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Ágrip 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða faglegt lærdómssamfélag í leikskóla. 

Rannsaka á hvaða reynslu leikskólastjórar hafa af faglegu lærdómssamfélagi 

og hvaða skilning þeir leggja í hugtakið. 

Þetta var eigindleg rannsókn í fyrirbærafræði sem byggðist á 

Vancouver–skólanum. Þátttakendur eru níu leikskólastjórar af landsbyggðinni 

allt konur með mislanga reynslu af því að vera skólastjórar en allar með mjög 

langa reynslu af leikskólastarfi. Með viðtölunum var leitast við að fá vitneskju 

um þá reynslu sem leikskólastjórarnir hafa um faglegt lærdómssamfélag. 

Hvernig þeir upplifa faglegt lærdómssamfélag í skólanum sínum, ásamt því að 

fá innsýn inn í hvaða skilning þeir leggja í hugtakið faglegt lærdómssamfélag.  

Megin niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að skólastjórarnir 

nálguðust viðfangsefnið frá mismunandi hliðum og leggja mismunandi 

skilning í hugtakið lærdómssamfélag. Skólastjórarnir horfðu til þess að 

lærdómssamfélag væri innan skólans en einnig að það nái út fyrir skólann og 

væri allt um kring. Þegar skoðað er hvaða þættir koma fram hjá þeim, eru það 

sameiginleg sýn og markmið, dreifð forysta, samstarf og samvinna með 

áherslu á teymis– og nefndarvinnu, þar sem starfsmenn geta ígrundað starfið. 

Aðrir þættir sem koma fram eru að traust og virðing væri á meðal starfsmanna, 

sem einkennist af jákvæðum og opnum samskiptum, ásamt starfsþróun og 

starfseflingar með stuðningi stjórnenda og annarra starfsmanna.  

Helstu hindranir sem skólastjórarnir sáu í vegferð sinni að því að gera 

leikskólana að faglegu lærdómssamfélagi voru, of lítill tími til funda, of fáir 

starfs– og námskeiðsdagar. Lítill tími til að ígrunda og koma verkefnum áfram, 

of fáir fagmenntaðir starfsmenn og mikil fjarvera starfsmanna vegna veikinda. 

Þegar kom að hindrunum þá er hægt að skipta skólunum í tvær fylkingar annars 

vega leikskólar sem eru komnir vel á veg með faglegt lærdómssamfélag og 

síðan þeir sem eru rétt að fóta sig í þeirri vegferð að gera leikskólana að faglegu 

lærdómssamfélag. 

 

 

 





 

Abstract 

The aim of the study was to examine professional learning communities in 

kindergartens, the degree of preschool principals' experience of a professional 

learning community and how they understand the term. 

This was a qualitative study of phenomenology based on the Vancouver-

School. Participants which consisted of nine female preschool principals from 

all over the country, all with substansial experience of being a preschool 

teacher but with various experience as administrators. The interviews aimed to 

gain knowledge of the preschool principals' experience of a professional 

learning community, how they experience the professional community in their 

school, and how they understand the concept of a professional learning 

community.  

The main findings of the study indicate that the principals approached 

the topic from different perspectives and provided a different understanding of 

the concept of a learning community. The preschool principals ensured that the 

learning community was present both within and outside the preschools. The 

focus points were common vision and goals, distributed leadership and 

collaboration with a focus on team- and committee work, where employees 

could reflect on the job or the task in hand. Furthermore, they highlighted that 

the employees trust and respect each other, positive and open communication, 

job development and leadership with the support of managers and other 

employees.  

The main barriers that the principals saw in their journey towards making 

their preschools a professional learning community were lack of time for 

meetings, work and seminars, lack of time to reflect and to work on projects, 

too few trained teachers and high sickness absence. When it comes to these 

barriers, the preschools can be divided into two subgroups: those who are well 

on their way towards a professional learning community and those who are 

only in the early start. 

 

 

 





 

Formáli 

Þessi ritgerð er 40 ECTS- eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af námi 

til MA-prófs í menntavísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri með 

áherslu á stjórnun og forystu í lærdómssamfélagi. 

Leiðsagnakennari var Anna Lilja Sævarsdóttir leikskólastjóri á 

leikskólanum Iðavelli og stundakennari við Háskólann á Akureyri. Ég vil 

þakka Önnu Lilju fyrir góða leiðsögn, ábendingar og þolinmæði við gerð 

verkefnisins.  

Leikskólastjórunum sem tóku þátt í rannsókninni vil ég þakka fyrir að 

gefa sér tíma í samtal, því án þeirra framlags hefði rannsóknin ekki farið fram.  

Ég vil þakka Olgu Gísladóttur leikskólastjóra Fjallabyggðar fyrir góðan 

stuðning og yfirlestur á verkefnum í námi mínu við Háskólann á Akureyri. 

Eiginmanni vil ég þakka fyrir mikinn stuðning, hvatningu og þolinmæði 

undanfarin ár. Fjallbyggð vil ég þakka fyrir að hafa veitt mér námsleyfi í níu 

mánuði til að ljúka MA- námi mínu.  
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1. Inngangur 

Leikskólinn á Íslandi á sér ekki langa sögu, en uppbygging hans hefur verið 

mjög hröð frá því að vera gæsla fyrir börn upp í það að vera fyrsta skólastigið 

og lærdómssamfélag. Leikskóladagurinn í íslensku samfélagi er langur hjá 

flest öllum börnum. Flestir leikskólar bjóða upp á vistun frá fjórum tímum upp 

í níu og hálfan tíma á dag. Hjá Hagstofu Íslands er hægt að skoða fjölda barna 

sem stunda nám í leikskólum landsins og þann vistunartíma sem þau hafa í 

skólanum. Árið 2018 voru 18.740 börn í leikskólum landsins, 109 börn voru í 

vistun í fjóra tíma en flest eru börnin í átta tíma vistun eða 10.791 (Hagstofa 

Íslands, 2020). Þetta er langur skóladagur og mikilvægt er að allir starfsmenn 

sem koma að leikskólanum vinni í takt og samfella náist í námi barnanna frá 

því að þau hefja nám í leikskólanum og þar til að þau fara yfir á næsta skólastig. 

Það hefur verið mikið áhyggjuefni innan leikskólanna að leikskólakennurum 

hefur fækkað hratt síðustu ár og ekki hefur verið nægileg aðsókn í 

leikskólakennaranám.  

Í lögum um menntun og ráðningar leikskólakennara (nr.87/2008) segir 

að minnsta kosti 2/3 stöðugilda á leikskólum séu stöðugildi leikskólakennara. 

Árið 2018 störfuðu 6.176 starfsmenn við leikskóla landsins og þar af voru 

1.600 með leikskólakennaramenntun (Hagstofa Íslands, 2020). Samkvæmt 

þessu vantar mikið upp á að leikskólarnir uppfylli lögin frá 2008 um ráðningar 

leikskólakennara. Í leikskólum landsins er því mikið ójafnvægi hvað varðar 

fagmenntun.  

Leikskólastjórar sem og leikskólakennarar bera því mikla ábyrgð á því 

að miðla og koma þekkingu áfram til ófaglærðra starfsmanna. Leikskóli sem 

hefur hátt hlutfall leikskólakennara býr yfir miklum auð því rannsóknir hafa 

sýnt fram á það að kennarar hafa jákvæðari viðhorf til barna og eru næmari 

fyrir þörfum þeirra. Börnum gengur almennt betur í námi bæði er varðar 

málþroska, vitsmunalega hæfni og þau hafa meiri sjálfstjórn þar sem 

menntunarstig er hátt í leikskólum (Þórdís Þórðardóttir, 2016, bls. 157–158).  

Það er því mjög mikilvægt að í leikskólum starfi vel menntaðir 

leikskólakennarar, því allir leikskólar vinna eftir sömu aðalnámskrá, óháð 

hlutfalli faglærðra starfsmanna.  
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Aðalnámskrá er gefin út af mennta- og menningarmálaráðuneyti nú 

síðast árið 2011. Þar segir að leikskólinn sé fyrsta skólastigið í formlegri 

menntun einstaklinga og í samstarfi við foreldra, á leikskólinn að efla alhliða 

þroska barna og veita þeim öruggt, hollt og hvetjandi umhverfi sem veitir 

börnum vellíðan (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 32). 

Jafnframt setur aðalnámskráin fram þrettán þætti sem leikskólinn skal hafa að 

leiðarljósi við mótun leikskólastarfsins. Þar segir að „leikskólinn á að vera 

lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag þar sem starfsfólk, foreldrar og 

börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir um málefni leikskólans“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 33).  

Í leikskólanum eiga allir að fá að blómstra, börn, kennarar og foreldrar. 

Í þessum fyrsta punkti kemur fyrir orðið lærdómssamfélag, þetta er stórt og 

gildishlaðið orð sem segir okkur mjög margt og hægt er að túlka það á 

mismunandi vegu. Orðið má skilja þannig að leikskólinn sé samfélag þar sem 

allir læra enda kemur fram að starfsfólk, foreldrar og börn eigi að vera virkir 

þátttakendur í málefnum leikskólans. Síðari ár hefur meira verið talað um 

faglegt lærdómssamfélag (e. professional learning community). Þegar skoðað 

er hvaða skilning fólk leggur í hugtakið faglegt lærdómssamfélag nálgast það 

hugtakið á mismunandi hátt og leggur mismunandi skilning í hvað felst í því. 

Sumir telja það eingöngu vera innan veggja menntastofnana á meðan aðrir líta 

svo á það það nái út fyrir veggi þeirra og sé í raun allt um kring (Hairon, Goh, 

Chua, og Wang, 2017, bls. 81). Afríska orðatiltækið „það þarf heilt þorp til að 

ala upp barn“ (Afrísk orðatiltæki, 2015) á hér vel við ef horft er til þess að 

lærdómssamfélagið nái út fyrir veggi menntastofnana og sé allt um kring. 

1.1 Kveikjan að rannsókninni 

Í grein Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2013) „Skóli sem lærdómssamfélag“ er 

setning sem varð kveikjan að rannsókninni minni. Þar segir að allar 

menntastofnanir séu lærdómssamfélög en þó ber að geta þess að þær eru 

komnar mislangt í að þróa hið faglega samfélag (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2013, bls. 40–41). Því þótti rannsakanda það áhugavert að skoða hvaða 

skilning leikskólastjórar leggja í hugtakið faglegt lærdómssamfélag og hver 

reynsla þeirra er af faglegu lærdómssamfélagi. Þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á hugtakinu, sýna að það eru fjölmargir þættir sem skipta máli þegar 

kemur að því að fjalla um faglegt lærdómssamfélag. Það eru þættir eins og skýr 
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markmið og sýn á skólastarfið, samvinna og traust á milli hlutaðeigenda, tími, 

ábyrgð og dreifð forysta, með aðaláherslu á námsárangur barna (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 41; Antinluoma, Ilomἅki, Lahti-Nuuttila og Toom, 

2018, bls. 77; Benade, 2017, bls. 5). Jafnframt skiptir menning skólanna miklu 

máli og þar eru það skólastjórnendur sem þurfa að vera lykilpersónur í því að 

skapa skólamenningu. Hlutverk þeirra er að vera styðjandi og hvetja kennara 

áfram, veita dreifða forystu og gefa kennurum tíma til að vinna saman og 

ígrunda um starfið innan tímaramma skóladagsins (Roy og Hord, 2006, bls. 

495; Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 178; Sterret, Parker og Mitzner, 2018, bls. 

5). Þetta eru stórir þættir sem koma fram hér á undan. Er þetta raunveruleikinn 

hjá leikskólastjórum, koma þessir sömu þættir fram hjá þeim þegar rætt er um 

faglegt lærdómssamfélag?  

1.2 Rannsóknarspurning 

Rannsóknin var eigindleg fyrirbærafræðileg rannsókn sem byggðist á 

Vancouver–skólanum. Þátttakendur eru níu leikskólastjórar af landsbyggðinni, 

allt konur með mis langa reynslu af leikskólastarfi og því að vera 

skólastjórnandi. Með viðtölunum var leitast við að fá vitneskju um þá reynslu 

sem leikskólastjórarnir hafa um faglegt lærdómssamfélag. Hvernig þeir upplifa 

faglegt lærdómssamfélag í skólanum sínum, ásamt því að fá innsýn inn í hvaða 

skilning þeir leggja í hugtakið faglegt lærdómssamfélag.  

Rannsóknarspurningin sem leitast verður eftir að svara er  

 

 Hver er reynsla leikskólastjóra af faglegu lærdómssamfélagi og 

hvernig líta þeir á hvað faglegt lærdómssamfélag er? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin byggist upp á fimm köflum. Í fyrsta kafla er sagt frá rannsókninni og 

hver kveikjan var að viðfangsefninu. Kafli tvö er fræðilegi hluti 

rannsóknarinnar, er honum skipt niður í nokkra undirkafla. Fyrst verður farið 

hratt yfir sögu leikskólans, kennaranámsins sem og aðalnámskrá leikskóla sem 

leiðir okkur áfram í faglegt lærdómssamfélag. Farið verður yfir hvaða 

skilgreiningar hafa verið settar fram um faglegt lærdómssamfélag og fjallað 
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um þá þætti sem þar koma fram, ásamt því að horfa til þeirra rannsókna sem 

gerðar hafa verið í íslenskum skólum. Í kafla þrjú er farið yfir aðferðafræðina 

sem notuð var við rannsóknina sem og gagnaöflun, gagnagreiningu, 

áreiðanleika og siðferði rannsókna. Í kafla fjögur eru þátttakendur kynntir, þar 

er farið yfir menntun þeirra og starfsvettvang. Farið er yfir niðurstöðurnar sem 

settar voru fram í greiningarlíkaninu og raddir hvers viðmælanda látnar 

heyrast. Í kafla fimm fer fram umræða um niðurstöðurnar og þær tengdar við 

niðurstöður sem komið hafa fram í öðrum rannsóknum. Í kafla sex eru lokaorð 

rannsakanda og í lokinn er sett fram heimildaskrá. Viðauki lokar verkefninu en 

þar er að finna þau bréf sem send voru út til skóla/fræðsluskrifstofu og til 

leikskólastjóra sem tóku þátt. 

 



5 

2. Fræðileg umfjöllun 

Annar kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Kaflanum er 

skipt niður í sjö undirkafla. Fyrst bera að líta yfir sögu leikskólans og 

leikskólakennaramenntun ásamt því að horfa til þess hvernig leikskólinn er í 

dag. Í kafla 2.2 er komið að skilgreiningu á faglegu lærdómssamfélagi og 

greint frá þeim þáttum sem rannsóknir hafa sýnt fram á að liggja þar að baki. Í 

kafla 2.3 er farið inn á skólamenningu og hvernig hún tengist faglegu 

lærdómssamfélagi. Í kafla 2.4 er horft til stjórnunar og dreifðar forystu. Kafli 

2.5 fjallar um sameiginleg markmið og sýn á skólastarfið. Í kafla 2.6 er farið 

yfir samvinnu, ábyrgð og traust. Kafli 2.7 er lokakaflinn og þar er farið yfir 

hversu mikilvægur tíminn er í skólastarfinu.  

