvetja þá til 

að taka forystu, veita þeim ákvörðunarvald og treysta þeim fyrir verkum. Aftur á móti ef 

leikskólastjóri á að geta treyst á það að einhver annar taki forystu þarf sá að sjá þörfina og 

hafa til þess hæfni og getu til að geta leitt viðkomandi verkefni á þann hátt að það rími við 

áherslur leikskólans (Sergiovanni, 2009). Mikilvægt er að starfsfólk viti fyrir hvað leikskólinn 

stendur og hvernig vinna skuli að þeim markmiðum. Hópurinn þarf að vinna eftir 

sameiginlegri sýn á leikskólastarfið og vinna í takt. Ef byrja þarf upp á nýtt á hverju hausti við 

að skapa sameiginlega sýn og vinna að stefnumótun hægir á þróun leikskólastarfs eða það 

staðnar (Sergiovanni, 2009). Sú mikla áhersla á mannauðsmál, bæði í raunverulegri og 

ákjósanlegri forgangsröð, gefur til kynna að leikskólastjórar skilji þörfina fyrir að styrkja 

starfsfólk, efla hæfni þess og getu til að veita forystu og vera hreyfiaflið, sá sem framkvæmir. 

Þegar skoðað er hver framkvæmir ákveðin verk innan leikskólans sýna niðurstöður að 

leikskólastjórinn sinnir að miklu leyti þeim þáttum sem snúa að rekstri svo sem fjármálum, 

skráningu í hin ýmsu tölvukerfi, ráðningu starfsmanna og eftirliti. Þessi skil, á milli þess hver 

framkvæmir verkin, má að hluta til útskýra með því hvaða verkefni verið er að spyrja um en 

flest þeirra falla undir stjórnskipulag og því skiljanlegt að leikskólastjóri sinni þeim að mestu. 

Leikskólastjórinn er þó í góðu samstarfi við aðra stjórnendur í leikskólanum til dæmis við 

skipulagningu á vinnufyrirkomulagi, að leysa fjarvistir og ekki síst við að leysa úr flóknari 

málum tengdum börnum. Mest er samstarfið við aðstoðarleikskólastjórann og sést á svörum 

að hann er að einhverju leyti inni í flestum málum er tengjast rekstri enda staðgengill 

leikskólastjóra. Leikskólastjórinn virkjar einnig fleiri stjórnendur í mismunandi verkefni. 

Deildarstjórar sinna til dæmis eftirliti með þrifum og umsjón með húsnæði og lóð að 

einhverju leyti, enda standa þeir þættir deildarstjórum nær. Gott stjórnendateymi, þar sem 

aðilar finna til ábyrgðar og vinna í sameiningu að góðu starfsumhverfi, skiptir miklu máli við 
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að byggja grunninn að góðu leikskólastarfi. McDowall Clark og Murray (2012) benda á að líta 

megi á forystu sem einhvers konar róf þar sem leikskólastjórinn staðsetur sig hverju sinni 

eftir því sem aðstæðurnar krefjast eða gefa tilefni til. Hér væri hægt að segja að 

leikskólastjórinn sé að hluta til í skipta forystu (e. transactional) þar sem athygli er á 

verkefnin og kerfin, en færi sig svo yfir í samræmda forystu (e. organic) þar sem hann gefur 

eftir vald, dreifir forystu og treystir á hæfni stjórnendateymisins (McDowall Clark og Murray, 

2012). Deildarstjórar eru samkvæmt þessu hluti af stjórnunarteymi leikskólans sem mætti 

túlka þannig að innan leikskólanna sé lærdómssamfélag í mótun (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013). Í verkefnum sem tengjast faglegri forystu eins og flóknari málum tengdum börnum, 

vinnur leikskólastjórinn með öllum aðilum í stjórnendateyminu að miklu leyti sem gefur 

einnig til kynna að samvinna sé um nám og vellíðan barna innan stjórnunarteymis þó að þeir 

sem standi börnunum næst sinni því meira.  

Niðurstöður benda einnig til að leikskólastjórar vinni langflestir meira en vinnuskyldu 

þeirra nemur og um helmingur þeirra kemst ekki yfir verkefni sín. Í stóru skólunum er þetta 

meira áberandi. Ekki voru marktæk tengsl á milli þess hvort leikskólastjórar unnu að jafnaði 

meira og hvort þeir næðu að komast yfir verkefni sín. Þeir virðast því ekki einungis vinna 

meira til að komast yfir verkefnin. Ástæður fyrir þessu eru meðal annars að ýmis verkefni 

krefjast vinnufriðar sem erfitt getur verið að finna í erli dagsins, fundir með foreldrafélagi og 

-ráði, afleysing vegna fjarvista og ráðningarmál. Þeir virðast því láta verkefni sín sitja á 

hakanum þar til í lok dags. Það að leikskólastjórar stóru skólanna komast síður yfir verkefni 

sín, þrátt fyrir að hafa fleiri stöðugildi aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra, gefur til 

kynna að leikskólastjórar dreifi þeirri ábyrgð ekki á fleiri stjórnendur heldur sinni þeim sjálfir. 

Í raun koma litlu skólarnir best út varðandi það hvort þeir komast yfir verkefni sín en einungis 

6,7% þeirra sögðust geta það frekar illa.  

Verkefni leikskólastjóra eru mjög yfirgripsmikil og til að sinna þeim þurfa þeir að vera í 

mismunandi hlutverkum eftir aðstæðum hverju sinni. Hlutverk þeirra er samblanda af 

starfsmannastjóra, mannauðsstjóra og faglegum leiðtoga.  

5.2 Hvernig forgangsraða leikskólastjórar verkefnum? 

Munur var á forgangsröðun leikskólastjóra í raunverulega og ákjósanlega forgangsröð í 

flestum viðfangsefnunum. Niðurstöður benda þó til þess að mannauðsmál séu sá þáttur sem 

leikskólastjórar verja mestum tíma sínum í og eru einnig sammála um að þurfi að gefa mikinn 

tíma. Því viðfangsefni raða leikskólastjórar í fyrsta sæti í raunverulega forgangsröðun og í 

annað í ákjósanlega. Undir mannauðsmál flokkast til dæmis mönnun starfa, ráðgjöf, 

stuðningur, móttaka og þjálfun nýliða, starfsþróunarsamtöl, endurgjöf og fleira. Þetta 

viðfangsefni er því mjög tímafrekt og krefjandi en mikilvægt. Góður starfsmannahópur sem 
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vinnur vel saman að þeim markmiðum sem hópurinn hefur sett sér skapar gott náms- og 

starfsumhverfi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við forgangsröðun grunnskólastjóra sem 

oftast hafa raðað mannauðsmálum í annað sæti. Einnig er það í samræmi við það sem kemur 

fram í rannsókninni að leikskólastjórar upplifa sig oftast í hlutverki starfsmannastjóra. Þeir 

þurfa að þekkja starfsmannahópinn vel, hvar styrkleikar hvers og eins liggja til að geta hvatt 

þá áfram og styrkt í starfi sínu. Þá kemur fram í niðurstöðum að ástæða þess að 

leikskólastjórar vinna umfram vinnuskyldu sína er meðal annars vegna þess að þeir eru að 

leysa fjarveru starfsmanna og vegna ráðningarmála. Eins og oft hefur komið fram er afleysing 

af skornum skammti og hlaupa leikskólastjórar oft undir bagga til að leysa fjarvistir 

starfsmanna. Ráðningar taka tíma og orku frá leikskólastjóranum. Það skiptir þó miklu máli 

að vanda valið, ef það er þá til staðar, því starfsmenn í leikskóla þurfa að hafa, eða í það 

minnsta geta öðlast, hæfni og getu til að vinna í sameiningu að því að hvert barn fái nám og 

umönnun við hæfi (McDowall Clark og Murray, 2012). 