2.1 Saga leikskólans og menntun kennara 

Þann 6. febrúar ár hvert halda leikskólar á Íslandi upp á dag leikskólans en 

þann dag árið 1950, stofnuðu frumkvöðlar leikskólakennara sín fyrstu samtök 

(Kennarasamband Íslands, 2020). Það eru rétt um 70 ár síðan, sem ekki er mjög 

langur tími en það er mjög margt búið að gerast á þessum tíma og miklar 

breytingar búnar að eiga sér stað í leikskólastéttinni sem og sögu leikskólans. 

Í dag er leikskólinn skólastofnun sem telst sjálfsagður hluti af lífi barna þar 

sem kennarar, foreldrar og börn læra saman og taka virkan þátt í málefnum 

leikskólans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 33).  

Segja má að saga leikskólans hafi byrjað árið 1924 þegar félagið 

Sumargjöfin var stofnað. Félagið átti að stuðla að andlegu og líkamlegu 

heilbrigði og þroska barna. Sumargjöf opnaði sumardagheimili í húsnæði 

kennaraskólans ásamt því að fá afnot af túni sem kennt var við húsbýlið 

Grænuborg. Félagið starfrækti dagheimili í tvo til þrjá mánuði á ári til ársins 

1927, en það var ekki fyrr en 1931 að félagið byggði fyrsta dagheimilið. Nafni 

félagsins var síðan breytt í Barnavinafélagið Sumargjöf árið 1946. Næstu ár á 

eftir opnaði Sumargjöf nokkur dagheimili til viðbótar og var nú farið að reka 

heimilin allt árið um kring (Valborg Sigurðardóttir, 1998, bls. 37–52).  
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Segja má að dagheimilin hafi verið fyrirrennarar leikskóla okkar tíma 

(Loftur Guttormsson, 2008, bls. 295). Það var gerður greinarmunur á 

dagheimili og leikskóla á þessum árum. Börn sem voru á dagheimilum voru 

frá efnalitlum heimilum en börn sem voru í leikskólum voru frá efnameiri 

fjölskyldum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 21–22). Árið 1973 urðu þáttaskil 

í sögu leikskólamála á Íslandi en þá tóku sveitarfélögin formlega við rekstri 

leikskólanna og lög voru sett um þá. 

Lög um leikskóla 

Þegar fyrstu lögin um leikskóla voru sett höfðu mörg sveitarfélög átt erfitt með 

að standa undir rekstri dagheimila/leikskóla og voru því leikskólamál víða í 

ólestri. Mikill skortur var á leikskólaplássum og mannekla mjög mikil. 

Breytingar og umbætur tengdar rekstri og umgjörð leikskóla voru því orðnar 

tímabærar þegar lögin voru sett árið 1973 (Andrés Ingi Jónsson og Oddný 

Helgadóttir, 2010, bls. 105). Með lagasetningunni þá festist í sessi að ríkið 

greiddi helming við byggingarkostnað leikskóla og þriðjung af 

rekstrarkostnaði en sveitarfélögin greiddu það sem upp á vantaði. Einnig var 

kveðið á um að starfsmenn á dagheimilum skyldu hafa hlotið fósturmenntun 

en samþykki þurfti frá ráðuneytinu til að ráða inn starfsmann ef hann hafði ekki 

tilskilin leyfi (Lög um byggingu og rekstur dagvistunarheimila fyrir börn nr. 

112/1976).  

Árið 1991 voru ný lög sett um leikskóla og honum tryggt sæti undir 

menntamálaráðuneyti en áður hafði málefni leikskólans tilheyrt 

félagsmálaráðuneyti. Fagheiti stofnunarinnar var leikskóli en nafnið 

dagheimili var lagt niður. Starfsheitið leikskólastjóri var lögfest (Lög um 

leikskóla nr. 48/991).  

Árið 1994 voru lögin endurskoðuð og var þá leikskólinn skilgreindur 

sem fyrsta skólastigið hér á landi og starfsheitinu fóstra breytt í 

leikskólakennari (Lög um leikskóla nr. 78/1994). 

Ný lög um leikskóla voru sett árið 2008, í nýju lögunum má heyra að 

leikskólinn hafði öðlast sess sem menntastofnun. Í lögunum frá 2008 eru einnig 

ýmis ákvæði sem taka tillit til þeirra breytinga sem orðið hafa á íslensku 

samfélagi. Breytingar á fjölskyldumynstri t.d. að foreldri er sá sem fer með 

forsjá barnsins. Einnig er tekið fram að leikskólastjóri skal afla upplýsinga úr 

sakaskrá þegar einstaklingur er ráðinn til starfa, því óheimilt er að ráða inn 
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einstakling sem hefur hlotið refsidóm í kafla xxii almennra hegningarlaga. 

Stóra breytingin í lögunum frá 2008 var að sami skólastjóri getur nú verið yfir 

leik- grunn- og tónlistarskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Aðalnámskrá leikskóla 

Í kjölfar lagasetninga voru gefnar út námsskrár fyrir leikskóla, segja má að sú 

fyrsta hafi komið út árið 1985 og bar heitið Uppeldisáætlun fyrir dagheimili: 

markmið og leiðir. Með henni var stigið stórt skref í sögu leikskólastéttarinnar 

en námskráin setti skýran ramma fyrir uppeldisstarf dagheimila og þau voru 

ekki lengur neyðarúrræði eða geymslur fyrir börn.  

Árið 1993 kom út önnur útgáfa af Uppeldisáætlun sem nú fékk nafnið 

Uppeldisáætlun fyrir leikskóla: markmið og leiðir. Eina breytingin á 

áætlunninni var nafnabreytingin með vísan í leikskóla en ekki 

dagvistunarheimili.  

Árið 1999 var gefinn út aðalnámskrá leikskóla, með vísan í að 

leikskólinn væri fyrsta skólastigið (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 45–50). 

Árið 2011 var gefinn út önnur námskrá fyrir leikskóla og að þessu sinni 

voru fyrstu kaflarnir sameiginlegir fyrir öll skólastigin þ.e. leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, 

bls. 10). Samhliða miklum vexti og örum breytingum í leikskólastarfinu þá 

hefur nám leikskólakennarans einnig tekið breytingum í gegnum árin. 

Saga menntunar leikskólakennara 

Uppeldisskóli Sumargjafar tók til starfa 1. október 1946. Skólastjóri var 

Valborg Sigurðardóttir. Markmið skólans var að mennta konur til að sinna 

uppeldi á barnaheimilum. Fyrstu nemendurnir útskrifuðust vorið 1948, voru 

það níu konur. Nemendum fjölgaði mjög hægt við skólann (Valborg 

Sigurðardóttir, 1998, bls. 55–63). Nafni uppeldisskólans var breytt 1957 í 

Fósturskóli Sumargjafar, skólinn var ekki með fast húsnæði og var á 

hrakhólum til að byrja með. Nemendum við skólann fjölgaði eftir að skólinn 

komst í fast húsnæði, en inn í skólann var hægt að taka tuttugu og fjóra til 

tuttugu og fimm nemendur. Árið 1968 varð nám í fósturskólanum að þriggja 

ára námi. Árið 1973 var síðasta útskrift frá Fósturskóla Sumargjafar en þá 

höfðu 341 fóstra útskrifast (Valborg Sigurðardóttir, 1998, bls. 84–105).  
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Fósturskóli Íslands tók til starfa haustið 1973 var þá búið að setja lög um 

skólann. Nú þurfti stúdentspróf eða tveggja ára framhaldsmenntun til að 

innritast í skólann. Árið 1976 var lögð áhersla á að fá karlmenn til að sækja um 

námið en það var þó ekki fyrr en 1980 að tveir karlmenn hófu nám við skólann 

og útskrifuðust 1983. Á 50 ára starfsafmæli skólans höfðu 1.675 nemendur 

útskrifast, þar af voru þrettán karlmenn (Valborg Sigurðardóttir, 1998, bls. 

109–119). Allt til ársins 1996 var Fósturskóli Íslands eini skólinn sem 

útskrifaði leikskólakennara en það ár bauð Háskólinn á Akureyri upp á 

leikskólakennaranám (Valborg Sigurðardóttir, 1998, bls. 166). 

Kennaraháskóli Íslands, Fósturskólinn, Íþróttakennaraskólinn á 

Laugarvatni og Þroskaþjálfaskólinn, sameinuðust í Kennaraháskóla Íslands 

árið 1998. Fyrstu leikskólakennararnir með B.ed. gráðu útskrifuðust vorið 

1998. Með flutningi námsins á háskólastig þá varð námið fræðilegra og hluti 

námsins varð sameiginlegur hjá öllum kennaranemum.  

Við flutning leikskólakennaranámsins á háskólastig fækkaði umsóknum 

í námið og úr varð að boðið var upp á diplómanám í leikskólafræðum. 

Námsbrautin var fyrir nema sem ekki höfðu lokið stúdentsprófi en höfðu að 

lágmarki þriggja ára starfsreynslu af leikskólakennslu. Reyndist þetta nám 

mjög vel.  

Árið 2008 var allt kennaranám lengt upp í fimm ára háskólanám og 

Kennaraskólinn sameinaður Háskóla Íslands (Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 

3–4). Þó sagan sé ekki löng þá hafa miklar breytingar átt sér stað í námi, 

starfsháttum, reglugerðum og lögum um leikskóla frá byrjun.  

Í dag starfa í leikskólanum leikskólakennarar sem hafa þrenns konar 

menntun að baki; nám frá fósturskóla Íslands, B.ed. háskólagráða og svo fimm 

ára nám með M.ed. gráðu (Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, 

2020). 

Leikskólinn í dag 

Í dag er leikskólinn fyrsta skólastigið í skólakerfinu. Flestir leikskólar taka á 

móti börnum frá átján mánaða aldri upp að sex ára aldri, þó eru nokkrir skólar 

sem taka inn börn frá tólf mánaða aldri. Börnum í leikskólum stendur til boða 

að vera í vistun frá fjórum tímum upp í níu og hálfan tíma á dag (Hagstofa 

Íslands, 2020). 
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Heiltæk skólastefna hefur þróast á síðustu árum, með henni er átt við að 

skólinn þjóni þörfum allra nemenda sinna og nái árangri í starfi sínu því engin 

tvö börn eru eins. Hvort að skólinn nái að vinna út frá þessu er háð lífssýn, 

gildismati og viðhorfum viðkomandi leikskólastjóra og-/eða kennara, því 

heiltæk skólastefna kemur við alla starfsmenn og alla starfshætti leikskólans. 

Hún kallar á það að stöðugt þróunarstarf fari fram þ.e. að leikskólakennarar 

séu meðvitaður um eigin vinnubrögð og um stöðu nemenda sinna (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 1992, bls. 197–201).  

Það liggur mikil ábyrgð í því að vinna með ungum börnum og leikur 

engin vafi á að í leikskólanum eigi að starfa vel menntað starfsfólk sem vinnur 

af fagmennsku. Í grein sinni „Frá sannfæringu til starfshátta“ segir Jóhanna 

Einarsdóttir að kennari sem er fagmaður búi yfir þekkingu, menntun og ábyrgð. 

Kennarinn leggi sig fram um að koma á móts við þarfir nemenda sinna þ.e. að 

kennarinn geti ígrundað, metið stöðuna og tekið ákvarðanir sem byggja á 

þekkingu, reynslu og innsæi (Jóhanna Einarsdóttir, 2002, bls. 1–4). Því má 

segja að gæði menntunar og árangur skóla séu byggð á áhugasömum og vel 

fagmenntuðum kennurum (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 

11).  

Árangursrík leið í að byggja upp menningu þar sem kennarar hafa 

tækifæri á að þróa sig í starfi og byggja upp samfélag þar sem allir læra er að 

koma á lærdómssamfélagi þar sem starfsfólk lærir hvert með öðru og hvert af 

öðru. Í lærdómssamfélagi ber hver og einn ábyrgð gagnvart heildinni og 

starfsfólk miðlar hugmyndum og aðferðum sem leitt geta til betri árangurs. 

Kennarar ígrunda saman um árangur, endurmeta kennsluhætti og leita nýrra 

leiða ef aðferðir reynast ekki árangursríkar. Þannig styrkist hópurinn og 

árangur skólans batnar (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 36–40; Stoll og 

Louis, 2007, bls. 6–7). 

2.2 Faglegt lærdómssamfélag 

Skilgreining á hvað faglegt lærdómssamfélag (e. professional learning 

community) er hefur verið rannsóknarefni víða um heim. Einfalda 

skilgreiningin, sem flestir eru sammála um, er að faglegt lærdómssamfélag er 

þar sem allir læra saman, með það að leiðarljósi að ná sem bestum árangri í 

námi barnanna. Þetta er ofur einföld skýring en það er ótrúlega margt sem 

liggur hér að baki. Stjórnendur, kennarar og starfsmenn hafa sameiginlega sýn 
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á námið, þar sem allir vinna saman og styðja hvort annað í að skilgreina 

starfshætti sína, auka við þá og innleiða nýja til að nemendur þeirra nái sem 

bestum árangri (Bolam, McMahon, Stoll, Thomas, Wallace, 2005, bls. 5–6; 

Roy og Hord, 2006, bls. 493).  

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) setur faglegt lærdómssamfélag upp í 

tvöfalt hringferli. Í fyrri hringnum eru kennarar stöðugt að reyna að bæta 

kennsluhætti sína. Kennarinn ígrundar daglegt starf, breytir kennsluháttum eða 

bætir og til verður ný þekking en þetta á aðeins við um þennan tiltekna kennara. 

Í seinni hringnum uppgötvar kennarinn að hann er ekki að nota árangursríka 

aðferð til að endurskoða kennsluhætti sína, heldur þarf allur skólinn að læra. 

Það eru allir í skólanum sem verða að fara í gegnum lærdómsferlið saman. 

Svona hringferli snýst ekki um kennarann sjálfan, heldur verður það að vera 

stutt af þáttum er viðkoma menningu og skipulagi skólans (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2013, bls. 37–38). 