Rekstur og umsýsla taka mikinn tíma frá leikskólastjórum, sem þeir raða í annað sætið í 

raunverulegum forgangi. Þeir vilja þó frekar nýta tímann í þætti tengda forystu eins og 

leikskólasamfélagið og námskrárvinnu. Þetta eru svipaðar niðurstöður og hjá 

grunnskólastjórum og ríma við niðurstöður í fyrri rannsóknum á leikskólastjórum (Egill 

Óskarsson, 2015; Bergljót Sif Stefánsdóttir, 2014). Rekstur og umsýsla virðist vera meira 

aðkallandi eftir því sem skólarnir eru minni þar sem raunveruleg forgangsröðun þessara 

þátta er neðar eftir því sem skólarnir minnka. Í minni skólunum er lægra stjórnunarhlutfall 

aðstoðarleikskólastjóra og þurfa því leikskólastjórar minni skólanna að sinna fleiri þáttum 

sjálfir. Einnig er spurning hvort stærri skólarnir séu að kalla eftir meiri sjálfstæði í fjármálum 

en þeir raða rekstri og umsýslu ofar í ákjósanlega forgangsröð eftir því sem þeir verða stærri. 

Viðfangsefnið málefni barna virðist vera leikskólastjórum hugleikið en það er í þriðja sæti 

í raunverulegum forgangi og í fyrsta sæti í ákjósanlegum. Leikskólastjórar eru í miklum 

tengslum við foreldra, sérfræðinga, barnavernd og inni í málefnum barna enda ber þeim 

samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) að stuðla að samstarfi milli foreldra og fagaðila 

innan og utan skólans. Þeir vilja þó raða þessum þætti neðar, eða í fimmta sæti, og getur það 

verið vísbending um að þeir vilji dreifa valdi til annarra fagmanna innan og utan skólans. 

Viðhorf leikskólastjórans skiptir máli varðandi að hve miklu leyti skuli dreifa skuli ábyrgð 

(Pála Pálsdóttir, 2019). Í þessari rannsókn kemur fram að leikskólastjórar sinna flóknari 

málum tengdum börnum í samvinnu við sérkennslustjóra, aðstoðarleikskólastjóra og 

deildarstjóra að mjög miklu leyti. Hugsanlega sjá þeir þarna þátt sem þeir væru til í að dreifa 

meira til annarra. Innan þessa þáttar fellur allt frá daglegum samskiptum við börn og foreldra 

til sértækari aðgerða, svo sem barnaverndarmál og stuðningur við fjölskyldur. Deildarstjórar 

og sérkennslustjórar hafa hvoru tveggja góða þekkingu á stöðu barnanna sem og hvernig þeir 
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geta eflt þroska þeirra og unnið með foreldrum að uppeldi og námi þeirra en það er 

mikilvægt að skoða hæfni og þekkingu aðila sem leikskólastjóri vill dreifa valdi til (Bloom, 

2000). Erfiðari málefni er þó vænlegra að vinna í sameiningu, svo sem barnaverndarmál, en 

þau geta einnig tekið mikið á og mikilvægt að fá stuðning við úrlausn slíkra mála. Stærð 

leikskóla hefur ekki áhrif á hvernig leikskólastjórar forgangsröðuðu málefnum barna. Aftur á 

móti röðuðu leikskólastjórar í Miðbergi málefnum barna í fyrsta sæti í raunverulega 

forgangsröð. Í því hverfi er hlutfall tvítyngdra barna hátt í mörgum leikskólunum og þurfa 

þau börn og foreldrar þeirra oft meiri stuðning. Það gæti að einhverju leyti útskýrt meiri 

áherslu á þennan þátt. 

Í fjórða sæti í raunverulegri forgangsröðun leikskólastjóra er áætlanagerð en undir þann 

þátt fellur ýmis skipulagsvinna og áætlanagerð til langs tíma, stefnumótun, viðhald og 

símenntun. Skipulagsvinna í leikskólum á sér stöðugt stað yfir veturinn, bregðast þarf hratt 

við breyttum aðstæðum, svo sem breytingum í starfsmannahópnum eða barnahópunum. 

Hér er hægt að segja að leikskólastjórinn sé að stjórna daglegum rekstri leikskólans og að 

gæta að því að unnið sé í samræmi við lög og reglugerðir, sem og að gera rekstraraðila grein 

fyrir starfseminni (lög um leikskóla nr. 90/2008). Leikskólastjórinn er að hluta til í hlutverki 

rekstrarstjóra og sér til þess að lögum sé framfylgt en einnig sem faglegur leiðtogi því 

mikilvægt er að aðrir taki þátt í skipulagsvinnu við stefnumótun og starfsáætlun (Sergiovanni, 

2009). Leikskólastjórum finnst þeir eyða of miklum tímum í áætlanagerð og setja hana í 

sjötta sæti í ákjósanlega forgangsröðun. Þeir vilja frekar sinna verkefnum er tengjast 

námskrárvinnu sem þeir raða í fjórða sæti í ákjósanlegri forgangsröð. Þau verkefni eru meðal 

annars að vinna við framkvæmd aðalnámskrár, sjálfsmat, þróunarverkefni, leik- og námsefni 

og þróun starfshátta. Það má segja að leikskólastjórar vilji sinna forystuhlutverki sínu en 

skrifræðið verður ofan á og því gefst minni tími til að vinna í anda lærdómssamfélags þar sem 

mikilvægt er að tími sé gefinn fyrir faglegt samtal milli aðila innan skólans og sameignleg 

ábyrgð sé á námi nemenda (Fullan, 2016). Hið daglega amstur tekur tíma sem 

leikskólastjórar vilja frekar nýta í fagleg málefni. Grunnskólastjórar hafa öll árin raðað 

námskrárvinnu í efsta sætið og líta má á það „sem vísbendingu um faglega afstöðu 

skólastjóranna til hlutverks síns í þróun skólastarfs.“ (Börkur Hansen o.fl., 2018, bls. 125). 

Leikskólastjórar virðast aftur á móti fremur vilja nýta leikskólasamfélagið til að efla 

fagmennskuna en þeir raða því í þriðja sæti í ákjósanlega forgangsröðun. Eins og áður hefur 

komið fram spruttu upp margir samstarfshópar milli leikskóla út frá vinnu við Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar, látum draumana rætast haustið 2019 og styður það þessar niðurstöður. 

Stærð skóla hafði ekki mikil áhrif á forgangsröðun en aftur á móti var mikill munur á 

ákjósanlegri röðun í Gufunesi og Árseli. Gufunes raðar áætlanagerð í þriðja sæti en Ársel í 
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það áttunda. Þessu verður þó að taka með fyrirvara því svarhlutfall var mjög lágt í Gufunesi 

og gæti það haft áhrif á niðurstöðurnar.  

Endurmenntun raða leikskólastjórar neðst í raunverulega forgangsröðun og ekki er 

munur á leikskólum eftir stærð. Þetta er í samræmi við niðurstöður hjá grunnskólastjórum. 

Það er mikið áhyggjuefni að endurmenntun skuli vera í neðsta sæti í raunverulegri 

forgangsröðun og ekki er það uppörvandi að sjá að sá þáttur hefur verið það öll árin hjá 

grunnskólastjórum. Leikskólastjórar raða þó endurmenntun ofar í ákjósanlega forgangsröðun 

eða í fimmta sæti sem gefur til kynna að þeir skilji mikilvægi hennar en gefa þó ekki alveg 

jafn mikið vægi í ákjósanlegri forgangsröðun eins og grunnskólastjórar, sem að jafnaði raða 

endurmenntun í fjórða sæti. Leikskólastarf á að vera í sífelldri þróun út frá nýjum 

upplýsingum um þroska barna, gagnreyndum aðferðum um nám barna og breytingu í 

samfélagsuppbyggingu og auknum fjölbreytileika í barnahópnum. Leikskólastjóri þarf enn 

fremur að fylgjast með nýjungum varðandi stjórnun og huga að eigin endurmenntun og 

annarra innan skólans. Því er mikilvægt að þeir finni leiðir til að sinna endurmenntun betur. 

Munur var á ákjósanlegri forgangsröðun á endurmenntun eftir stærð. Miðlungs stórir 

leikskólar vilja leggja meiri áherslu á endurmenntun og raða í þriðja sæti, litlu skólarnir í 

fimmta sæti en stórir í síðasta sæti. Þarna munar þó nokkru og ekki alveg ljóst hvað veldur. 