Fyrirmyndin af faglegu lærdómssamfélagi kemur frá viðskiptalífinu og 

hugtakinu lærdómsfyrirtæki (e. learning organisation) sem má rekja til þess 

tíma er fyrirtæki náðu að þróast í takt við þær breytingar sem urðu í 

samfélaginu (Morgan, 1997). Í bókinni Fifth Discipline (1990) eru settar fram 

fimm skilgreiningar sem þurfa að vera til staðar hjá fyrirtæki til þess að það 

verði lærdómsfyrirtæki þ.e persónuleg hæfni starfsmanna innan heildarinnar 

(e. personal mastery), heildstæð hugsun (e. systems thinking), starfskenning 

(e. mental models), teymisvinna þar sem starfsmenn læra hver af öðrum (e. 

team learning) og sameiginleg sýn (e. shared vision). Yfirfært á 

skólasamfélagið þá er kennari ekki aðeins ábyrgur fyrir sinni kennslu heldur er 

hans ábyrgð að vinna eftir stefnu og sýn skólans og hann hefur ábyrgð gagnvart 

allri heildinni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 36–37; Senge, 2006, bls. 

6–7, 47, 51, 69; Sveinbjörg Björnsdóttir, 2019, bls. 13).  

Það var síðan Shirley Hord (1997) sem kom hugtakinu um faglegt 

lærdómssamfélag (e. professional learning community) inn í skólasamfélagið, 

hún setti fram fimm lykilþætti sem einkenna faglegt lærdómssamfélag. Það eru 

dreifð forysta, sameiginleg gildi og sýn, sameiginlegt nám og starfsþróun, 

styðjandi menning og sameiginleg ábyrgð (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, 

bls. 37; Hord, 2004, bls. 7). Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á faglegu 

lærdómssamfélagi síðan að Hord setti fram þessa fimm lykilþætti. Niðurstöður 

rannsókna Stoll, Bolam, McMahon, Wallace og Thomas (2006, bls. 227) bentu 



11 

til svipaðra einkenna og Hord en þeir bentu jafnframt á að gagnkvæmt traust á 

milli hlutaðeigandi væri mikilvægt sem og virðing á milli kennara.  

Þegar verið er að rannsaka skóla sem lærdómssamfélag þá eru það þessir 

þættir sem horft er til. En það getur verið erfitt að mæla og meta skóla sem og 

þann ávinning sem hlýst af því að vera með öflugt lærdómssamfélag. 

Mörg mælitæki hafa verið þróuð til að meta þann ávinning sem hlýst af því að 

skólar móti skólamenningu sem einkennist af faglegu lærdómssamfélagi og til 

að draga fram hvaða þættir einkenna faglegt lærdómssamfélag. Erfitt getur 

verið að yfirfæra erlenda lista yfir á íslenskt skólastarf, þar sem á þeim eru 

atriði sem ekki eiga við í íslensku skólaumhverfi eða þeirri skólamenningu sem 

ríkir hér (Anna Kristín Sigurðardóttir, Auður Pálsdóttir, Berglind Gísladóttir, 

Birna Svanbjörnsdóttir, 2019, bls. 4). 

Íslenskar rannsóknir á faglegu lærdómssamfélagi 

Í nýlegri rannsókn ,,Mat á stöðu faglegs lærdómssamfélagi í grunnskóla þróun 

mælitækis“ (2019) sem gerð var í fjórtán íslenskum grunnskólum, átta í 

Hafnarfirði og sex á Akureyri. Var sjónum beint að því hvaða þættir það væru 

sem einkenna lærdómssamfélagið í íslenskum grunnskólum. En einnig var 

tilgangur rannsóknarinnar að þróa mælitæki sem geta gefið upplýsingar um 

stöðu hvers skóla fyrir sig. Mælitækið samanstendur af spurningalista sem 

mótaður var af grunni erlendra lista sem og íslenskum listum sem hafa verið 

notaðir í rannsóknum. Listinn var forprófaður í þrettán skólum þar sem 

kennarar og skólastjórnendur svöruðu honum. Þetta voru skólar á 

höfuðborgarsvæðinu sem og á suðurlandi. Þessir skólar tóku þátt í rannsókn 

sem ber nafnið „Að bera meira úr býtum“ (2017). Listarnir voru endurskoðaðir, 

uppfærðir og lagður fyrir fjórtán skóla til viðbótar (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, Auður Pálsdóttir, Berglind Gísladóttir, Birna Svanbjörnsdóttir, 

2019, bls. 7–8).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sex þættir komu skýrt fram og 

eru í samræmi við þá þætti sem koma fram í fyrri rannsóknum um faglegt 

lærdómssamfélag. Þetta eru þættir eins og sameiginleg sýn og gildi, gagnrýnin 

ígrundun á eigin kennslu, faglegur stuðningur við þróun kennsluhátta, dreifð 

og styðjandi forysta, en einnig að félagslegt andrúmsloft styður samstarf og 

starfsánægju (Anna Kristín Sigurðardóttir, Auður Pálsdóttir, Berglind 

Gísladóttir, Birna Svanbjörnsdóttir, 2019, bls. 13).  
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Þetta eru eru sömu þættir og koma fram í fyrri rannsóknum. Einn þáttur 

sker sig þó úr og er það starfsánægja en hana er ekki að finna í fyrri 

rannsóknum. Velta höfundar fyrir sér hvort að þetta eigi aðeins við í íslensku 

skólasamfélagi og telja þeir að skoða þurfi frekar svör kennara um líðan og 

ánægju þeirra í starfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, Auður Pálsdóttir, Berglind 

Gísladóttir, Birna Svanbjörnsdóttir, 2019, bls. 14). 

Í meistararitgerðinni ,,Fá allir að blómstra? Um lærdómssamfélag og 

starfsánægju í leikskólum“ (2019). Sýna niðurstöður að í skólum þar sem sterk 

einkenni faglegs lærdómssamfélags eru ríkjandi er meiri starfsánægja og minni 

líkur eru á að starfsmenn skipti um starfsvettvang (Sveinbjörg Björnsdóttir, 

2019, bls. 64). 

Það eru ekki margar íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

opinberar um faglegt lærdómssamfélag í leikskólum, flestar eru þetta 

rannsóknir meistaranema. Í greininni ,,Samfélag jafningja: Uppbygging 

lærdómssamfélag í leikskóla“ (2011) eftir Svövu Björg Mörk og Rúnar 

Sigþórsson segir frá niðurstöðum úr starfendarannsókn um uppbyggingu 

lærdómssamfélags í leikskólanum Bjarma. En greinin er byggð á 

meistaraprófsverkefni Svövu Bjargar Mörk sem var leikskólastjóri á 

leikskólanum Bjarma í Hafnarfirði á þeim tíma. Greinin fjallar um það 

þróunarstarf sem farið var í á fyrsta starfsári leikskólans Bjarma til að byggja 

upp skólamenningu í anda lærdómssamfélagsins en leikskólinn starfar eftir 

Reggio Emilia (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 38).  

Í rannsókninni var notast við skólaþróunarlíkan MacGilchrist, Myers og 

Reed en þær telja að til að byggja upp öflugt skólasamfélag þurfi stofnunin að 

líta til þess að nám og árangur nemenda og kennara eru aðalmarkmið 

starfseminnar. Þeir byggja líkanið sitt upp á greindum (e. intelligences) með 

vísan í fjölgreindakenningar Gardners. Kenningarnar sem þær setja fram eru: 

siðferðisgreind, heimspekigreind, þar mótast sýn skólans, stofnandagreind en 

hún tryggir að sýnin og aðferðirnar vinni saman. Aðgerðirnar eru eftirfarandi 

greindir; samhengisgreind, samvirknigreind, aðgerðagreind, tilfinningagreind, 

ígrundunargreind og kennslufræðigreind (MacGilchrist, Myers og Reed, 2004, 

bls. 148; Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 40–41). 

Starfendarannsóknin stóð yfir í eitt ár og farið var í gegnum sex af níu 

greindum. Allt starfsfólk leikskólans tók þátt í rannsókninni og ekki var gerður 

greinarmunur á kennara eða leiðbeinenda.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir þættir sem einkenna 

lærdómssamfélag komu fram, þetta eru þættir eins og dreifð forysta, ábyrgð, 

traust, samvinna, umhyggja og virðing. En umfram allt þá sýndu 

niðurstöðurnar það að ígrundun starfsmanna um starfið var lykilforsenda fyrir 

faglegan þroska starfsmanna. Með því að taka alla með í umræður og 

teymisvinnu byggðist upp skólamenning sem einkenndist af lýðræði, góðri 

samvinnu og einnig mátti sjá umhyggju og virðingu innan starfsmannahópsins. 

Þar sem starfsmenn með ólíkan bakgrunn og menntun tilheyrðu nú samfélagi 

jafningja (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 54).  

Nokkrar meistaraprófsrannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfum 

leikskólastjóra til lærdómssamfélagsins í leikskólanum. Ein þeirra er eftir 

Kristrúnu Hafliðadóttur og ber heitið ,,Viðhorf leikskólastjóra til faglegs 

lærdómssamfélags í fjölmennum leikskólum“ (2013).  

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf leikskólastjóra til 

faglegs lærdómssamfélags í stærri leikskólum sem og að fá fram hvernig þeir 

skilgreina hlutverk sitt sem forystu menn í skólasamfélaginu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að leikskólastjórarnir þrír höfðu þá 

tilfinningu að þeir væru að móta og þróa leikskólann sem faglegt 

lærdómssamfélag. Fram komu þættir eins og að efla samstarf, að dreifa forystu, 

nýta mannauðinn með áherslu á að efla traust og samkennd. Einnig komu fram 

þættir sem hindra skólastjóra í að þróa faglegt lærdómssamfélag eins og 

tímaleysi, niðurskurður og mikil starfsmannavelta (Kristrún Hafliðadóttir, 

2013, bls. 5). Þessar rannsóknir sýna fram á að það er mikið í húfi að leikskólar 

nái að vinna að því að koma á skólamenningu sem einkennist af faglegu 

lærdómssamfélagi.  

2.3 Skólamenning 

Þegar verið er að tala um menningu skóla er yfirleitt notast við hugtakið 

stofnanamenning (e. organizational culture) og er þá átt við það sem við notum 

yfir tiltekin samskipti þ.e. innan ákveðinnar einingar sem fengist er við. Það er 

ekki öll þjóðin heldur ákveðin merkingarbær heild sem við köllum stofnun. 

Þetta er heild sem við höfum meðvitað búið til með það fyrir augum að uppfylla 

ákveðin markmið t.d leikskóli (Börkur Hansen, 2003, bls. 50). 

Stofnanamenning er hvernig starfsfólk vinnur saman, hvernig það leysir 

verkefni hvort sem það eru ákveðin verkefni í stuttan tíma eða langtíma 
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verkefni (Schein, 2010, bls. 9). Menning getur verið metnaðarfull og 

framsækin eða hún geti verið óskipulögð og letjandi (Amalía Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2011, bls. 20; Schein, 2004). 

Þetta passar vel við allar þær myndlíkingar sem hafa verið settar fram af 

fræðimönnum um stofnanamenningu, en þær eru ýmist jákvæðar eða 

neikvæðar. Andstæðan af hvor annarri líkt og framsækin stofnanamenning (e. 

proactive culture), og á móti íhaldssöm (reactive culture) eða stöðnuð 

stofnanamenning (e. static culture). Stofnanamenning sem einkennist af 

opnum samskiptum (e. open culture), eða lokaðri menningu (e.close culture). 

Menning þar sem áherslan er á manngildi og menntun (e educative culture) og 

andstæðan þá fyrirlitning og niðurrif (e. destructive) eða jafnvel eitruð 

stofnanamenning (e. toxic culture). Fræðimenn hafa jafnframt talað um 

krefjandi menningu (e. demanding culture) og á móti að menning sé letjandi 

(e. nondemanding culture) (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2011, bls. 21).  

Í greininni „Stofnanamenning og stjórnun“ eftir Börk Hansen talar hann 

um veika og sterka starfsmannamenningu. Veik starfsmannamenning 

einkennist af ósamhentum vinnubrögðum, starfsfólk veit ekki með vissu hvað 

það á að gera og hvaða væntingar eru gerðar til þess. Markmiðin eru ekki ljós 

og starfsmenn helga sig ekki þeim gildum sem eru nauðsynleg fyrir samvirka 

vinnu í skólanum. Sterk stofnanamenning einkennist aftur á móti af samheldni, 

allir vita til hvers er ætlast, starfsmenn vita hvað þeir eiga að gera og þeir helga 

sig ákveðnu gildismati og leiðum til samstæðra vinnubragða (Börkur Hansen, 

2003, bls. 58).  

Skólastjórar hafa mikil áhrif á skólamenningu og því má segja að 

skólastjórnandi, sem stjórnar með umhyggju og virðingu fyrir starfsmönnum, 

börnum og foreldrum, hafi áhrif á lærdómssamfélagið. Stjórnandinn er því 

lykilpersónan í allri skólaþróun, sérstaklega ef haft er í huga að 

ákvörðunarvaldið er oftast hans. Mikilvægt er að skólastjóri átta sig á gildum 

sínum og væntingum til sjálfs sín, skólans sem og annarra (Fullan, 2002, bls. 

16–20). Sergiovanni talar um þrjár víddir hjá stjórnendum en þær eru hönd, 

höfuð og hjarta. Höndin merkir allar þær athafnir, ákvarðanir og framkvæmdir 

sem skólastjórinn gerir. Höfuðið merkir starfskenningar hans, sem spila inn í 

allt sem stjórnandinn hefur lært og upplifað í gegnum tíðina og hefur áhrif á 

hvernig starfskenning hans þróast í gegnum árin. Allt skiptir þetta máli þegar 

kemur að hæfileika stjórnandans til að ígrunda um starfið og starfsaðstæður 
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hverju sinni í ljósi þeirra starfskenninga sem hann hefur. Hjartað merkir gildi 

stjórnandans, fyrir hvað vill hann standa í lífi og starfi. Það er undir hverjum 

og einum stjórnanda að finna leið til að fá víddirnar þrjár til að vinna saman 

sem ein heild (Sergiovanni, 2006, bls. 67).  

Þegar skólar eru heimsóttir finnur maður oftast fljótt fyrir þeirri 

menningu sem er ríkjandi í skólanum (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 21). 

Því má segja að menningin segi okkur til hvernig samfélagið virkar í skólanum 

og kenni nýjum meðlimum í skólanum að „svona gerum við þetta hér.“ Hver 

skóli er einstakur og hefur sérstaka sögu að geyma sem hefur þróast með 

tímanum (Owens og Valesky, 2011, bls. 143). Því getur verið erfitt að breyta 

menningu skóla, það er hægt en það þarf að vanda til verka (DuFour og Fullan, 

2013, bls. 1).  