Spurning hvort leikskólastjórar í stóru skólunum meti meira miðlægt samstarf og 

leikskólasamfélagið en því raða þeir ofar en leikskólastjórar minni skólanna. 

5.3 Verkefni leikskólastjóra samkvæmt lögum og reglugerðum  

Í töflu 1 er hlutverkum leikskólastjóra, eins og þau koma fram í lögum um leikskóla, 

aðalnámskrá leikskóla og starfslýsingu leikskólastjóra, flokkað eftir mismunandi hlutverkum 

stjórnandans, faglegri forystu, starfsmannastjóra og rekstrarstjóra. Þar sést að lög um 

leikskóla virðast leggja meiri áherslu á stjórnunarþátt leikskólastjórans, fremur en 

forystuhlutverkið sem aðalnámskráin kannski bætir úr. Starfslýsingin snýr nokkuð jafnt að 

öllum þáttum í starfi leikskólastjórans. Menntastefna Reykjavíkurborgar, Látum draumana 

rætast, leggur svo áherslu á valdeflingu og aukna fagmennsku, starfsþróun, ráðgjöf og 

stuðning og faglega framkvæmd. Áhugavert er að ekki sé þar sérstaklega rætt um hlutverk 

stjórnandans. Aftur á móti er rætt um ábyrgð starfsfólks í skóla- og frístundastarfi 

borgarinnar í heild. Leiðarljós menntastefnunnar eru; barnið sem virkur þátttakandi og 

fagmennska og samstarf í öndvegi. Hugsa má þessa nálgun út frá því að menntastefnan 

stefni í þá átt að í skólum sé lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, börn og nemendur sem og 

foreldrar vinna í sameiningu að uppbyggingu skóla- og frístundastarfsins þrátt fyrir að 

lærdómssamfélag sé ekki nefnt sem slíkt í stefnunni sjálfri (Reykjavíkurborg, e.d.). 
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Mannauðsmál liggja þyngst á leikskólastjórum og er einnig það sem þeir vilja vinna meira 

með. Í aðalnámskrá leikskóla (2011) og í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að 

leikskólastjóra beri að stuðla að jafnrétti, uppbyggilegum samskiptum milli starfsfólks og að 

það hafi tækifæri til endurmenntunar í samræmi við áætlanir skólans og tíma til funda. 

Niðurstöður benda til þess að leikskólastjórar nái ekki að sinna þessum þætti eins vel og þeir 

kysu. Tími til endurmenntunar og faglegrar umræðu er af skornum skammti og þeir hafa 

áhyggjur af lágu hlutfalli fagfólks. Aftur á móti eru þættir úr starfslýsingu leikskólastjóra sem 

þeir ná að sinna betur varðandi mannauðsmál (Kennarasamband Íslands, e.d.). Þar má nefna 

þætti sem krefjast skipulags, upplýsingagjafar og að deila verkefnum og ábyrgð til 

starfsmanna. Mikill tími leikskólastjóra fer í nýráðningar og að reyna að finna rétta fólkið í 

réttu stöðurnar, móttöku og þjálfun nýrra stafsmanna og þykir þeim einnig mikilvægt að 

sinna þessum þætti vel. Áhyggjuefni er að þrátt fyrir að í einum leikskóla hafi hlutfall 

fagmenntaðra, það er leikskólakennara auk annarra háskólamenntaðra starfsmanna, verið 

71% var enginn leikskóli sem uppfyllti menntunarkröfu um hlutfall leikskólakennara (Lög um 

menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 95/2019) en hæsta hlutfall leikskólakennara var 48% í tveimur skólum. Að 

meðaltali var hlutfall leikskólakennara 24% og samtals var hlutfall fagmenntaðra 43% að 

meðaltali. Erfitt getur því verið fyrir leikskólastjóra að sinna skyldum sínum gagnvart lögum 

og reglugerðum með svo lágt hlutfall fagfólks.  

Mikill tími leikskólastjóra fer í að sinna rekstri og umsýslu en í lögum um leikskóla (nr. 

90/2008) og starfslýsingu leikskólastjóra (Kennarasamband Íslands, e.d.) kemur fram að þeir 

beri ábyrgð á daglegum rekstri leikskólans og skuli halda honum innan fjárhagsáætlunar og 

að starf leikskólans sé í samræmi við lög, reglugerðir og námskrár. Ekki er minnst á það 

hlutverk í aðalnámskrá leikskóla (2011). Ef vel er að gáð má sjá að það vægi sem rekstur og 

umsýsla fær í lögum, aðalnámskrá og starfslýsingu leikskólastjóra er ekki í samræmi við þann 

tíma sem leikskólastjórar eyða í þessi atriði, enda vilja þeir eyða mun minni tíma í þennan 

þátt. 

Bæði í lögum um leikskóla (nr. 90/2008), í aðalnámskrá (2011) og starfslýsingu 

leikskólastjóra (Kennarasamband Íslands e.d.) er mörgum orðum farið um mikilvægi þess að 

vinna námskrár og áætlanir um hvernig skólinn muni vinna að faglegu skólastarfi í samvinnu 

við kennara sem og að meta skólastarf og vinna að umbótum. Leikskólastjórar raða 

námskrárvinnu og áætlanagerð fyrir miðju í raunverulegri forgangsröðun. Aðeins meiri tími 

fer raunverulega í áætlanagerð en námskrárvinnu en þeir vilja snúa því við og leggja meiri 

áherslu á námskrárvinnu. Til námskrárvinnu telst til dæmis framkvæmd aðalnámskrár, 

sjálfsmat, þátttaka í þróunarverkefnum, starfshættir, dagskipulag og leikefni. Miðað við 

umfang þessa þáttar í lögum og námskrám ætti vægi þeirra þó að vera meira og ná 
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leikskólastjórar því ekki fyllilega að sinna þessum þætti vel. Ástæður fyrir því gætu 

hugsanlega verið að þessi vinna krefst tíma, samvinnu margra og ekki síður fagmennsku. 

Einnig gæti ástæðan verið sú að í leikskólum er áherslan á nám tengt umönnun og umhyggju; 

áherslu á barnið sjálft, getu þess, þarfir og þroska, frekar en áherslu á áætlanir og afurðir. 

Leikskólinn er ekki eins bundinn og grunnskólinn yfir skrifræðinu, að skila einhverju af sér til 

dæmis í formi prófa og formlegs námsmats. Enda raða grunnskólastjórar námskrárvinnu í 

fyrsta sæti í ákjósanlega forgangsröð. 

Eins og áður hefur komið fram er áhyggjuefni hve endurmenntun hefur lítið vægi í 

forgangsröðun leikskólastjóra. Leikskólastjóra ber að kynna sér nýjungar í starfi og miðla 

þekkingu til starfsmanna (Kennarasamband Íslands, e.d.) sem og að vera í forystu um þróun 

metnaðarfulls leikskólastarfs (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Í lögum um leikskóla (nr. 

90/2008) er kveðið á um mikilvægi símenntunar leikskólastjóra sem og annars starfsfólks 

leikskóla. Spurning er hvort leikskólastjórar sjái ekki fyrir sér, að koma því fyrir í þétt setinni 

dagskrá sinni, að sinna eigin símenntun. Kannski meta þeir það svo að mikilvægara sé fyrir þá 

sem vinna með börnunum að eiga kost á símenntun en þá sjálfa, því mjög lítill tími og 

fjármagn hefur verið undanfarin ár fyrir símenntun starfsfólks. Það er einnig áhyggjuefni að 

þrátt fyrir að 57% leikskólastjóra séu með framhaldsmenntun voru 30% þeirra með diplómu 

nám og einungis 21% þeirra með meistaragráðu í stjórnun. Þá var meirihluti leikskólastjóra 

sem voru með fjögurra ára starfsreynslu eða minna ekki með framhaldsmenntun. Mikil 

endurnýjun hefur verið meðal stjórnenda í leikskólum undanfarin ár, en stór hópur 

leikskólastjóra hefur farið á eftirlaun eða í önnur störf. Væntanlega hefur það haft áhrif, á að 

svo lágt hlutfall nýrra leikskólastjóra sé með framhaldsmenntun, að leikskólastjórar í 

Reykjavík hafi haft lítil tækifæri til launaðs námsleyfis á árunum eftir hrun og fram til ársins 

2019 en þá gátu þeir sótt um námsleyfi í 35 daga yfir skólaárið, fyrir fullt nám, í fullu 

starfshlutfalli. Það hefur hugsanlega verið hvatning fyrir leikskólastjóra því umtalsverð 

fjölgun var í umsóknum um framhaldsnám á Menntavísindasviði vorið 2020 (Háskóli Íslands, 

e.d.) svo vonandi eru í þeim hópi leikskólastjórar að sækja sér frekari menntun. 

5.4 Verkefni leikskólastjóra með hliðsjón af faglegri forystu og hugmyndum 
um skólann sem lærdómssamfélag 

Það sem þarf til að leikskólastarf sé farsælt, og í raun skólastarf almennt, er að 

stjórnunarhættir séu samvinnumiðaðir, að stjórnendur dreifi valdi og vinni að fagstarfi sem 

leiðtogar. Starfsmenn þurfa að hafa þekkingu, reynslu og hæfni til að taka að sér forystu. 

Forystu þarf að skoða út frá samhengi; tekur hún til dæmis mið af menntun 

starfsmannahópsins (Palaiolgou og Male, 2019). Það sem hamlar fagstarfi í leikskólum er sú 

staðreynd að í mörgum skólum er lágt hlutfall fagfólks og mikil starfsmannavelta. Það skapar 
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álag á leikskólastjórnendur, þá sem draga vagninn og upplifa að þeir séu alltaf að byrja á 

byrjuninni. Til að koma hlutunum af stað þurfa leikskólastjórar að veita forystu með 

innblæstri, persónutöfrum, með umbreytingum og sýna fram á trúverðugleika. Þeir eru að 

vinna með hugsjóna forystu (e. visionary) að leiðarljósi og komast ekki lengra ef þeir þurfa 

sífellt að byrja upp á nýtt, koma nýjum starfsmönnum af stað (McDowall Clark og Murray, 

2012). Það skiptir því máli að leikskólastjórinn finni markvissar leiðir til að valdefla, ekki 

aðeins stjórnendur, heldur allt starfsfólk með tilliti til menntunar og hæfni en ekki síður fyrri 

reynslu og þekkingar. Þetta á sérstaklega við ef horft er til tímaleysis og mikillar 

starfsmannaveltu en markvissar aðferðir til að efla áhuga, þátttöku og samstarf innan 

skólans getur verið leið til að styðja þá sem fyrir eru í leikskólanum og gefa nýju starfsfólki 

tækifæri til að komast inn í málin með tilliti til menntunar, hæfni og áhuga hvers og eins. Það 

skiptir þó máli að þeir sem taka forystu hafi hæfni og getu til að gera hlutina á réttan hátt og 

í samræmi við áherslur sem sammælst hefur verið um í leikskólanum (Hoy og Miskel, 2012). 

Forystan þarf að koma frá gólfinu en ekki einungis frá leikskólastjóranum. Hlutverk 

leikskólastjórans er að veita bjargir, skapa grundvöll fyrir samræður og gefa eftir vald til 

framkvæmda. 

Ánægjulegt var því að sjá í niðurstöðum rannsóknarinnar að teymi séu starfandi í 

mörgum leikskólum í Reykjavík og að fagleg samræða fari þar fram. Teymi sem halda utan 

um ákveðna áhersluþætti leikskóla getur gefið fleirum tækifæri á að koma fram með 

hugmyndir sínar og þannig dregið fram hæfni og þekkingu fjölbreytts stafsmannahóps 

(Senge, 2000). Þar blandast einnig saman nýrri og reyndari starfsmenn og því tækifæri til að 

læra hver af öðrum. Leikskólastjórar gera sér grein fyrir mikilvægi samræðunnar í því að efla 

fagmennsku. Þetta á ekki síður við þar sem lágt hlutfall fagfólks er í leikskólanum. Í rannsókn 

Örnu H. (2009) greindi hún ákveðna valdabaráttu milli fagfólks og hinna ófaglærðu. Þeir sem 

ekki höfðu formleg völd náðu sínu fram með því að fara óhefðbundnar leiðir með erindi sín. 

Þátttaka í teymum getur gefið öllum tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og 

verið vettvangur fyrir rökræður og átök á faglegan máta og minnkað það valdaójafnvægi sem 

getur ríkt á milli fagfólks og hinna ófaglærðu. Mikilvægt er að teymi setji sér markmið, að 

tími fyrir teymisfundi sé afmarkaður og virtur sem og að tilgangurinn sé ætíð framfarir í námi 

og kennslu. Leikskólastjórinn þarf að gefa tíma, gefa eftir vald og veita teymunum 

ákvörðunarvald til að framkvæma. Áhugavert væri að skoða betur hvernig leikskólar nýta sér 

teymin, hverjir séu þátttakendur í þeim og hvernig þau tengjast fagmennsku í leikskólum. 

Uppbygging lærdómssamfélags krefst tíma til að eiga ígrundaðar samræður um nám 

barna og aðferðir sem hópurinn sameinast um með fræðilegum rökum (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). Niðurstöður benda til þess að þótt leikskólastjórar skilji mikilvægi 

faglegrar samræðu eigi þeir í erfiðleikum með að skipuleggja starfið á þann veg að fundir séu 
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reglulegir og að þeir falli ekki niður. Helstu hindranir eru skortur á afleysingu og mikil viðvera 

kennara með börnunum en ung börn þurfa ávallt að hafa starfsmenn til staðar. Aftur á móti 

er starfsumhverfið í leikskólunum opið og samvinna mikil og því hentar hugmyndafræði 

lærdómssamfélags vel þar (Fullan, 2016). Það sem þarf að efla er sameiginleg ábyrgð á námi 

barna, og sameiginleg sýn og gildi (Sergiovanni, 2009). Þar eru helstu hindranir fátt fagfólk og 

mikil starfsmannavelta. Það getur tekið mikinn tíma á hverju hausti að þjappa nýjum 

starfsmannahópi saman og fara yfir áherslur skólans svo allir séu með sameiginlegan skilning 

á þeim og geti unnið út frá sameiginlegri sýn og gildum (Fullan, 2016). Mikil vinna getur farið 

fram einn vetur varðandi það að finna sameiginlega sýn og gildi fyrir starfsmannahópinn til 

að allir gangi í takt, en næsta haust er mikil endurnýjun og þá þarf ýmist að byrja upp á nýtt 

eða selja nýju starfsfólki þær hugmyndir sem komnar eru.  

Í spurningakönnun höfundar voru leikskólastjórar spurðir út í faglega umræðu. Eftir á að 

hyggja hefði verið réttara að spyrja um faglega samræðu, svo sem hvar fagleg samræða færi 

fram og hvenær tækifæri gæfust til að eiga faglega samræðu til að efla faglega umræðu. 

Einnig hefði það styrkt niðurstöðurnar ef sett hefðu verið fram dæmi eða skilgreiningar á því 

í hverju fagleg samræða fælist. Ekki komu fram athugasemdir við þessa þætti í opnum 

svörum leikskólastjóra og því vonandi að þessi orðnotkun hafi ekki haft mikil áhrif á 

niðurstöðurnar. Í opnum svörum leikskólastjóra kom aftur á móti vel fram að þeim þætti 

erfitt að halda uppi faglegri umræðu í skólum þar sem hlutfall leikskólakennara og annarra 

fagmenntaðra væri lágt og að hlutverk þeirra hefði breyst við fækkun leikskólakennara. Til að 

fagleg samræða geti átt sér stað þarf ekki aðeins tíma og umgjörð heldur einnig þekkingu og 

hæfni. Starfsmannavelta hefur einnig áhrif þar sem mikill tími fer í þjálfun og leiðsögn. 

Leikskólastjórar kalla eftir meiri afleysingu og fleiri tækifærum til samtalsins en í báðum 

könnunum kom fram að ekki væri nægur tími til faglegar samræðu. Það sem leikskólastjórar 

telja standa faglegu samstarfi og þróun leikskólastarfs fyrir þrifum er tímaleysi, 

starfsmannavelta og ónægt fjármagn (Kristrún Hafliðadóttir, 2013). Í Reykjavík hefur hlutfall 

leikskólakennara ekki verið lægra í 20 ár og eru þeir einungis 21% starfsmanna í leikskólum 

(Hagstofa Íslands a, e.d.) þrátt fyrir fjölmargar aðgerðir til að efla leikskólakennaranámið. 