Breytingar sem gerðar eru innan skóla kalla ekki endilega á breytingu á 

menningu skólans, þetta geta verið breytingar á verkefnum eða þegar tekin eru 

upp ný verkefni sem standa í stuttan tíma. Greinamunur hefur verið gerður á 

milli þessa þátta. Talað er um umbótastarf (e. improvement) þegar verið er að 

styrkja starfið sem nú þegar er unnið í skólanum en það kallar ekki á breytingar 

á kerfinu eða menningu skólans. Í umbreytingastarfi (e. radical change; 

transformation) þá er farið í breytingar á námi og kennslu. Hér er verið að 

skipta yfir í nýja starfshætti, það er farið á móti þeim venjum og hefðum sem 

eru innan skólans. Við umbreytingastarf þá má vænta þess að mótmæli heyrist 

úr ýmsum hornum skólans því breytingin kallar á að starfsmenn breyti venjum 

sínum og taki upp nýjar (Hargeaves, 2003; Rósa Eggertsdóttir, 2013, bls. 174–

154). Þetta eru breytingar sem taka tíma. Fullan (2007) tekur fram að 

umbreytingastarf taki langan tíma, allt frá fimm árum upp í tíu ár, að verða að 

menningu en ef um umbótastarf sé að ræða, þá er talað um tvö til fjögur ár þ.e. 

að það standi í stuttan tíma (Fullan, 2007, bls. 37; Rósa Eggertsdóttir, 2013, 

bls. 175). 

Eitt af einkennum faglegs lærdómssamfélags er að ekki er hægt að líta á 

það sem verkefni sem hefur upphaf og endi. Heldur beri að líta til þess að 

faglegt lærdómssamfélag verði að menningu skólans. Þegar horft er til þeirra 

þátta er koma að faglegu lærdómssamfélagi þá eru það allir aðilar innan 

skólans sem verða að vera þátttakendur í ferlinu þ.e. starfsfólk, nemendur, 

foreldrar, stjórnendur og skólanefndir. Innleiðing á lærdómssamfélagi kallar á 

breytingar á starfsháttum, viðhorfum og eigin gildum sem ráðið hafa ríkjum í 

skólanum (DuFour og Fullan, 2013, bls. 1–4). 
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2.4 Stjórnun og dreifð forysta 

Í lögum um leikskóla kemur fram að við leikskóla starfi leikskólastjóri sem sér 

um daglegan rekstur. Leikskólastjóri á að gæta þess að leikskólastarfið fari eftir 

lögum, reglugerðum, aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá sem og öðrum 

gildandi fyrirmælum frá rekstraraðila. Hann boðar til funda hvort heldur 

kennarafunda eða starfsmannafunda, eins oft og þurfa þykir. Leikskólastjórinn 

á að stuðla að samstarfi starfsfólks leikskólans sem og annarra fagaðila með 

velferð barna að markmiði. Leikskólastjórinn á einnig að stuðla að samstarfi 

meðal foreldra (lög um leikskóla 90/2008). Þetta segir okkur að starf 

leikskólastjóra er viðamikið og miklar kröfur eru gerðar til hans sem fagmanns. 

Aðalnámskrá leikskóla er leiðarvísir um hlutverk leikskólans, byggð á 

grundvelli laga um leikskóla sem og reglugerðar um uppeldi, menntun og 

umönnun í leikskólanum. Hún markar starfsramma fyrir stjórnendur, kennara 

sem og leiðbeinendur. Um hlutverk leikskólastjóra segir að hann skuli vera 

faglegur leiðtogi og vera í forystu fyrir þróun um metnaðarfullt skólastarf. 

Leikskólastjóri skal leiða lýðræðislegt samstarf innan leikskólans en það geta 

verið ólíkir hópar faglærðra sem og ófaglærðra sem starfa í leikskólanum. 

Hann á að stuðla að jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með hagsmuni 

barna að leiðarljósi (Mennta – og menningamálaráðuneytið, 2012, bls. 31).  

Leikskólastjóri á að sjá til þess að starfsfólk hafi tækifæri til að bæta 

þekkingu sína sem og að kennarar séu í stöðugri starfsþróun. Honum er skylt 

að meta starf leikskólans þannig að hægt sé að nota niðurstöður til úrbóta í 

starfi með börnunum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 31). 

Þetta er stórt og veigamikið starf þar sem árangursrík stjórnun tengist stjórnun, 

forystu og leiðtogahæfni. Börkur Hansen segir að hugtakið stjórnun afmarkist 

við að taka ákvarðanir en að forysta vísi til þess tengslanets sem skólastjóri 

þarf að hafa samskipti við (Börkur Hansen, 2003, bls. 49). 

Skólastjórnandi þarf að vera í tengslum við alla þá er koma að skólanum 

þ.e. kennara, leiðbeinendur og annað starfsfólk. Skólastjóri þarf jafnframt að 

vera í tengslum við nemendur, foreldra, stjórnsýsluna sem og félagasamtök og 

atvinnulífið á svæðinu. Árangursríkur stjórnandi vinnur ekki í tómarúmi og án 

þess að vera í tengslum við aðra. Stjórnandi vinnur með fólki þ.e. í samstarfi 

við það og einnig í gegnum fólk þannig að hann nái settum markmiðum. 

Árangursrík stjórnun felst í hugtökunum stjórnun og forysta. Það er oft gerður 

greinarmunur á þessum tveimur hugtökum en þó eru þau náskyld og því er 
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ómögulegt að skilja þau að (Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur 

H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og West, M., 2005, bls. 46).  

Forystu er hægt að skilgreina á marga vegu og ein þeirra er hugtakið 

dreifð forysta (e. distributed leaderskip). En það er notað til að lýsa forystu, 

sem notuð er í stofnunum, sem markvissa leið til að styrkja lið og eða 

einstaklinga til að taka mikilvægar ákvarðanir. Það er að stjórnandi leggi 

áherslu á forystuhlutverkið sem sameiginlegt viðfangsefni og sameign 

einstaklinga sem tengjast innbyrðis (Owens og Valesky, 2011, bls. 201–202).  

Dreifð forysta er einn af lykilþáttum sem fram koma í rannsóknum um 

stjórnunarhætti í faglegu lærdómssamfélagi. Dreifð forysta hefur áhrif á 

faglegt samfélag kennara sem síðan er leið til betri námsárangurs nemenda. 

Þegar þetta næst þá er talað um dreifða og styðjandi forystu skólastjórnenda, 

þar sem kennarar hafa tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið og 

kennslufræðilega nálgun eða aðferðir. Hér styður skólastjórinn við starfsþróun 

kennara (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 40–41). 

Í skólum þar sem skólamenning einkennist af faglegu 

lærdómssamfélagi, eru skólastjórnendur meðvitaðir um að það eru þeir sem 

gegna lykilhlutverki í allri skólaþróun. Þeirra hlutverk er að vera styðjandi og 

hvetja kennara áfram, veita dreifða forystu og hafa góðan skilning á því 

hvernig samstarf og samvinna fer fram. En fyrst og fremst að gefa kennurum 

tíma til að vinna saman og ígrunda starfsaðferðir (Antinluoma, Ilomἅki, Lahti-

Nuuttila og Toom, 2018, bls. 78; Sterret, Parker og Mitzner, 2018, bls. 5). Því 

er óhætt að segja að faglegt lærdómssamfélag sé menning sem skapa þarf í 

skólum.  

Niðurstöður rannsókna sem fjalla um breytingaferli í anda 

lærdómssamfélags sýna að það er enginn einn leiðtogi sem hefur tíma, hæfni 

né úthald til að breyta menningu og bæta skólastarf sem mætir þörfum allra 

nemenda. Aftur á móti er öflugt teymi leiðtoga með sameiginlega sýn og 

markmið nauðsynlegur þáttur í ferlinu. Leiðtogar verða að koma úr öllum 

kimum skólans, þeir verða að vera færir um að virkja og sannfæra aðra og leiða 

þá áfram. Innleiðing sem hefur tekist vel einkennist af því að leiðtogar þróa 

aðra leiðtoga (Dufour og Fullan, 2013, bls. 24). Því er mikilvægt fyrir 

stjórnendur að skapa sístækkandi hóp leiðtoga með dreifðri forystu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að stjórnunarhættir hafa áhrif á faglegt samfélag 

kennara. Það að gefa kennurum eignarhald í ferlinu er lykill að 

lærdómssamfélagi (Schaap og Bruijn, 2018, bls. 128–130). 
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2.5 Sameiginleg markmið og sýn 

Það að vinna að sameiginlegum markmiðum gefur okkur ákveðna sýn á það 

sem við viljum ná fram og hvert við ætlum að stefna. Ef engin eru markmiðin 

og stefnan ekki skýr komast verkefni ekki áfram og hættan er á að hæfustu 

leiðtogum mistakist. Því án skýrrar stefnu og markmiða ná starfsmenn og 

nemendur ekki þeim árangri sem skólinn stefnir að (Reeves, 2011, bls. 3). 

Þegar unnið er að framtíðarsýn skóla þarf að horfa til þeirra menntastefnu og 

laga sem eru í gildi á hverjum tíma (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 44–

45). 

Það er ekki aðeins mikilvægt fyrir skólastofnun að vera með ákveðin 

markmið og sýn. Skólastjórnendur verða að vita fyrir hvað þeir standa og hver 

menntasýn þeirra er, því það hefur áhrif á starfið og fagmennsku þeirra (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 255).  

Það er sagt að við lærum allt lífið þ.e. að við lærum ekki aðeins í skólum 

heldur lærum við allt okkar líf í gegnum vinnuna, í frítímanum okkar og á 

æfingum. Lærdómi hefur verið skipt niður í þrjú stig. Formlegt nám sem á sér 

stað í skólum, óformlegt en „skipulagt“ nám sem fer fram utan hins 

hefðbundna skólakerfis, á vinnustaðnum en viðkomandi fær ekki formlega 

metið. Enn jafnframt óformlegt nám sem er yfirleitt óviljandi og fer fram 

samhliða öðrum verkefnum eða vinnu (Hannu, Heikkinen & Tynjälä, 2012, 

bls. 4). Allt þetta hefur áhrif á okkur og hvernig við nálgumst þau verkefni sem 

við erum að vinna að.  

Uppeldis- og menntasýn á ekki eingöngu við um stjórnendur heldur 

verða kennarar einnig að byggja kennsluna upp á kenningum sem þeir trúa á 

og sinni eigin menntunarsýn. Í ljósi þess er mikilvægt að skapa kennurum þann 

tíma sem þarf til að ígrunda og skoða starfssýn sína og starfshætti. Þetta getur 

falist m.a. í því að mynda tengslanet bæði innan skóla sem og við aðra skóla. 

Ígrundun kennara er stór þáttur í því að efla þá sem fagmenn, því þurfa 

stjórnendur og fræðsluyfirvöld að leggja til fjármagn og gefa kennurum tíma 

sem rúmast innan skóladagsins til að skoða, meta og gagnrýna starf sitt (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 458–459).  

Kennarar styrkja menntunarsýn sína ef þeir fá tíma og rúm innan 

skóladagsins til samráðs og samskipta. Segja má að með því séu skólar að 

fjárfesta í fagauð kennara. Hargreaves og Fullan (2012) tala um fagauð (e. 

professinol capital) en þeir segja að hann standi fyrir mannauð (e. human 
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capital), félagsauð (e. social capital) og ákvörðunarauð (e. decisional capital). 

Þegar talað er um mannauð þá er átt við fjárfestingu í þekkingu og hæfileikum. 

Segja má að mannauður sé samansafn af hæfileikum, hvötum, þátttöku og 

tryggð starfsmanna. Það að leggja áherslu á mannauð og að fjárfesta í honum 

mun skila árangri í skólakerfinu sem og efnahagslífinu öllu til lengri tíma litið. 

Þegar talað er um mannauð tengt kennslu þá er átt við að kennari hafi öðlast 

þekkingu og færni, hann þekkir viðfangsefnið sem kennt er, veit hvernig hann 

á að nálgast og kenna það. Kennari þekkir nemendur sína, skilur hvernig þeir 

læra, skilur menningu þeirra og fjölskyldusögu og hann getur sinnt ólíkum 

hópum (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 89). Það að fjárfesta í fólki og fá 

ávöxt af þeirri fjárfestingu skilar til langs tíma litið hágæða kennslu og 

kennurum (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 2–3). Félagsauður (e. social 

capital) snýst um það hversu góð við erum saman þ.e. að starfa með öðrum og 

hvernig við deilum vitneskju okkar og hvernig við komum henni áfram. Þegar 

kennarar vinna saman og deila þekkingu og vitneskju þá búum við til gott 

lærdómssamfélag en ef allir eru að vinna í sínu horni þá verður félagsauðurinn 

rýr og við náum ekki að byggja upp fagauð (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 

89–92).  

Hafi kennarar félagslegan auð, góða þekkingu og hæfni í félagslegum 

samskiptum þá má segja að mannauðurinn og félagsauðurinn vinni saman og 

á þann hátt öðlumst við fagmennsku í skólastarfið. Þegar þessir þættir vinna 

saman þá styður skólaumhverfið við þá kennara sem eru slakir í kennslu og 

skólasamfélagið hjálpar þeim að lyfta þekkingu og getu sinni á hærra svið 

(Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 4). Þessi þróun kennarans þarf að gerast á 

jafningja grundvelli fyrir þær sakir að í jafningjahópum gefst kennurum 

tækifæri til að ræða hugmyndir sínar m.a. um kennslu, áskoranir og 

nemendahópinn. Í jafningjahópum geta kennarar prófað og rætt námsefni og 

þau siðferðislegu mál sem upp koma í starfinu (Hannu, Heikkinen og Tynjälä, 

2012, bls. 15–24).  

Þannig efla kennarar fagauð sinn, uppeldis og menntunarsýn og verða 

öruggari í starfi. Þegar talað er um ákvörðunarauð (e. decisional capital) þá er 

átt við að kennarinn sé fær um að meta aðstæður og hann þarf ekki að fara eftir 

fyrirfram gefnu handriti í kennslu. Kennari sem öðlast hefur ákvörðunarauð er 

fær um að meta ólíkar aðstæður og þarfir nemenda ásamt því að taka faglegar 

ákvarðanir úr frá þeim. Reynsla kennarans eða reynsla hópsins í skólanum sem 
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hann starfar við segir honum að svona á að takast á við viðfangsefnið og 

framfylgja þeirri ákvörðun (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 93–96). 

2.6 Samvinna, ábyrgð og traust 

Samvinna er stór þáttur í faglegu lærdómssamfélagi. Til eru margar ólíkar 

skilgreiningar á hugtakinu samvinna. Í menntamálum felur samvinna í sér að 

kennarar starfi saman sem jafningjar til að aðstoða börnin við að ná sem bestum 

árangri. Samstarf felur í sér að starfsmenn, jafnt faglærðir sem og ófaglærðir, 

vinni saman að því að skapa nýjar venjur í skólastarfinu. Einnig þarf að auka 

námstækifæri sem og að sameinast um framtíðarsýn skólans (Benade, 2017, 

bls. 3–4). Uppbygging leikskólans þarf ekki að vera aðal markmiðið, heldur 

þarf að líta til skuldbindinga og vilja starfsmanna til að starfa saman. Ef grípa 

þarf inn í það ferli að fá starfsmenn til að vinna saman, verður að skoða þætti 

eins og viðhorf starfsmannahópsins til sameiginlegra gilda og þann skilning 

sem starfsmenn leggja í þau. Leita þarf leiða til að starfsmenn komist að 

sameiginlegri niðurstöðu um þau gildi. Þannig eru stoðirnar styrktar til faglegs 

og árangursríks samstarfs (Burgess, Newton, og Riveros, 2012, bls. 207–208). 

Ein af megin forsendum fyrir árangursríku faglegu skólastarfi er 

samstarf kennara eða teymiskennsla en það hefur verið leitt í ljós að hún hefur 

áhrif á kennsluhætti og námsárangur (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2017, bls. 5). Í virku samstarfi er oft skipt um námsaðferðir frá þeim 

hefðbundnu til margra ólíkra aðferða sem leiða til betri árangurs barna, því það 

sem hentar einum, hentar ekki endilega öðrum. Í samstarfi eru kennarar, 

stjórnendur og starfsmenn í stöðugri leit að betri aðferðum til náms, þeir deila 

hugmyndum á milli sín og þeirri reynslu og námi sem þeir búa yfir. Allt er 

þetta gert til að börnin nái sem bestum árangri í námi sínu (Burgess, Newton 

og Riveros, 2012, bls. 204–205; Lee og Lee, 2018, bls. 481–482).  

Krøll-Schwartz, (2004) talar um að teymisvinna geti verið á mismunandi 

stigum. Setur hann fram fjögur stig þar að lútandi. Á fyrsta stigi er talað um 

samráð eða samræmi. Þá er unnið með ákveðna verkþætti t.d. með hvaða 

námsefni á að vinna að. Horft er til þess að verkefni nái yfir stuttan tíma. Hér 

er aðaláherslan á nemendur, en ekki á samvinnu eða tengsl kennara. Á stigi tvö 

þá er horft til aukins samráðs kennara. Enn er unnið með afmarkaða verkþætti, 

en kennarar horfa til þeirra framvindu sem er á námi nemenda. Hér bætist við 

áhersla á að kennarar vinni saman að stærri verkefnum fyrir bekk, umræða eigi 
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sér stað um menningu bekkjarins og að unnið sé með þær kennsluaðferðir og 

vinnulag sem eru til staðar. Kennararnir setja sér sameiginlegt viðmið um 

námsmat og sameinast um nemendasamtöl. Stig þrjú gengur út á kennarateymi 

eða samvinnuteymi. Kennarar vinna með afmarkaða verkþætti með markmið 

og árangur nemenda í námi en nú hefur markmið um kennarahlutverkið bæst 

við. 

Nú er farið að tala um nám kennarans. Unnið er meðvitað með þróun 

kennarahlutverksins, um samvinnuþætti og menningu teymisins. Teymið 

leggur áherslu á að vinna að faglegum og persónulegum námsárangri 

nemandans en einnig er horft til samvinnu og innbyrðis tengsla kennara. Í stigi 

fjögur þá er talað um námsteymi. Það vinnur með afmarkaða verkþætti, með 

markmið um framvindu nemenda í námi, um framvindu kennara og markmið 

um framvindu teymisins. Aukin áhersla er á að þetta sé langvarandi og 

skuldbindandi samvinna. Stöðugt er verið að reyna að styðja teymið, þ.e. með 

sjálfsígrundun. Styrkleikar kennaranna í teyminu eru vel nýttir og teymið 

vinnur að því að koma á sameiginlegum skilningi innan teymisins. Áhersla er 

bæði á faglegan sem og persónulegan námsferil þar sem unnið er með 

samvinnumenningu með innbyrðis tengslum kennara. Stig eitt og tvö eru 

skilgreind sem samráð þar sem áhersluþættir eru á ákveðna verkþætti sem snúa 

að námi nemenda. Hins vegar þá er á fjórða stigi talað um samstarf og áherslan 

er á nám allra kennara sem og nemenda (Birna María B. Svanbjörnsdóttir, 

2019, bls. 5; Krøll-Schwartz, 2004).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á gott samstarf og teymiskennsla hefur góð 

áhrif á starfsþróun kennara (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2017, bls. 17; Sompong, Erawan og Dharm-tad-sa-na-non, 2015, bls. 2795). 

Kennarar lýsa því svo að með umræðum við samstarfsmenn, á fundum, á 

námskeiðum eða við starfsþjálfun, þá fái þeir meiri skilning á viðfangsefninu 

sem verið er að fjalla um (Niikko og Ugaste, 2019, bls. 47). 

Í starfendarannsókn sem gerð var í leikskólanum Bjarma kemur fram 

mikilvægi þess að starfsmenn vinni saman í teymum eða samtalshópum til að 

byggja upp lærdómssamfélag og efla fagmennsku (Svava Björg Mörk og 

Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 38). Þar kom jafnframt fram að með samræðum 

á milli kennara þá hafi komið meiri dýpt í starfið og kennararnir sáu tilgang 

með starfinu. Einnig var farin sú leið að líta á alla sem jafna hvort heldur að 

þeir voru með fagmenntun eða ekki. Kennararnir töluðu um að þeir hefðu eflst 

í starfi þar sem samvinna og lýðræði voru höfð að leiðarljósi sem og umhyggja 
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og virðing borin fyrir þeim (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, 

bls. 54). Þessir þættir koma fram hjá Owen (2016) en hún tengir jákvæða 

sálfræði við lærdómssamfélagið, þar sem kennarar öðlist jákvæða sjálfsmynd 

og fái að blómstra við að byggja upp nýja þekkingu sem leiðir til betri 

námsárangurs barna (Owen, 2016, bls. 416). 

Í starfsþróunarverkefni sem unnið var í samstarfi við Miðstöð 

skólaþróunar, kennaradeild Háskólans á Akureyri og leikskólann Lundarsel og 

ber heitið „...mér má finnast öðruvísi...“ Hugleikur – samræður til náms í 

leikskóla. Tilgangur verkefnisins var að starfsmenn skólans myndu efla leikni 

sína í samræðuaðferðum með börnum í daglegu skólastarfi. Áherslan var á að 

efla þá hæfni barna til að draga ályktanir og taka afstöðu sem og að efla 

rökhugsun (Jórunn Elídóttir og Sólveig Zophoníasdóttir, 2019, bls. 1). 

Starfsmenn leikskólans tóku þátt í nokkrum samræðusmiðjum þar sem þeir 

lærðu og æfðu samræðuaðferðir. Í hópunum fór einnig fram ígrundun á árangri 

verkefnisins sem og að þeir undirbjuggu og gerðu áætlanir til að vinna með 

börnunum í leikskólanum (Jórunn Elídóttir og Sólveig Zophoníasdóttir, 2019, 

bls. 6). Tóku starfsmennirnir það fram að þátttaka þeirra í samræðusmiðjunum 

hafi eflt fagvitund þeirra og hæfni í starfi. Þeir sáu einnig að ávinningurinn af 

verkefninu skilaði betri námsárangri barna (Jórunn Elídóttir og Sólveig 

Zophoníasdóttir, 2019, bls. 8).  

Grunnurinn að öllu samstarfi og samvinnu er traust. Traust er 

mikilvægur hlekkur í því að starfsmenn finni til öryggis þegar þeir eru að vinna 

saman að verkefnum. Það er mikilvægt að starfsmenn upplifi að á þá sé hlustað 

og það sem þeir segja fari ekki út fyrir hópinn (Hallam, Hite, Hite, Smith og 

Wilcox, 2015, bls. 194). Það getur tekið tíma að byggja upp eða þróa traust 

þegar unnið er í samstarfi. Fólk þarf að vera tilbúið til að gefa af sér, hafa opinn 

huga, ekki fara í vörn, nota virka hlustun, sýna raunverulegan áhuga, bera 

virðingu fyrir hvort öðru og gagnrýna á uppbyggilegan hátt (Benade, 2017, bls. 

6). Til að ná árangri í þróun og uppbyggingu á faglegu lærdómssamfélagi, er 

nauðsynlegt að samvinna sé til staðar og að traust ríki milli skólastjórnenda og 

kennara. Í skólum þar sem skólamenning einkennist af trausti og samvinnu ná 

börnin meiri árangri í námi en í skólum þar sem samvinna og traust er lágt 

(Hallam, o.fl. 2015, bls. 193).  

Í skólum þar sem kennarar eru tilbúnir að gefa af sér, deila hugmyndum 

sínum með samstarfsfólki og vinna saman að þróun með sama tilgang í huga, 

þ.e. að bæta árangur nemenda sinna næst tvímælalaust meiri árangur. Þar sem 
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ekki ríkir mikið traust, er mun ólíklegra að kennarar nái að bæta 

kennslufræðilega þekkingu sína og færni á árangursríkan hátt. Þegar traust er 

brotið þá getur það valdið langtíma leiðindum og eyðileggingu (Owen, 2016, 

bls. 412). 

2.7 Tími 

Skólayfirvöld, stjórnendur og kennarar vanmeta oft hvað þarf til að koma 

faglegu lærdómssamfélaginu á. Flestir skólar gera ekki ráð fyrir því í deginum 

hjá sér að kennarar hafi tíma til að ræða saman, hvað þá heldur að þeim sé 

gefinn tími til að ígrunda starf sitt. Í lærdómssamfélagi þarf að gera ráð fyrir 

tíma, innan skóladagsins, þar sem kennarar hafa svigrúm til að ræða saman og 

bera saman bækur sínar (Roy og Hord, 2006, bls. 495).  

Kennarar tala mjög gjarnan um að þeir hafi ekki nægjan tíma til að sinna 

öllum þeim verkum sem liggja fyrir. Þegar starfstími leikskólakennara er 

skoðaður út frá alþjóðlegum viðmiðum kemur í ljós að hann er mjög langur 

miðað við önnur lönd. En í skýrslu OECD (2017) kemur fram að fjöldi 

kennsludaga á leikskólum á íslandi er 227 dagar eða 6,6 stundir á hverjum degi 

(Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda, 2018, bls. 12).  

Leikskólakennarar hafa ekki bara langa viðveru með börnunum, þeim 

hefur jafnframt fækkað mikið á síðustu árum og lítið er um endurnýjun í 

starfsstéttinni. Fram kemur á vef Hagstofu Íslands að 6.176 starfsmenn 

störfuðu við leikskóla landsins 2018 og þar af voru 1.600 með 

leikskólakennaramenntun (Hagstofa Íslands 2020). Í lögum um menntun og 

ráðningar leikskólakennara (nr.87/2008) kemur fram að 2/3 stöðugilda á 

leikskólanum eiga að vera leikskólakennarar, en það er langt í land að það 

hafist. Í leikskólum landsins er því mikið ójafnvægi hvað varðar fagmenntaða 

og getur það því verið erfitt að halda úti faglegu lærdómssamfélagi þar sem 

leikskólakennarar eru fáir og það getur leitt til aukins álags sem kennarar tala 

oft um í starfi sínu.  

Akureyrabær gerði könnun á álagi í leikskólum á Akureyri 2014 þar sem 

kom fram að 67% starfsmanna telja að álag í leikskólanum hafi aukist til muna 

á s.l. 5 árum. Þeir álagsþættir sem starfsmenn nefna eru undirmönnun vegna 

veikinda, of mörg börn saman kominn á deild, hávaðamengun, fjölgun 

verkefna, tími til að undirbúa starfið ekki virtur, ónægur tími til samstarfs og 

samræðna. Starfsmenn töluðu um að verkefni væru að hlaðast upp. Þess má 
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geta að í leikskólum Akureyrar er hátt hlutfall leikskólakennara (Anna R. 

Árnadóttir, Erna Rós Ingvarsdóttir, Gréta Björk Halldórsdóttir, o.fl. 2014, bls. 

6–9).  

Í könnun sem Kristín Dýrfjörð greinir frá í bloggfærslu sinni 2017 koma 

þessir sömu þættir fram hjá starfsmönnum leikskóla. Skólastjórar hafa einnig 

áhyggjur af því að niðurskurður á fundatímum komi niður á faglegu starfi 

(Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2017, bls. 12). Í rannsókn 

Zondag (2012) þá koma fram áhyggjur af of fáum fagmenntuðum kennurum í 

skólum sem passar við þá umræðu sem hefur verið í fjölmiðlum á Íslandi. Fram 

kemur hjá Guðrúnu Jónu Thorarensen, samráðsfulltrúa leikskólastjóra í 

Reykjavík að ef við viljum leikskóla þá þurfi leikskólakennara, annars væri 

verið að bjóða upp á gæsluvelli (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2018). Getum við 

státað okkur af því að vera með faglegt lærdómssamfélag ef ekki eru 

fagmenntaðir starfsmenn? 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 

Í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og kaflanum er skipt 

upp í sex undirkafla. Í kafla 3.1 er sett fram markmið rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningin. Í kafla 3.2 er gert grein fyrir rannsóknaraðferðinni sem 

valin var, og henni gerð skil. Í kafla 3.3 er fjallað um hvernig staðið var að 

gagnasöfnun, þ.e. leyfisveitingum, vali á þátttakendum og hvernig farið var 

með gögnin. Í kafla 3.4 er gerð grein fyrir hvernig unnið var úr gögnunum. Í 

kafla 3.5 er farið yfir réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Að lokum er 

farið yfir siðfræðileg atriði rannsókna í kafla 3.6. 

3.1 Markmið rannsóknarinnar 

Kveikjan að rannsókninni er, eins og fyrr segir, setning úr grein Önnu Kristínar 

Sigurðardóttur um að allar skólastofnanir séu lærdómssamfélög en þær væru 

komnar mislangt í þeirri velferð (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 40–

41). Þær vangaveltur sóttu því á rannsakanda að skoða hver staðan væri í 

leikskólum á landsbyggðinni.  

Markmið rannsóknarinnar er að heyra hvaða reynslu stjórnendur 

leikskóla á landsbyggðinni hafa af faglegu lærdómssamfélagi og hvernig 

leikskólinn vinnur að því að vera skóli sem stuðlar að faglegu 

lærdómssamfélagi. Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram til að komast 

nær því að skoða hversu langt leikskólar eru komnir í velferð sinni að faglegu 

lærdómssamfélagi.  

 

Rannsóknarspurningin er:  

Hver er reynsla leikskólastjóra af faglegu lærdómssamfélagi og 

hvernig líta þeir á hvað faglegt lærdómssamfélag er? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunni varð Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

fyrir valinu. Fyrirbærafræðin sem rannsóknaraðferð felst í að skoða mannlega 

reynslu eins og hún birtist í sjálfri reynslunni (Jóhann Helgi Heiðdal, 2011). 