Haustið 2020 var þó met aðsókn í kennaranám og aðsókn í leikskólakennaranám nánast 

tvöfaldaðist á milli ára (Háskóli Íslands, e.d.). Það eru vonandi bjartari tímar framundan. 

Fagleg samræða fer oftast fram á deildarstjórafundum og eru þeir haldnir einu sinni í viku 

í rúmlega helmingi leikskólanna en aðra hverja viku eða sjaldnar í hinum. Deildarstjórar og 

stjórnendur í flestum leikskólum fá því tækifæri til samræðu um fagleg málefni í það minnsta 

aðra hverja viku. Aftur á móti er mikilvægt að svigrúm gefist til faglegrar samræðu með 

þátttöku allra starfsmanna. Deildarstjórar voru þeir sem leikskólastjórar ræddu oftast við um 

fagleg málefni. Mikilvægt er að allir stjórnendur leikskólans vinni í sameiningu að 
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skipulagningu starfsins og skapi menningu og sýn leikskólans, séu samstíga í hvert leikskólinn 

stefni en jafnframt er jafn mikilvægt að aðrir taki þátt í þeirri vinnu (Helena Jónsdóttir, 2011). 

Minnstu faglegu samræðuna eiga leikskólastjórar við starfsmenn og leiðbeinendur og er það 

mikið áhyggjuefni. Að meðaltali eru starfsmenn og leiðbeinendur helmingur starfsfólks í 

leikskólum í Reykjavík og því rík ástæða til að efla fagþekkingu þess hóps. Þrátt fyrir að 

starfsmannavelta í hópi ófaglærðra geti verið nokkur þá eru þó nokkrir sem hafa langa 

starfsreynslu og hafa aflað sér þekkingar á starfsævi sinni. Ófaglærðir hafa einnig minni 

tækifæri til að undirbúa starf sitt og hafa meiri viðveru á deildum en fagfólk. Tækifærin til 

faglegar umræðu liggja þá helst í deildarfundum, starfsmannafundum og skipulagsdögum. 

Fagleg samræða var heldur minni á deildarfundum en á deildarstjórafundum og voru þeir 

haldnir sjaldnar eða aðra hverja viku í tæplega helmingi leikskóla og einu sinni í mánuði eða 

sjaldnar í rúmlega helmingi þeirra. Á deildarfundum gæti verið grundvöllur fyrir starfsmenn 

deildarinnar að ræða saman um fagleg málefni þar sem þeir finna í sameiningu lausnir með 

því að ígrunda starf sitt og þannig stuðla að uppbyggingu lærdómssamfélags (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013). Til þess þyrftu deildarfundir þó að vera oftar, því að ræða um málefni 

deildarinnra einu sinni í mánuði eða sjaldnar dugir ekki til að viðhalda faglegri umræðu. Tími 

er það sem leikskólastjórar nefna oftast sem hamlandi þátt í umræðu um fagleg málefni og 

því spurning hvort ekki þurfi að setja henni formlegri skorður til dæmis í gegnum teymisvinnu 

eða gefa tíma til hennar á skipulagsdögum. Í nýjum kjarasamningum leikskólakennara sem 

undirritaðir voru haustið 2020 er gert ráð fyrir að undirbúningstími sé aukinn töluvert 

(Kennarasamband Íslands, 2020). Leikskólakennarar fá að lágmarki sjö tíma á viku og 

deildarstjórar tíu tíma. Það er óskandi að með auknum undirbúningstíma verði fleiri tækifæri 

til faglegar samræðu í leikskólum. Eftir stendur þó að tækifærum fyrir faglega umræðu fyrir 

deildina í heild aukast ekki og því getur skapast enn meiri munur á milli fagfólks og hinna 

ófaglærðu. 

Það kom á óvart að niðurstöður sýndu að teymi væru starfandi í mjög mörgum 

leikskólum Reykjavíkur. Einnig að mikil fagleg samræða fer fram á teymisfundum, meiri en á 

deildarfundum. Ekki var spurt um hverjir væru í teymum og því ekki hægt að segja til um 

hvort allir starfsmenn fengju tækifæri til að ræða um fagleg málefni á þeim en mikilvægt er 

að allir starfsmenn hafi tækifæri til að vera þátttakendur í að byggja upp starfið. Hugsanlegt 

er að teymisfundir geti verið vettvangur þar sem fagleg samræða nái fótfestu og sé hentug 

leið fyrir leikskólastjóra til að halda uppi faglegri umræðu. Þá geta fleiri verið með í 

ákvarðanatöku um verkefni og skipulag á því hvernig þeir vilja vinna. Að vinna í teymum 

fellur vel að flokkun McDowall Clark og Murray (2012) um forystu. Í samræmdri forystu (e. 

organic) er forystu beitt með þátttöku og tengslum starfsmanna, þar er dreifð og sameiginleg 

ábyrgð á verkefnum. Í teymum vinnur blandaður hópur starfsfólks með mismunandi reynslu 
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og menntun í sameiningu að verkefnum. Leikskólastjórinn treystir þeim aðilum til að vinna 

samkvæmt þeim gildum og áherslum sem leikskólinn stendur fyrir og veitir teymum 

ákvörðunarvald. Hér er markmiðið að í teymunum eflist hæfni allra og að þau þróist og verði 

sjálfbær.  

5.5 Samantekt 

Þessar niðurstöður gefa okkur innsýn í það hver verkefni leikskólastjóra í borginni eru. Þau 

verkefni eru margskonar, misviðamikil og krefjast mismikils af leikskólastjórum.  

Ef á heildina er litið eru verkefni sem mest eru aðkallandi tengd mannauðsmálum, rekstri 

og umsýslu og málefnum barna. Lítill munur er á forgangsröðun verkefna eftir stærð og 

staðsetningu skólanna og viss samhljómur er með forgangsröðun grunnskólastjóra. 

Leikskólastjórar upplifa sig oftast í hlutverki mannauðsstjóra en vilja flestir vera faglegir 

leiðtogar. Þeir sinna að mestu leyti skrifræðis verkefnum sjálfir en dreifa valdi í verkefnum 

sem tengjast forystu og málefnum barna. 

Leikskólastjórar ná ekki að sinna mannauðsmálum samkvæmt aðalnámskrá og lögum um 

leikskóla eins vel og þeir kysu en ná betur að sinna þeim miðað við starfslýsingu. Rekstur og 

umsýsla fær mun meira vægi í raunverulegum forgangi heldur en lög og starfslýsing kveða á 

um enda vilja leikskólastjórar sinna þeim þætti mun minna. Þeir vilja vinna meira að fagstarfi 

en þeir geta og er skortur á fagfólki og tíma það sem hindrar þá í að ná fyllilega að sinna þeim 

þætti. Að lokum vantar mikið upp á að leikskólastjórar nái að uppfylla kröfur aðalnámskrár, 

laga og starfslýsingar um endurmenntun. Einnig gefa niðurstöður til kynna uppbyggingu 

lærdómssamfélags meðal leikskólastjórnenda, því margir þættir í stjórnun skarast og aðilar í 

stjórnunarteyminu axla ábyrgð. Á þeirri vegferð þarf að veita meðstjórnendum hvatningu og 

stuðning. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að í leikskólum sé góður grundvöllur til að efla faglega 

forystu í anda lærdómssamfélagsins. Við það skiptir miklu máli viðhorf og vilji leikskólastjóra 

og sú mikla hefð sem er fyrir samvinnu innan leikskólanna. Það sem þarf til er meiri 

sveigjanleiki og tími til samtals og samráðs innan skólans sem og minni starfsmannavelta til 

að þróun leikskólastarfs haldi áfram og að fagfólki fjölgi, sér í lagi leikskólakennurum.  
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að fá skýrari sýn á hver verkefni leikskólastjóra í Reykjavík 

eru og hvernig þau verkefni endurspegla hlutverk hans út frá lögum, reglugerðum, 

kenningum um faglega forystu og uppbyggingu lærdómssamfélags. Faglegt umhverfi í 

leikskólum hefur tekið miklum breytingum frá því að lögfest var árið 1994 að leikskólar væru 

fyrsta skólastigið (Lög um leikskóla nr. 78/1994). Þar má helst nefna breytingar á lögum og 

reglugerðum er varða auknar kröfur til leikskólans sem menntastofnunar, lengri dvalartíma 

barna, hærri menntunarkröfur til leikskólakennara, aukins fjölbreytileika í barna- foreldra- og 

starfsmannahópnum og fækkun leikskólakennara (Vinnuhópur samstarfsráðs, 2018). 