Vancouver-skólinn byggir ekki aðeins á fyrirbærafræði heldur einnig á 
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túlkunarfræði og hugsmíðahyggju (Halldórsdóttir, 2000, bls. 47). Með því að 

notast við aðferð Vancouver-skólans þá er leitast við að auka skilning á 

viðfangsefninu með það í huga að bæta mannlega þjónustu og hentar hún því 

vel til rannsókna á heilbrigðissviði og í menntakerfinu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 284). Þátttakendur í rannsókninni eru meðrannsakendur þar sem þeir 

búa yfir þekkingu á fyrirbærinu sem verið er að rannsaka (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 285). Fyrirbærið sem rannsakað er í þessari rannsókn, 

er reynsla skólastjórnenda í leikskóla af faglegu lærdómssamfélagi.  

Rannsóknaferlið í Vancouver-skólanum, sem er eitt af 

megineinkennum hans, er sett fram í tólf þrepum. 

Fyrsta þrepið felur í sér val og lýsingu á þátttakendum. Á þessu stigi 

eru þátttakendur valdir eða úrtök úr rannsókninni. Mikilvægt er að þátttakendur 

hafi persónulega reynslu af því sem verið er að fara að rannsaka. Passa þarf 

upp á að velja ekki einstaklinga sem eru í miðju ferlinu. Gott er ef sex mánuðir 

hafa liðið frá atburði, þannig að hægt er að líta yfir farinn veg. Sá fjöldi sem 

þarf í rannsókn fer eftir eðli hennar en venjulega eru þeir fimm til fimmtán. 

Fjöldi viðtala við meðrannsakanda eru oftast tvö en geta þó orðið fleiri, það fer 

allt eftir rannsókninni og hvort að mettun sé náð. Stærsta hættan í 

fyrirbærafræði er að hætta of snemma í gagnasöfnun (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 287). 

Annað þrep er undirbúningur hugans. Að byrja í kyrrð og stilla hugann. 

Rannsakandinn þarf að átta sig á fyrirframgerðum hugmyndum sínum og 

leggja þær til hliðar svo hann geti tekið við nýjum upplýsingum. Mikilvægt er 

að rannsakandinn hafi dagbók þar sem hann getur punktað niður allt er varðar 

rannsóknina. Rannsakandinn á að vera búinn að lesa sér vel til um efnið þar 

sem það veitir víðsýni. Hann verður einnig að kynna sér vel þá aðferðafræði 

sem hann ætlar að vinna út frá. Rannsakandinn þarf að leggja rækt við 

mannlegu hliðina hjá sér þar sem hann verður að vera vel andlega undirbúinn 

fyrir samræðurnar. Mikilvægt er að muna að við höfum tvö eyru en aðeins einn 

mun. Það er meðrannsakandans að tala og okkar að hlusta (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 288).  

Þriðja þrepið felur í sér þátttöku í samræðum. Notuð eru opin og 

óstöðluð viðtöl þar sem notaðar eru mjög víðar spurningar og samræðurnar eru 

opnar. Samræðan þrengist eftir því sem líður á samtalið. Rannsakandinn þarf 

að vera með alla athyglina vakandi í samtölunum því margar nýjar spurningar 

geta vaknað. Rannsakandinn fer inn í samtalið sem sannleiksleitandi þar sem 
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hann ætlar sér að skilja ákveðna reynslu betur. Rannsakandinn myndar tengsl 

við þátttakandann og ef góð tengsl myndast og virðing er á báða vegu, þá er 

hægt að segja að þátttakandinn sé meðrannsakandi (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 289). 

Fjórða þrepið er skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök. 

Gagnasöfnun og gagnagreining er gerð samhliða og þótt þetta sé sett í tvö skref 

þá er rannsakandi strax farinn að greina eftir fyrsta samtal. Það er mikilvægt 

að taka öll samtölin upp og rita þau orðrétt upp. Mikilvægt er að gera grein 

fyrir öllum hikhljóðum, skrá hlátur eða grát, einnig eru allar þagnir merktar 

inn. Það er mikilvægt að hlusta nokkrum sinnum á samtalið svo að 

rannsóknargögnin fái að lifa með rannsakandanum (e. living with the data) 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 289–290). 

Fimmta þrepið felur í sér þemagreininu. Þegar rannsóknargögnin eru 

orðin að rituðum texta, þá hefst formleg greining og byggist hún á 

túlkunarfræði og hugsmíðahyggju. Textinn er lesinn nokkrum sinnum til að fá 

góða mynd af meðrannsakandanum. Merkt er við þau atriði sem vekja athygli 

og þá er komið að kóðun þ.e. að rýna vel í þau atriði sem merkt var við og gefa 

þeim heiti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 290). 

Í sjötta þrepi þá er greiningarlíkan smíðað fyrir hvern þátttakanda. 

Rannsakandi rýnir í gögn fyrir hvern þátttakanda í því skyni að leita að 

meginhugtökum sem lýsa best reynslu hans og skoða tengingu þeirra. Hér þarf 

rannsakandinn að notast við óhlutbundna hugsanaferla þ.e. rökhugsun, hugsæi 

og innsæi. Þetta þarf því að gera fyrir hvern þátttakanda til að komast að því, 

hver er rauði þráðurinn hjá hverjum og einum. Hér þarf að hafa þrepin sjö í 

huga. Þessi þáttur er einn af styrkleikum Vancouver-skólans (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 290). 

Í sjöunda þrepi þá er staðfesting á hverju greiningarlíkani fengin með 

viðkomandi þátttakanda. Sannreyna greiningarlíkönin með þátttakendum. 

Hver þátttakandi á að geta staðfest sína sögu og sitt greiningarlíkan því þrátt 

fyrir að við séum búin að leggja okkar tilfinningar og hugmyndir til hliðar, þá 

getur það smitað út. Þetta er eitt af sérkennum Vancouver-skólans (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 291). 

Áttunda þrepið felur í sér að heildargreiningarlíkan er smíðað úr öllum 

einstaklings greiningarlíkönunum. Nú er komið að því að finna sögu allra 

þátttakandanna og hér fer fram sama vinna og í þrepi sex nema að nú eru öll 

gögnin lögð undir. Það er mjög mikilvægt að rannsakandinn sé gagnrýninn á 
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eigin túlkun og geti kollvarpað henni eftir því hvernig undirþema og 

meginþema spila saman eða hvort að við finnum nýtt þema. Það er mikilvægt 

að fara aftur í gegnum þrepin sjö (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 291).  

Þrep níu felur í sér að heildargreiningarlíkanið er borið saman við 

rannsóknargögnin. Hér lítur rannsakandinn gagnrýnum augum á 

niðurstöðurnar og rituðu samræðurnar og athugar hvort að eitthvað hafi farið 

fram hjá honum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 292).  

Tíunda þrep felur í sér að kjarni fyrirbærisins er settur fram sem lýsir 

fyrirbærinu í hnotskurn. Hvað á rannsóknin að heita, þannig að heitið lýsi vel 

rannsókninni. Hér er gott að fara í gegnum þrepin sjö (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 292). 

Í ellefta þrepi þá er staðfesting á heildargreiningarlíkani og meginþema 

með einhverjum þátttakendum. Heildarniðurstöður eru bornar undir 

þátttakanda. Mikilvægt er að hann hafi breiða reynslu af fyrirbærinu því 

heildarniðurstöðurnar geta verið ólíkar einstaklingsgreiningarlíkönunum að 

einhverju leyti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 292). 

Í tólfta þrepi eru niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar upp þannig að 

raddir allra heyrast. Með því að vitna í sögu þátttakandans, verður sagan 

trúverðuglegri því sagan byggir á rannsóknargögnum. Í góðri 

rannsóknarskýrslu eiga þátttakendur sem upplifðu reynsluna að geta þekkt þá 

mynd sem dregin er fram í niðurstöðunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 

292–293). 

Í gegnum allt ferlið þá er farið endurtekið í gegnum sjö vitræna 

meginþætti sem hægt er að setja upp í hringlaga ferli (sjá mynd 1 bls. 29). 

Þessi sjö þættir eru: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, 

að túlka, að raða saman og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 

285). 
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Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver–skólans í fyrirbærafræði 

 

Vancouver-skólinn vakti áhuga hjá rannsakanda vegna þess hvað mikið 

er lagt upp úr því að þátttakendur fái að taka þátt í rannsóknaferlinu. Það að 

leyfa þeim að lesa yfir gögnin og sannreyna þau gefur rannsókn sem unnin er 

á þennan hátt mikinn trúverðugleika. 

3.3 Gagnaöflun 

Við val á þátttakendum var notað tilgangsúrtak en með því eru valdir 

einstaklingar með dæmigerða reynslu af rannsóknarefninu en einnig þeir sem 

hafa ódæmigerða reynslu, með því er reynt að komast hjá því að úrtakið sé 

einsleitt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 287). Í Vancouver-skólanum er 

talað um að fimm til fimmtán manns þurfi til að ná fram mettun í rannsókn 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 284). Í þessari rannsókn voru níu leikskólar 

valdir til þátttöku.  

Sótt var um leyfi hjá fræðsluskrifstofum sveitarfélaganna með því að 

senda þeim bréf um rannsóknina og hvernig hún færi fram (sjá fylgiskjal 1, bls. 

82) og þegar leyfi lá fyrir var kynningarbréf sent út til leikskólastjóranna (sjá 

fylgiskjal 2, bls. 84). Í bréfinu um rannsóknina kom fram tilgangur 

rannsóknarinnar, uppbygging og rannsóknarspurning. Í sama bréfi var óskað 

eftir samþykki viðmælanda fyrir því að taka upp viðtalið sem síðan yrði ritað 
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upp orðrétt og unnin meginþemu úr. Að því loknu verði öllum upptökum eytt. 

Átta leikskólastjórar samþykktu að taka þátt í rannsókninni, ekkert svar kom 

frá einum leikskólastjóra og var því valin annar skóli til að ná því markmiði að 

hafa níu viðmælendur í rannsókninni. Við undirbúning og gerð þessarar 

rannsóknar var farið eftir höfuðreglunum fjórum um siðfræði rannsókna, 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73). 

3.4 Þátttakendur 

Níu leikskólastjórar tóku þátt í rannsókninni frá níu mismunandi leikskólum af 

landsbyggðinni. Þetta voru allt konur með mislanga reynslu af því að starfa 

sem skólastjórar. Fjórar höfðu starfað sem leikskólastjórar í yfir tuttugu ár, 

þrjár voru með yfir tíu ára reynslu og tvær voru með undir tíu ára reynslu sem 

leikskólastjórar. Flestar útskrifuðust frá Fósturskóla Íslands en allar voru þær 

með viðbótarmenntun, allt frá því að hafa tekið nokkur fög um móttöku nýliða 

yfir í það að vera með meistaragráðu ýmist við stjórnun og forystu 

skólastofnana eða í sérkennslufræðum.  

Einn viðmælandinn var grunnskólakennari í grunninn. Þegar samþykki 

fyrir þátttöku lá fyrir var ákvörðun tekin um hvar viðtölin færu fram. Sjö viðtöl 

voru tekin á skrifstofu þátttakenda, eitt viðtal var tekið heima hjá viðkomandi 

leikskólastjóra og annað var tekið í Háskólanum á Akureyri þar sem 

leikskólastjórinn stundar nám. Þrjú viðtöl voru tekin árið 2019 og sex í janúar 

2020. 

3.5 Gagnagreining 

Tekið var eitt viðtal við hvern viðmælanda, samtals níu viðtöl. Viðtölin voru 

öll hljóðrituð og rituð upp orðrétt með hik orðum, hlátri eða gráti sem og allar 

þagnir skrásettar. Fyrir hvert viðtal var hugurinn hreinsaður, þ.e. að 

fyrirframgerðar hugmyndir voru settar til hliðar, sem og skráðar í dagbók. 

Bílferðin heim eftir hvert viðtal var notuð til að hugleiða viðtölin og það sem 

fram fór og það skráð niður þegar heim var komið. Hvert viðtal var ritað upp 

áður en næsta viðtal var tekið til að skoða hvort að einhverjir þættir kæmu ekki 

fram. Hvert viðtal var lesið yfir nokkrum sinnum, ígrundað og þemagreint. 

Greiningarlíkan sem var gert fyrir hvern viðmælanda, líkanið var sent til 
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viðkomandi til að fá staðfestingu á að þetta væru þeir áhersluþættir sem komu 

fram í viðtalinu en einnig til þess að viðkomandi gæti bætt við líkanið ef honum 

fannst einhvern áherslupunkt vanta. Í lokin voru viðtölin lesin yfir aftur sem 

og þemagreining þeirra, hún ígrunduð og eitt greiningarlíkan gert fyrir öll 

viðtölin með yfirþema, meginþema og undirþemu (sjá töflu 1, bls. 32) áður en 

niðurstöður voru skrifaðar. 
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Tafla 1. Heildargreiningarlíkan 

 

 

Yfirþema
•Lærdómssamfélagið í leikskólanum er bara svona 
vítt og breitt

Meginþema •Undirþema

Markmið og 
sýn leikskólans

•Fyrir hvað stendur skólinn 

•Að allir viti hvert við stefnum

•Breyta viðhorfum

•Menntasýn skólastjóra og starfsmanna

•Taka allt með aðalnámskrá og menntastefnu

Samvinna/að 
læra saman

•Fjölbreytt fagmenntun

•Dreift vald

•Teymisvinna/nefndarvinna

•Traust á milli starfsmanna

•Ígrundun, læra hver af annari

Starfsefling

•Fundir

•Starfsmenn hafa frelsi til að þróast í starfi

•Undirbúningur/ samráð

•Prufa nýjar hugmyndir

•Deildarstjórar hafa mikið frelsi

Nýting á tíma

•Tími til funda

•Of lítil tími 

•Nýta tímann vel

•Of mikið á dagskrá 

•Deildir gefa hvor annari tíma

Menntun 
starfsmanna

•Fækkun leikskólakennara

•Stuðningur við nám starfsmanna

•Veikinda fjarvera

•Leiðtogar innan skólans

•Fagfólk og reynsluboltarnir í leikskólanum 
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3.6 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Hugtök sem vert er að hafa í huga þegar kemur að gæðum rannsókna eru, 

réttmæti, áreiðanleiki, hlutleysi og alhæfing (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 216). Þessi rannsókn segir frá reynslu 

leikskólastjórnenda af faglegu lærdómssamfélagi og hvaða skilning þeir leggja 

í hugtakið. Rannsóknin var unnin eftir 12 stigum Vancouver–skólans (sjá töflu 

2, bls. 34).  

Í Vancouver–skólanum er mikið lagt upp úr réttmæti og áreiðanleika í 

rannsóknum s.br. stig 7, 9 og 11. Engin viðmælandi vildi bæta neinu við sitt 

greiningarlíkan né gera breytingar á þeim niðurstöðum sem fram komu. 

Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að leggja fyrirframgerðar hugmyndir sínar 

til hliðar, þær voru skráðar niður í þar til gerða dagbók. Sá þáttur sem 

rannsakandi hafði áhyggjur af, var starfsreynsla hans í leikskóla. 
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Tafla 2. Tólf þrepa vinnuferli rannsóknarinnar 

Stig 1. Val og lýsing á þátttakendum (úrtakið): Leikskólastjórar með 

mislanga stjórnunarreynslu. Allar með einhverja auka menntun. 

Þátttakendur voru allt konur. 

Stig 2. Undirbúningur hugans: Fyrir hvert viðtal var hugurinn hreinsaður 

og staldrað við. Vangaveltur sem gætu haft áhrif á rannsóknina skrifaðar í 

dagbók.  

Stig 3. Þátttaka í samræðum: Tekin voru níu viðtöl, eitt við hvern 

þátttakanda.  

Stig 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök: Viðtölin hljóðrituð 

og rituð upp orðrétt með öllum hik orðum, hlátri og gráti, sem og þagnir.  

Stig 5. Þemagreining: Hvert viðtal var þemagreint og stöðugar vangaveltur 

um hver væri rauði þráðurinn í sögu einstaklinganna.  

Stig 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda: Hlustað var á 

hvert viðtal, það ritað og lesið yfir nokkru sinnum og síðan þemagreint.  

Stig 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani með viðkomandi þátttakanda: 

Greiningarlíkan hvers þátttakanda ver sent til hans í tölvupósti með ósk um 

staðfestingu en einnig með áherslu á að ef einhvern þátt vantaði inn í, að 

greina frá honum . 

Stig 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr öllum einstaklings 

greiningarlíkönunum: Farið var vel yfir öll greiningarlíkönin og velt fyrir 

sér hver er saga þessara einstaklinga. 

Stig 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman við rannsóknargögnin: Öll 

gögnin lesin yfir aftur og skoðað hvort að það væri eitthvað sem hafði farið 

fram hjá rannsakanda.  

Stig 10. Kjarni fyrirbærisins sett fram sem lýsir fyrirbærinu í hnotskurn: 

Einn viðmælandai í rannsókninni hitti naglann á höfuðið þegar hún sagði 

lærdómssamfélagið er bara svona vítt og breitt. 

Stig 11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani og megin þema með 

einhverjum þátttakendum: Heildargreiningarlíkanið var sent til tveggja 

þátttakanda til staðfestingar ásamt sögunni sem skrifuð var.  

Stig 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar upp þannig að raddir allra 

heyrast: Teknar voru beinar tilvitnanir frá öllum þátttakendum.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar, farið verður í gegnum 

heildargreiningarlíkanið sem lá fyrir eftir viðtölin. Kaflanum er skipt niður í 

nokkra undirkafla. Í kafla 4.1 verða viðmælendur mínir kynntir til sögunar. Í 

kafla 4.2 er sagan skráð eftir þeim áhersluþáttum sem komu fram hjá 

viðmælendum og sett var upp í heildargreiningarlíkaninu (sjá á bls. 32). Í kafla 

4.3 gefur að líta samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

4.1 Þátttakendur 

Eins og áður hefur komið fram þá voru viðmælendur mínir níu talsins sem 

starfa í leikskólum á landsbyggðinni. Þeir hafa allir mikla reynslu af 

leikskólastarfi en mislanga reynslu sem leikskólastjórar. Hverjum 

leikskólastjóra var gefið dulnefni sem og leikskólanum sem hann starfar við til 

að gæta að trúnaði við þá.  

Viðmælandi eitt fékk dulnefnið Birna, hún er grunnskólakennari í 

grunnin en bætti við sig leikskólakennaranámi. Birna hefur meistaragráðu í 

stjórnun menntastofnana í lærdómssamfélagi frá Háskólanum á Akureyri. 

Birna hefur starfað við stjórnun í tuttugu ár. Leikskólinn hennar er með tvær 

starfsstöðvar. Í leikskólanum eru þrettán starfsmenn, fjöldi barna er rokkandi 

eftir árum en skólinn tekur 39 börn frá tólf mánaða aldri.  

Viðmælandi tvö fékk nafnið Inga, hún er útskrifaður leikskólakennari 

með meistaragráðu í stjórnun menntastofnana. Inga hefur starfað sem 

leikskólastjóri í tíu ár en hefur langan starfsaldur í leikskólastarfi. Leikskólinn 

hennar er með tvær starfsstöðvar og í dag þá eru börnin 176 á níu deildum. Í 

skólanum starfa um 55 starfsmenn og þar af eru sextán fagmenntaðir.  

Viðmælanda þrjú kalla ég Hönnu, hún útskrifaðist sem fóstra frá 

Fósturskóla Íslands árið 1990 og tók viðbótarnám til B.ed. gráðu árið 2014 og 

hefur í framhaldi tekið nokkur fög í stjórnun og forystu menntastofnana frá 

Háskólanum á Akureyri. Hanna hefur starfað sem leikskólastjóri í fjórtán ár. 

Það er nýbúið að sameina leikskólann hjá henni undir eitt þak en hann var áður 

með tvær starfstöðvar. Í leikskólanum eru 103 börn og í skólanum starfa 35 

starfsmenn þar af þrettán fagmenntaðir.  

Viðmælandi fjögur er Erla, hún útskrifaðist sem leikskólakennari frá 

Fósturskóla Íslands árið 1994 og hefur tekið í framhaldinu nokkra áfanga um 
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móttöku nýliða og jafningjafræðslu. Erla hefur aðallega starfað við stjórnun frá 

útskrift þ.e. deildastjórnun, aðstoðarleikskólastjóri og nú sem leikskólastjóri. 

Eins hefur hún reynslu af því að vera stjórnandi í leikskóla erlendis frá. Erla er 

með átta ára reynslu sem leikskólastjóri. Í skólanum hjá henni eru 94 börn og 

28 starfsmenn, þar af eru fimmtán fagmenntaðir. 

Ragna er viðmælandi fimm hún útskrifaðist sem leikskólakennari árið 

2007. Hún er með diplómu í stjórnun og forystu menntastofnana og er nú að 

taka diplómu í sérkennslufærðum. Hún hefur starfað við leikskóla í yfir tuttugu 

ár og hefur því góða reynslu af leikskólastarfi en hún hefur starfað sem 

leikskólastjóri síðustu tvö ár. Í skólanum hjá Rögnu eru 25 börn og hjá henni 

starfa níu starfsmenn og þar af eru þrír fagmenntaðir.  

Dulnefni sjötta skólastjórans er Svana. Hún útskrifaðist með B.ed. gráðu 

í leikskólakennarafræðum 2004. Svana lauk meistaragráðu árið 2010 með 

áherslu á sérkennslu og í dag stundar hún nám við Háskóla Íslands. Svana hefur 

verið leikskólastjóri í þrem leikskólum í mislangan tíma og gengt 

deildarstjórastöðu þess á milli. Í árum talið þá hefur Svana starfað í tíu ár sem 

leikskólastjóri. Í leikskólanum hjá Svönu eru 114 börn og 38 starfsmenn og þar 

af eru átján fagmenntaðir. Leikskólinn er með nokkrar starfsstöðvar.  

Nafn sjöunda viðmælandans er Anna, hún útskrifaðist sem fóstra árið 

1992 og er með meistaragráðu í stjórnun menntastofnana. Anna hefur starfað 

sem leikskólastjóri síðan þá, að undanskildu einu ári sem hún starfaði við 

grunnskólann. Í leikskólanum hjá Önnu eru 64 börn í tveimur starfsstöðvum 

og starfsmenn skólans eru 22, þar af eru tveir fagmenntaðir.  

Viðmælandi átta hlaut nafnið Sara, hún útskrifaðist frá Fósturskóla 

Íslands 1993 og hún tók diplómanám í stjórnun menntastofnana frá 

Háskólanum á Akureyri. Einnig hefur hún sótt sér réttindi erlendis til kennslu 

á agastefnu. Sara hefur starfað sem leikskólastjóri í 23 ár. Í leikskólanum hjá 

Söru eru 131 börn og 36 starfsmenn þar af eru tuttugu fagmenntaðir. Leikskóli 

Söru er með tvær starfsstöðvar.  

Rósa er síðasti viðmælandinn en hún útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands 

árið 1994 og bætti síðan við sig B.ed. gráðu ásamt því að hafa tekið nokkra 

kúrsa er varða tvítyngd börn. Rósa hefur starfað sem leikskólastjóri frá 1996. Í 

leikskólanum hjá Rósu eru 44 börn á tveimur deildum, með fimmtán 

starfsmenn og þar af eru átta fagmenntaðir. 
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4.2 Reynsla leikskólastjóranna af faglegu 

lærdómssamfélagi 

„Lærdómssamfélagið er bara svona vítt og breitt“ sagði Inga í lok viðtalsins en 

þessi setning lýsir vel öllu því starfi og aðferðum sem þarf til við vinnu að 

faglegu lærdómssamfélagi. Því var setningin hennar valin sem yfirþema í 

rannsókninni. Skólastjórarnir nálguðust viðfangsefnið frá mismunandi hliðum 

og lögðu mismunandi skilning í hugtakið lærdómssamfélag. Vitneskja þeirra 

um faglegt lærdómssamfélag var allt frá því að hafa nýlega heyrt um hugtakið 

upp í það að hafa tekið þátt í verkefnum á vegum sveitarfélagsins og Háskólans 

á Akureyri og kynntust hugtaki og vinnuaðferðum um faglegt 

lærdómssamfélag. Leikskólastjórarnir gengu allir út frá því að vera með 

dreifða forystu og fá starfsmenn með sér í þá vegferð að gera skólann að 

lærdómssamfélagi með því að setja sér markmið og sýn á starfið. 

Leikskólastjórarnir lögðu áherslu á að starfsmenn töluðu saman, væru 

að vinna saman í teymum og að samstarfsfólk starfaði á jafningjagrundvelli 

með það að leiðarljósi að efla starfsmenn í starfi með hag barna að leiðarljósi. 

Þær ýmist töluðu um starfið innan leikskólans en einnig voru nokkrar sem 

tengdu samfélagið og grunnskólann við lærdómssamfélagið. Sú sýn sem 

leikskólastjórarnir höfðu um lærdómssamfélagið var eins og Rósa lýsir því svo 

vel. 

 

Lærdómssamfélag er hópur fólks sem deilir sameiginlegum áhuga og 

sýn á nám, vinnur saman og styður hvort annað í leitun að 

sameiginlegum leiðum til að greina starfshætti sína og bæta þá og 

innleiða nýja sem stuðla að betri árangri fyrir alla. 

 

Svana kom inn á svipaða punkta þegar hún skilgreindi hvað lærdómssamfélag 

væri í hennar huga en hún nefnir einnig að  

 

Allt miðar þetta að því að fólk sé að fara í sömu átt en fari ekki endilega 

sömu leiðina að markmiðum. ... Þá þurfa allir að vera samtaka og 

tilbúnir til þess að vera í þessu samfélagi. 
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Það fóru ekki allir svona djúpt í það að skilgreina hvað lærdómssamfélag er í 

þeirra huga eða eins og Sara sagði þá væri faglegt lærdómssamfélag í stuttu 

máli „samfélag fólks sem er bæði að nema og kenna.“ 

Þrátt fyrr að nálgast faglegt lærdómssamfélag á mismunandi hátt og 

misítarlega, má heyra að þær leggja allar áherslu á að í faglegu 

lærdómssamfélagi sé samvinna ríkjandi, að allir í skólanum séu að læra, börn 

sem og kennarar, að allir vinni eftir sömu markmiðum og að 

leikskólasamfélagið gangi í takt. Erla orðaði það svo að lærdómssamfélag væri 

„vinnumáti leikskólakennara ... leikskólakennarar hafa alltaf starfað í anda 

lærdómssamfélags.“ 

Markmið og sýn leikskólans 

Einn sá þáttur sem kom mjög skýrt fram hjá leikskólastjórunum var að setja 

það niður fyrir sig, hvað skólinn þeirra standi fyrir og að allir innan skólans 

viti í hvaða átt skólinn stefnir. Leikskólastjórarnir töluðu um að það væri mjög 

mikilvægt að starfsmenn hefðu sama skilning á t.d. einkunnarorðum skólans. 

Þeir komu einnig inn á mikilvægi þess að stjórnendur skoðuðu menntasýn sína 

og hvernig hún hefur áhrif á starf leikskólans sem og menntasýn kennara. Allir 

komu þeir inn á hversu mikilvægt það væri að horfa til allra þátta sem koma 

að því að setja markmið og sýn fyrir skólann, þ.e. að horfa á aðalnámskrá, 

menntastefnu sveitarfélagsins sem og það umhverfi sem skólinn er staddur í. 

Þó að þessir þættir kæmu allir fram hjá skólastjórunum, þá mátti greina 

mun á því hvort þeir voru með frá stofnun skólans eða hvort að þeir tóku við 

skóla sem kominn var með ákveðin markmið og sýn á skólastarfið. Komu 

skólastjórarnir inn á að það gæti verið erfitt að breyta viðhorfum ef einhverjar 

breytingar ættu sér stað í skólanum.  

Sara og Rósa nefndu það báðar hvað þær voru heppnar að fá að stofna 

skóla frá grunni og koma þannig að þeirri vinnu sem krefst þess að setja það 

niður fyrir sig, hvaða markmið og sýn skólinn ynni út frá. Grípum niður í 

samtalið hjá Söru: 

 

Ég hafði náttúrulega alveg einstakt tækifæri á því að búa til skóla. ... Þá 

settist ég með mínu fólki í gamla skólanum og við vorum svona að spá 

og ígrunda hvað það væri sem okkur myndi virkilega langa til að vinna 
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með. Þá horfðum við á námssvið leikskólans eins og þau voru þá og það 

umhverfi sem skólinn er staðsettur í. 

 

Rósa tekur það fram að það hafi orðið miklar breytingar frá því að 

skólinn var stofnaður og til dagsins í dag en skólinn hennar var lítill sveitaskóli 

sem var stofnaður 1994. Í dag þá er búið að byggja við hann einu sinni og það 

stendur til að stækka hann en frekar.  

 

Rosalega miklar breytingar frá því að leikskólastjórar voru auka atriði. 

... Það má eiginlega segja að maður hafi bara já að samfélagið hér í 

sveitinni farið úr torfkofa yfir í steinhús. Það eru svo miklar breytingar 

á skólastarfi.  

 

Hjá Rósu er gengið út frá þremur áherslum í skólastarfinu og þegar 

breytingar eiga sér stað er horft til þessara þátta og skólinn sem og 

starfsumhverfið er hannað með þá hugmyndafræði í huga.  