Verkefni leikskólastjóra hafa því einnig tekið miklum breytingum, þeim fjölgað og áherslur 

færst til. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikskólastjórar sinni mjög 

fjölbreyttum verkefnum og séu meðvitaðir um fjölbreytilegt hlutverk sitt. Þeir koma að 

flestum þáttum innan skólans en eru tilbúnir að dreifa valdi og vinna í samvinnu með 

starfsfólki. Mannauðsmál eru bæði mest aðkallandi og það sem leikskólastjórar vilja leggja 

mikla áherslu á. Í leikskólum er mikil nánd milli starfsmanna, barna og foreldra. Mikil áhersla 

er lögð á umhyggju í starfinu, ekki aðeins fyrir börnunum heldur einnig milli starfsmanna. 

Leikskólinn er kvennavinnustaður og leikskólastjórar langflestir konur. Mér þótt því 

áhugavert að rýna ögn í rannsóknir tengda stjórnun og kyngervi þó að það hafi ekki beint 

verið viðfangsefni þessarar rannsóknar. Ég taldi það þó geta haft áhrif á forgangsröðun 

verkefna leikskólastjóra því íslenskir kvenstjórnendur vilja skapa gott andrúmsloft, taka 

ákvarðanir í sameiningu og treysta á stuðning samstarfsfólks. Meiri áhersla er á lýðræði og 

að stjórna með mýkt og umhyggju (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001). Því má telja eðlilegt að 

mannauðsmál fái svo mikið vægi bæði í raunverulegum og ákjósanlegum forgangi hjá 

leikskólastjórum. Líkt og hjá grunnskólastjórum, finnst leikskólastjórum rekstur og umsýsla 

taka hlutfallslega of mikinn tíma og vilja þeir frekar nýta tíma sinn í að sinna málefnum 

barna, námskrárvinnu og leikskólasamfélaginu. Hugsanlega má greina í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar ákveðin áherslumun milli leik- og grunnskóla. Leikskólastjórar vilja 

leggja meiri áherslu á mannauðsmál en grunnskólastjórar á námskrárvinnu. Þarna birtist 

kannski einhver munur á þessum tveimur skólastigum, leikskólinn þarf að leggja meiri 

áherslu á að nýta betur þann mannauð sem er, sökum mikillar nándar starfsfólks og lágs 

hlutfalls fagfólks en nýtur aftur á móti meira frelsis þegar kemur að formleika, skipulags og 

skriflegs mats á árangri út frá námskrám. 

Áhyggjuraddir hafa verið meðal leikskólastjóra vegna nýrra laga um eitt leyfisbréf og 

ákveðin ótti við að leikskólinn fari illa út úr flæði kennara á milli skólastiga. Leikskólastjórar 
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mega því ekki slá slöku við og þurfa því enn að huga vel að mannauðsmálum. Gæta verður að 

því að fagmennska leikskólakennara tapist ekki og því er enn mikilvægara nú en áður að efla 

faglega umræðu innan leikskólanna. Tími og rúm þarf að vera fyrir samtalið. Mér þótti því 

ánægjulegt að sjá í niðurstöðunum hversu margir leikskólar héldu teymisfundi þar sem fagleg 

umræða færi fram. Áhugavert væri að skoða betur hvernig framkvæmd teymisfunda eru í 

leikskólum, hver viðfangsefni teymanna eru og hverjir taki þátt. Einnig væri fróðlegt að skoða 

hvort leikskólar sem vinna með teymi séu frábrugðnir öðrum hvað varðar starfsánægju, 

starfsmannaveltu, hlutfall fagfólks eða tækifæri til endurmenntunar. 

Það er von mín að þessi ritgerð geti verið lóð á vogarskálar við mat á fagumhverfi 

leikskólastjóra og þannig hvatning til endurbóta. Reykjavíkurborg hefur nýlega aukið tækifæri 

til endurmenntunar bæði fyrir leikskólastjóra og aðra starfsmenn. Hægt er að sækja um 

námsleyfi fyrir þá sem stefna á leikskólakennaranám eða framhaldsnám og einnig hafa 

leikskólar fengið fjármagn til að manna afleysingu fyrir eflingarstarfsmenn sem sækja 

fagnámskeið. Aftur á móti hefur reynst erfitt að manna í þessar afleysingar og því hefur það 

úrræði ekki nýst sem skyldi og verður því að taka endurmenntun fastari tökum í leikskólum. 

Leikskólastjóri þarf að næra fag-sjálfið og komast oftar úr hlutverki rekstrar og 

starfsmannastjóra. Mikið áhyggjuefni er að grunnskólastjórar hafi öll árin raðað 

endurmenntun í neðstu sæti raunverulegrar forgangsröðunar og gefur það því miður ekki 

tilefni til að vona að mikilla breytinga sé að vænta hjá leikskólastjórum. Fjölgun 

leikskólakennara og minni starfsmannavelta eru einnig þættir sem bæta myndu fagumhverfi 

leikskólastjóra. Í mars 2018 kom út skýrsla með 33 tillögum til að bæta starfsumhverfi og 

fjölga leikskólakennurum (Hermann Valsson, 2018) og gætti varkárrar bjartsýni meðal 

leikskólastjóra að nú sæju þeir fram á breytingar á mönnunarvanda leikskólanna. En 

breytingar gerast hægt og þó að ýmislegt hafi áunnist síðan sú skýrsla kom út dugir það ekki 

til. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa þó til kynna að leikskólastjórar skilja mikilvægi 

faglegrar umræðu í að efla fagmennsku innan leikskólans og hafa vilja til að efla hana. Vinna 

þarf með þann starfsmannahóp sem í leikskólanum er og getur fagleg umræða verið 

mikilvægt tæki til að efla fagmennsku leikskólanna. Með aukinni þekkingu í gegnum 

endurmenntun og faglegri samræðu öðlast fleiri færni og skilning á leikskólastarfinu og getu 

til að hafa áhrif á starf sitt út frá faglegum rökum. Forysta dreifist, álag á leikskólastjóra sem 

og aðra fagmenn minnkar og fleiri hafa hæfni og getu til að sinna barnahópi með fjölbreyttar 

þarfir á faglegan hátt. Þannig eflist leikskólinn sem lærdómssamfélag.  
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Viðauki A: Spurningakönnun SFS 

Hér er sá hluti úr spurningakönnun SFS er höfundur nýtti. 

Stjórnun og stjórnunarteymi 

Hvert er núverandi starf þitt? 

1. Leikskólastjóri 

2. Aðstoðarleikskólastjóri 

3. Sérkennslustjóri 

4. Deildarstjóri 

Hver er menntun þín? Hér má merkja við alla möguleikana. 

1. Leikskólakennari 

2. Önnur háskólamenntun 

3. Önnur menntun, ekki háskólamenntun 

Viðfangsefni stjórnenda 

Eftirfarandi eru dæmi um viðfangsefni sem leikskólastjórnendur verja tíma sínum í. Þessi viðfangsefni eru 

skilgreind í rannsóknum sem Dr. Börkur Hansen ásamt fleirum hefur notað til að rannsaka hlutverk og 

forgangsröðun grunnskólastjórnenda. Hér er búið að aðlaga viðfangsefnin að starfsemi leikskóla. Mikilvægt er 

að þú lesir skilgreiningarnar sem birtast eftir að þú smellir á "Áfram" 

 

Viðfangsefni leikskólastjórnenda. Athugaðu að hafa lista sem sendur var í tölvupósti til hliðsjónar við svörun.  

1. Áætlanagerð: Skipulagsvinna og áætlanagerð til langs tíma (t.d. hálft til eitt ár), svo sem starfsáætlun 

fyrir næsta ár, stefnumótun, áætlanir um byggingar og viðhald, símenntunaráætlun o.fl. 

2. Námskrárvinna: Vinna við framkvæmd aðalnámskrár, leikskólanámskrá, sjálfsmat 

leikskóla, þróunarverkefni og önnur störf er varða uppeldi og menntun barna, starfshætti og 

dagsskipulag, leik- og námsefni o.fl. 

3. Mannauðsmál: Mönnun starfa, ráðgjöf, stuðningur, móttaka og þjálfun nýliða, starfsþróunarsamtöl, 

endurgjöf o.fl. 

4. Rekstur og umsýsla: Fjármál, skrifstofuhald, innkaup, skráning, SAP Vala, vinnustund, svara erindum, 

skýrslugerð o.fl. 

5. Málefni barna: Almennt, börn með sértækar þarfir, einstaklingsáætlanir, fundir með 

foreldrum/forráðamönnum einstakra barna, sérfræðiráðgjöf, barnavernd, dagleg samskipti og samstarf 

við foreldra o.fl. 

6. Leikskólasamfélagið: Fundir með foreldraráði, foreldrafélaginu, viðræður við foreldra, ráðgjafa, 

samstarf við grunnskóla og fulltrúa ýmissa hagsmunahópa. 

7. Miðlægt samstarf: Fundir, þátttaka í starfshópum, skýrslugerð og upplýsingagjöf til skrifstofu o.fl. 

8. Endurmenntun: Lestur fræðibóka og greina, námskeið, ráðstefnur o.fl. 

 

Raðaðu eftirfarandi viðfangsefnum inn í dálkinn til hliðar eftir raunverulegum forgangi í þínu starfi. (Efst er það 

sem þér finnst hafa mestan forgang og neðst það sem þér finnst hafa minnstan forgang). 

1. Áætlanagerð __________ 

2. Námskrárvinna __________ 

3. Mannauðsmál __________ 

4. Rekstur og umsýsla __________ 

5. Málefni barna __________ 

6. Leikskólasamfélagið __________ 

7. Miðlægt samstarf __________ 

8. Endurmenntun __________ 

 

Raðaðu eftirfarandi viðfangsefnum inn í dálkinn til hliðar eftir ákjósanlegum forgangi í þínu starfi. (Efst er það 

sem þér finnst ákjósanlegast og neðst það sem þér finnst minnst ákjósanlegast). 

1. Áætlanagerð __________ 

2. Námskrárvinna __________ 
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3. Mannauðsmál __________ 

4. Rekstur og umsýsla __________ 

5. Málefni barna __________ 

6. Leikskólasamfélagið __________ 

7. Miðlægt samstarf __________ 

8. Endurmenntun __________ 

Vinnutími stjórnenda 

Vinnur þú að jafnaði umfram þær vinnustundir sem þú átt að vinna samkvæmt ráðningarsamningi þínum? 

1. Já 

2. Nei 

Hve oft í viku vinnur þú umfram þann fjölda klukkustunda sem ráðningarsamningur þinn segir til um? 

1. Aldrei 

2. Sjaldnar en 1x í viku 

3. 1-2 sinnum í viku 

4. 3-4 sinnum í viku 

5. Á hverjum degi 

 

Verkefni, verkaskipting og skipulag leikskólastjórnenda 

Hver vinnur/framkvæmir eftirfarandi verkefni í leikskólanum? Leikskólastjóri svari fyrir öll starfsheiti sem 

eru í töflunni, aðrir svari eins og á við um þeirra starfsheiti. (Athugaðu að það er ekki verið að spyrja hver ber 

ábyrgð á verkefnunum, heldur hver framkvæmir verkið).Setjið inn tölur 1 - 5 í viðeigandi línu. 1 = mjög lítið, 2 

= lítið, 3= miðlungs, 4 = mikið, 5 = mjög mikið. Það má setja sömu töluna oftar en einu sinni fyrir sama 

verkefni.Ef ekkert er merkt við þýðir það að viðkomandi kemur að engu leyti að verkefninu, eða ekki er vitað um 

það. 

 

Gögn röðuð eftir  

Leik, aðst, deild, sérk 

Svör bara fyrir viðkomandi starfsheiti 

Leikskóla-

stjóri 

Aðstoðar-

leikskóla-

stjóri 

Deildar-

stjóri 

Verkefna-

stjóri  

Umsjónar-

maður 

mötuneytis 

Annar 

Flóknari mál tengd einstaka börnum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bókun reikninga (Agresso) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vinnustund ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ráðningar og umsýsla tengd ráðningum t.d. 

SAP 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kjara- og launamál starfsmanna – 

upplýsingagjöf, leiðbeiningar og aðstoð 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Umsýsla varðandi leyfi og forföll starfsmanna ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skipuleggur vinnufyrirkomulag starfsmanna ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ýmis umsýsla varðandi húsnæði, t.d. viðhald og 

eftirlit 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Umsjónum með þrifum ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ýmis umsýsla og skipulag varðandi mötuneyti ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ýmis samantekt og upplýsingagjöf til SFS og 

stofnana s.s. Hagstofu Íslands 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Hve vel eða illa finnst þér ganga að komast yfir þau verkefni, sem þú átt að sinna samkvæmt starfslýsingu þinni 

svo vel megi vera? 

1. Mjög vel 

2. Frekar vel 

3. Hvorki vel né illa 

4. Frekar illa 

5. Mjög illa 

 

Hve vel eða illa finnst þér almennt takast að vinna úr þeim verkefnum sem þú ætlaðir þér á einni vinnuviku? 

1. Mjög vel 

2. Frekar vel 

3. Hvorki vel né illa 

4. Frekar illa 

5. Mjög illa 

 

Umbótastarf og faglegt skólastarf 

Finnst þér þú hafa nægjanlegt svigrúm til að sinna nauðsynlegu umbótastarfi í leikskólanum? 

1. Já 

2. Nei 

3. Ef nei, hvernig myndir þú vilja bæta það? __________ 

Finnst þér þú hafa nægjanlegt svigrúm til að leiða faglegt starf í leikskólanum? 

1. Já 

2. Nei 

3. Ef nei, hvernig myndir þú vilja bæta það? __________ 
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Viðauki Á: Nánari skýringar á viðfangsefnum 

Viðfangsefni leikskólastjórnenda.  

Áætlanagerð (skipulagsvinna og áætlanagerð til langs tíma (t.d. hálft til eitt ár), svo sem 

starfsáætlun fyrir næsta ár, stefnumótun, áætlanir um byggingar og viðhald, 

símenntunaráætlun o.fl.) 

Námskrárvinna (vinna við framkvæmd aðalnámskrár, leikskólanámskrá, sjálfsmat leikskóla, 

þróunarverkefni og önnur störf er varða uppeldi og menntun barna, starfshætti og 

dagsskipulag, leik- og námsefni o.fl.) 

Mannauðsmál (mönnun starfa, ráðgjöf, stuðningur, móttaka og þjálfun nýliða, 

starfsþróunarsamtöl, endurgjöf o.fl.) 

Rekstur og umsýsla (fjármál, skrifstofuhald, innkaup, skráning, SAP Vala, vinnustund, svara 

erindum, skýrslugerð o.fl.) 

Málefni barna (almennt, börn með sértækar þarfir, einstaklingsáætlanir, fundir með 

foreldrum/forráðamönnum einstakra barna, sérfræðiráðgjöf, barnavernd, dagleg samskipti 

og samstarf við foreldra o.fl.) 

Leikskólasamfélagið (fundir með foreldraráði, foreldrafélaginu, viðræður við foreldra, 

ráðgjafa, samstarf við grunnskóla og fulltrúa ýmissa hagsmunahópa.) 

Miðlægt samstarf (fundir, þátttaka í starfshópum, skýrslugerð og upplýsingagjöf til skrifstofu 

o.fl.) 

Endurmenntun (lestur fræðibóka og greina, námskeið, ráðstefnur o.fl.) 

 

Viðfangsefni/málaflokkur grunnskólastjóra 

Áætlanagerð (skipulagsvinna og áætlanagerð til langs tíma (t.d. hálft til eitt ár) svo sem 

starfsáætlun fyrir næsta skólaár, áætlanir um byggingar og viðhald, endurmenntun 

starfsmanna o.fl.) 

Námskrárvinna (vinna við framkvæmd aðalnámskrár, skólanámskrá, sjálfsmat skóla, 

þróunarverkefni og önnur störf er varða kennsluhætti, kennsluskipulag, námsefni o.fl.) 

Starfsfólk (ráðningar, ráðgjöf og stuðningur, mat o.fl.)  

Stjórnun/umsýsla (rekstur, skrifstofuhald, fjármál, bréfaskriftir, skýrslugerð o.fl.) 

Málefni nemenda (fundir með nemendum, ráðgjöf, skipulagsvinna vegna félagsstarfa, 

nemendaverndarráð, barnavernd, samstarf við foreldra o.fl.) 
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Skólahverfið (fundir með skólaráði, samtökum foreldra og foreldraráði, viðræður við 

foreldra, ráðgjafa og fulltrúa ýmissa hagsmunahópa) 

Skólaskrifstofa/fræðsluyfirvöld (fundir, nefndarstörf, skýrslugerð, upplýsingagjöf o.fl.) 

Endurnýjun í starfi (lestur fræðibóka og greina, námskeið, ráðstefnur o.fl.) 

Hegðun nemenda (skólareglur, mætingar, hegðunarvandkvæði, samstarf um úrlausnir o.fl.) 

Námsaðlögun (fyrir nemendur almennt, nemendur með sértæka námsörðugleika, nemendur 

sem hafa ekki íslensku að móðurmáli, o.fl.) 
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Viðauki B: Spurningakönnun höfundar 

Fagumræða - tækifæri og tími 

Spurningakönnun til leikskólastjóra í Reykjavík 

Könnunin er á vegum Aðalheiðar Stefánsdóttur, leikskólastjóra og meistaranema við HÍ (ads21@hi.is) 

og er hún hluti af meistaraprófsritgerð sem snýr að verkefnum leikskólastjóra. Þar verður greint hver 

raunveruleg viðfangsefni leikskólastjóra eru og hvernig þau samræmast kenningum um stjórnun 

skóla. 

Markmið með þessum spurningalista er að fá nánari svör er varða tækifæri til umræðu um fagleg 

málefni í leikskólum. Það er gert með því að spyrja leikskólastjóra hvenær þeir telji tækifæri vera til 

faglegar umræðu innan leikskólans, við hverja þeir eigi faglega umræðu og hversu miklum tíma þeir 

geti veitt til hennar. 

Nú er skólastarf ekki með venjulegum hætti og bið ég þig að svara spurningum út frá því hvernig þeir 

eru VENJULEGA. 

Þú ræður hvort þú svarar spurningalistanum í heild eða stökum spurningum. Með því að svara 

spurningalistanum gefur þú upplýst samþykki. Þú getur hætt þátttöku hvenær sem er og ekki er hægt 

að rekja svör til svarenda.  

Með fyrir fram þökk fyrir þátttökuna. Aðalheiður Stefánsdóttir 

1. Hversu miklu máli finnst þér fagleg umræða innan leikskólans skipta fyrir starf leikskólans? 

Mjög litlu máli, litlu máli, hvorki né, miklu máli, mjög miklu máli 

2. Hversu sammála eða ósammála ertu að nægur tími sé innan leikskólans fyrir faglega 

umræðu? 

Fullkomlega ósammála, frekar ósammála, hvorki né, frekar sammála, fullkomlega sammála. 

3. Hversu mikla faglega umræðu átt þú við eftirfarandi aðila? 

Mjög lítil fagleg umræða, Lítil fagleg umræða, Nokkur fagleg umræða, Mikil fagleg umræða, Mjög 

mikil fagleg umræða 

• Deildarstjóra 

• Leikskólakennara  

• Háskólamenntaða starfsmenn  

• Starfsmenn og leiðbeinendur  

• Aðra leikskólastjóra 

• Aðra - Hverja_________________ 

4. Hvar fer fagleg umræða fram í leikskólanum?  

Mjög lítil fagleg umræða, Lítil fagleg umræða, Nokkur fagleg umræða, Mikil fagleg umræða, Mjög 

mikil fagleg umræða, á ekki við 

• Á deildarfundum 

• Á deildarstjórafundum 

• Inni á deild 

• Í útiveru 

• Á kaffistofu 
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• Á teymisfundum 

• Workplace 

• Annað hvað________ 

5. Hversu oft eða sjaldan telur þú að hver deild nái í deildarfundi á skólaári í þínum leikskóla? 

Veldu eitt 

• U.þ.b. annan hvern mánuð 

• U.þ.b. einu sinni í mánuði 

• U.þ.b. á 3 vikna fresti 

• U.þ.b. aðra hvora viku 

• U.þ.b. í hverri viku 

6. Hversu oft eða sjaldan eru deildarstjórafundir á skólaári í þínum leikskóla? Veldu eitt 

• Einu sinni í mánuði eða sjaldnar 

• Aðra hvora viku 

• Einu sinni í viku 

• Tvisvar í viku 

• Oftar en tvisvar í viku 

7. Hvort finnst þér hentar betur starfsmannafundur eða skipulagsdagur fyrir eftirfarandi þætti? 

Mun betur á starfsmannafundi, betur á starfsmannafundi, jafn vel, betur á skipulagsdegi, mun 

betur á skipulagsdegi 

• Umræða um fagleg mál. 

• umræðu um dagleg störf og viðfangsefni  

• fyrirlestrar og fræðsla 

• að koma upplýsingum til starfsmanna  

• að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á allan hópinn  

8. Í hvaða hlutverki telur þú þig oftast vera? Veldu 1 fyrir það hlutverk sem þú telur þig oftast 

vera í, svo 2 og að lokum 3 fyrir það hlutverk sem þú telur þig sjaldnast vera í.  

• Faglegur leiðtogi 

• Rekstrarstjóri 

• Starfsmannastjóri 

9. Í hvaða hlutverki myndir þú vilja vera oftast? 

Veldu 1 fyrir það hlutverk sem þú myndir vilja vera oftast í, svo 2 og að lokum 3 fyrir það 

hlutverk sem þú vildir vera sjaldnast í.  

• Faglegur leiðtogi 

• Rekstrarstjóri 

• Starfsmannastjóri 

10. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram varðandi faglega umræðu í þínum leikskóla? 

____________________ 

Hér koma nokkrar bakgrunnspurningar um þig og skólann/skólana sem þú ert í forsvari fyrir. 

11. Hver er hæsta menntun þín? Merktu við hæstu menntun þína. 

• Bakkalár gráða í öðru en leikskólafræðum  

• B.Ed. í leikskólafræðum/leyfisbréf leikskólakennara/fóstruskólapróf 

• Diplómugráða í framhaldsnámi 
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• M.Ed. í stjórnun 

• Meistaragráða í öðru en stjórnun 

• Doktorspróf 

12. Hver er starfsaldur þinn sem leikskólastjóri? 

• Minna en 2 ár 

• 2-4 ár 

• 5-7 ár 

• 8-10 ár 

• 11 ár eða meira 

13. Hver er stærð leikskólans? Veldu eitt 

• < 33 börn – Leikskólastjóri 1 

• 34-53 börn – Leikskólastjóri 2 

• 54-73 börn – Leikskólastjóri 3 

• 74-93 börn – Leikskólastjóri 4 

• 94-118 börn – Leikskólastjóri 5 

• 119-150 börn – Leikskólastjóri 6 

• 151- 180 börn – Leikskólastjóri 7 

• 181-210 börn – Leikskólastjóri 8 

• 211-240 börn – Leikskólastjóri 9 

14. Hver er heildar fjöldi allra starfsmanna? Skrifaðu tölustaf 

• ______ 

15. Hver er fjöldi leikskólakennara? Skrifaðu tölustaf 

• ______ 

16. Hver er fjöldi annarra háskólamenntaðra starfsmanna? Skrifaðu tölustaf 

• ______ 

17. Hver er fjöldi starfsmanna sem sinna mötuneyti? Skrifaðu tölustaf 

• ______ 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 