Í umræðunni um markmið og sýn á skólastarf, komu flestir 

skólastjórarnir inn á þau einkunnarorð sem skólarnir höfðu sett sér og vinna 

eftir. Fóru þeir inn á hvað það væri mikilvægt að starfsmenn hefðu sama 

skilning á því hvað einkunnarorð skólans standa fyrir. Svana, Anna og Hanna 

lögðu á það áherslu að reglulega væri farið yfir einkunnarorðin og þau rædd, 

þannig að starfsmenn væru að ganga í takt. Ragna sagði að til að skerpa á 

hugmyndafræði skólans og fyrir hvað hann stendur þá hafði í skólanum hennar 

verið ákveðið að fara þessa leið.  

 

Í haust var tekið upp ákveðið þjálfunar prógramm fyrir starfsmenn til að 

þjálfa það í að vinna eftir stefnu og hugmyndafræði skólans. ... Í 

starfsmannakönnun sem gerð var nú á dögunum þá var mikil ánægja 

meðal starfsmanna með þjálfunina. 

 

Leikskólastjórarnir fóru hér gjarnan yfir öll þau verkefni sem skólarnir 

eru að vinna með og þá kom fram ákveðinn munur á því hvernig þær settu það 

fram. Hjá Söru, Svönu, Erlu og Rósu var það mikilvægt að teymi/nefndir innan 

skólans settu sér markmið og sýn. Þannig tækju þau ábyrgð á starfinu sem fram 

færi innan teymis/nefnda. Einnig kom fram hjá þeim að mikilvægt væri að allir 
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í skólanum fengu vitneskju um hlutverk sem og hvert hver nefnd væri að 

stefna. Sara sagði:  

 

Það er skipaður ábyrgðarmaður nefndar og þeir sjá til þess að nefndir 

setji sér markmið og setja niður hlutverk nefndarinnar þennan vetur, 

sem síðan er sent út til allra ... sem gerir þá alla mjög meðvitaða um 

hlutverk nefndarinnar.  

 

Aftur á móti hjá Hönnu, Birnu og Ingu kom fram að það eru teymi sem 

vinna saman, en ekki var áhersla á að teymin/nefndir settu sér markmið eða 

leiðir. Í leikskólanum hjá Önnu þá var ekki mikið um teymi eða nefndir, mikið 

hafði verið um endurnýjun á starfsmönnum. Anna fékk leyfi hjá 

bæjaryfirvöldum til að hækka starfsmenn um þrjá launaflokka ef þeir tækju að 

sér ábyrgð á verkefnum. En þetta var allt mjög óljóst og sem dæmi þá var 

nýbúið að bursta rykið af læsisstefnu sem leikskólinn vann eftir. Einnig voru 

þær að huga að nýju verkefni sem ekki var komið nógu langt til að setja það í 

nefnd. „Þá er verið að skoða mannauðinn ... það er ein búin að taka við þessu, 

mál og læsisstefnu, af því að hún var eiginlega bara ofan í kassa hjá okkur.“ 

Erla fór enn lengra með umræðuna um markmið og sýn og ræddi um að 

stjórnendur yrðu að vera búnir að skoða fyrir hvað þeir standa og hvernig 

stjórnendur þeir vildu vera. Erla kom einnig inná að stjórnendur verða að horfa 

á hvernig þeirra menntasýn væri og hvernig hún mótaði andann í skólanum. 

Hún segir að stjórnandinn þyrfti að spyrja sig „af hverju vill maður fara í 

stjórnun og hvernig ætlar maður að stjórna?“ 

Sara fór inn á menntasýn kennara og talaði um að starfsmönnum væri 

gerð grein fyrir hvað skólinn stendur fyrir og hver menntasýn skólans væri 

þegar hún er að ráða inn kennara. Fram kom hjá leikskólastjórunum að 

markmið og sýn væru aldrei endanleg, það yrði alltaf að hafa það í huga að 

leikskólastarfið er lifandi og þættir breytast í samfélaginu, sem og í 

menntastefnu sveitarfélaga og aðalnámskráinni. Þá er mikilvægt að gefa 

hlutunum tíma og samræðan verður að hafa farið fram því eins og Svana segir, 

að þegar „fólk hefur tíma til undirbúnings og ígrundunar þá verður allt öðruvísi 

viðhorf gagnvart breytingum.“ 
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Samvinna – að læra saman 

Leikskólastjórarnir voru allir með þá sýn á stjórnun leikskólans að það þyrfti 

að vera með dreifða forystu þ.e. að allir ættu að koma að borði þegar verið er 

að ræða eða huga að breytingum eða kennsluaðferðum í leikskólanum. 

Mikilvægt er að í leikskólanum sé jafningasamfélag þar sem engin ein rödd 

fær að yfirgnæfa heldur er hlustað á allar raddir hvort sem starfsmaðurinn er 

fagmenntaður eða ekki. Leikskólastjórarnir lögðu mikla áherslu á samvinnu 

starfsmanna bæði innan deilda sem og þvert á deildir. Einnig fóru þær yfir hvað 

það er mikilvægt að hafa samvinnu við næstu skólastig sem og samfélagið sem 

leikskólinn er staðsettur í.  

Teymis- og nefndarvinna var mikið í umræðunni og hvernig henni væri 

háttað og mikilvægi þess að traust myndaðist í starfsmannahópnum. 

Leikskólarnir voru mislangt komnir í ferlinu að fá starfsmenn til að ígrunda 

starfið, en allir voru með áherslu á að starfsmenn læri saman og af hvor öðrum. 

Dreifð forysta var mikilvægur þáttur hjá leikskólastjórunum, Svana kom inn á 

það „að allir séu saman í vinnunni, að fólk hafi rödd og eru starfandi með mér.“  

Hanna benti á að „ég er bara búinn að vera að vinna ... hérna ... að koma 

þeirri hugsun inn að ég er ekki einráð, deildarstjórinn er ekki einráður.“ Eða 

eins og Erla sagði „maður vill hafa dreifða forystu án þess að maður vilji hafa 

stéttaskiptingu. Dreifð stjórnun á að smita í alla en ekki bara frá stjóra í 

deildarstjóra og deildarstjóra í deildarfólk ... að allir fái hlutverk.“ 

Anna kom inn á að reynslan hafi kennt henni að það er nú betra að hafa 

alla með, að skipunin komi ekki að ofan heldur að þetta sé allt samvinna. En 

verkefni gátu tekið lengri tíma vegna þessa og fram kom hjá Birnu að 

starfsmenn upplifi ekki alltaf að þeir séu virkir í ferlinu því að:  

 

Þetta tekur allt svo langan tíma, eins og þegar við vorum að gera 

námskrána okkar, ... en tveimur árum seinna er námskráin afgreidd. Þá 

er fólk búið að gleyma hvernig vinnan var í byrjun, ... kannski tekur 

maður eitthvað á starfsdegi og svo líða margir mánuðir í næsta 

starfsdag. Ég mundi vilja getað fundað vikulega með öllum 

starfsmannahópnum mínum, bara stutta fundi einmitt til þess að geta 

svona haldið svona reglulega áfram með verkefni og mat.  

 

Það var greinilegt að leikskólastjórarnir lögðu mikla áherslu á að 

starfsmenn væru þátttakendur í því að móta og þróa skólann sem og 
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skólastarfið í skólanum. Að í leikskólanum væri mikið um samvinnu og töluðu 

þær ýmist um teymisvinnu, hópvinnu eða nefndarvinnu starfsmanna. „Það er 

allt ákveðið hér í teymum“ nefnir Inga.  

Sara segir frá því að hún hafi fyrir nokkrum árum tekið þátt í verkefni 

með sveitarfélaginu sínu og Háskólanum á Akureyri að vinna að því að koma 

á lærdómssamfélagi en þar hittust skólastjórar í sveitarfélaginu, lásu fræðin og 

ræddu hlutina.  

 

Þetta var mjög skemmtileg vinna og því fórum við að huga að því 

hvernig við gætum yfirfært þetta í skólann okkar, þannig að við gætum 

lært hvert af öðru. Við ákváðum að fara þá í svona nefndarvinnu. 

 

Erla kemur inn á að með samvinnunni sé verið að fella niður veggi innan 

stofnunarinnar og allar voru þær sammála um að það græða allir á samvinnu. 

Mátti heyra setningar eins og „Tveir heilar koma með betri lausn en einn. ... 

Það hafa allir eitthvað að gefa ... og það hafa allir eitthvað að þiggja líka. ... 

Góð ráð eru dýrmæt.“ 

Þó að í flestum skólunum mætti heyra að unnið væri í nefndum/teymum 

þá var mikil munur á því hvar skólarnir voru staddir þegar kom að þeirri vinnu. 

Sumir leikskólanna voru ný farnir að vinna í teymum á meðan aðrir höfðu 

unnið með teymi í nokkur ár. 

Birna var nýbúin að koma á teymisvinnu í sínum skóla, settir voru saman 

þrír hópar sem unnu með ákveðin verkefni og starfsmenn áttu að dýpka 

skilning sinn á viðfangsefninu. Þetta ákvað hún að prufa síðasta vetur og gaf 

það góða raun og skilaði góðum árangri bæði fyrir skólann, börnin og 

starfsmennina.  

Hjá Söru var teymisvinna búinn að tíðkast lengi og mátti greinilega 

heyra það. Enn líkt og áður hefur komið fram þá setja teymin sér markmið og 

sýn, gera fundargerðir og skila, þannig geta allir lesið hvað fer fram á 

fundunum. Sara lagði einnig áherslu á að:  

 

Þetta er kennaranna og þær eru að læra hver af annarri og þær eru að 

taka ábyrgð, eru að taka ákvarðanir og þær eru að ígrunda, dýpka 

skilning sinn á viðfangsefninu og koma með nýjungar og leiða það inn 

í skólann. Það er ekki bara á herðum skólastjórnanda. 
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Fram kom hjá leikskólastjórunum að starfsmenn röðuðu sér í nefndir/ 

teymi eftir áhugasviði þeirra en einnig að starfsmenn tækju að sér verkefni 

innan deilda eftir áhugasviði. Erla lýsti þessu svona:  

 

Getur þú séð um myndirnar af því þú ert svo klár í tölvunni, ... þú ert svo 

hugmyndarík viltu þú sjá um listasmiðju. ... Það þurfa allir hlutverk, ... það 

tilheyra allir inni í þessum pýramída. 

 

Skólastjórarnir töluðu allir um að samvinna sem og teymisvinna væri 

bæði þvert á deildir, en einnig innan deilda. Rósa kom inn á það að starfsmenn 

á deildum skiptu sér í tveggja manna teymi þar sem hvert teymi hélt utan um 

og skipulagði kennslu hvers árgangs á deildinni. Skólastjórarnir fóru einnig inn 

á þá samvinnu sem skólinn er með við næsta skólastig, ýmist var það vegna 

afnota af húsnæði, til að fá samfellu í nám barnanna sem eru að fara á milli 

skólastiga. Í nokkrum tilfellum voru skóladagatöl og námskeiðsdagar 

sameiginlegir. Skólinn hennar Erlu var með samstarf við framhaldsskóla þ.e. 

að hann tekur nema í sex vikur frá Þýskalandi. „Það eru sem sagt krakkar sem 

að hafa verið, sem hafa lent villu vegar og tekst að komast aftur á beinu 

brautina, .... gulrótin er að þau koma hingað í svona mánuð.“ 

En einnig er skólinn í samstarfi við vinabæ sveitarfélagsins og taka nema 

sem eru að læra til leikskólakennara eða eins og Erla segir „þannig að við erum 

með alls konar samstarf.“ 

Það var samt einn þáttur sem skólastjórarnir komu allir inn á þegar þeir 

voru að ræða um samstarf og teymisvinnu en það var traust og virðing á meðal 

starfsmanna. Anna kom inn á að vera með opin samskipti og „ekkert tuð út í 

horni eða milli starfsmanna.“ 

Ragna talaði um að hafa allt upp á borði gagnvart foreldrum, börnum og 

starfsmönnum. Rósa sagði að hún treysti því að allir gerðu sitt besta og að 

starfsmenn gerðu það einnig gagnvart henni. Hún fór einnig inn á að henni væri 

það mikið í mun að fólki liði vel í vinnunni.  

Sara, Svana og Erla lögðu mikla áherslu á að skapa traust með því að 

hlusta á fólkið sitt, vera með opnar umræður á fundum þar sem fólk getur sagt 

sínar skoðanir án þess að vera skotið niður. Að samskiptin séu jákvæð og góð 

og að fólk finni fyrir stuðningi og samkennd. Starfsmenn geta leitað til hvers 

annars, þetta eru setningar sem viðgangast í skólanum hjá mér meðal kennara 
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segir Sara, „ég er í vandræðum getið þið hjálpað eða ég sé að þú ert í 

vandræðum ég skal hjálpa.“ 

Erla kom inn á að það væri mikilvægt að hafa frjálsræði og svigrúm til 

að móta sig aðeins. „Það að finna traust gerir það að verkum að maður eflist. 

... og einnig að ég finni fyrir því að mér sé treyst fyrir því hvernig ég geri 

hlutina frá sveitarfélaginu.“ 

Starfsefling 

Leikskólastjórarnir komu allir inn á þann vettvang sem þeir hafa til að efla og 

styrkja skólann, starfsmenn og nám barnanna. Nefndu þeir þá til ýmsa fundi 

s.s. starfsmannafundi, deildarstjórafundi, teymisfundi, fagfundi, starfsdaga og 

námskeiðsdaga. Jafnframt komu þær inn á að skólastjórar hittast á fagfundum 

sem væri ákveðin starfsefling fyrir þá. Það var misjafnt eftir stærð sveitarfélaga 

hvernig fundunum var háttað. Í stærri sveitarfélögum þá hittust leikskólastjórar 

á svæðinu en í minni sveitarfélögum þá hittast leikskólastjórar í kjördæminu 

eða í þeirri deild sem þeir tilheyra innan félags leikskólastjórnenda. Anna segir 

frá:  

 

Við hittumst hér leikskólastjórar í fl. deildinni okkar á ca. sex vikna 

fresti. Þessi hittingur skiptir okkur gríðarlega miklu máli þar sem lítið 

er af fagmenntuðu fólki í skólanum hjá okkur flestum. Þarna erum við 

bæði að vinna að sameiginlegum verkefnum og stefnu en einnig er þetta 

faglegur stuðningur við okkur. ... Stundum erum við með handleiðslu 

við hvor aðra og þarna gefst okkur kostur á að ígrunda okkar starfshætti.  

 

Erla fór inn á að hún hafi tekið þátt í jafningjafræðslu á vegum 

sveitarfélagsins og Háskólans á Akureyri og þar voru leikskólastjórar paraðir 

saman.  

 

Við vorum báðar hérna nýteknar við og það sem við hugsuðum fyrst 

var hvað getur ný og ný kennt hvor annarri en til að gera langa sögu 

stutta þá fengum við allskonar verkefni og hittumst. ... Það eru fimm ár 

síðan og ég á hádegisfund með henni á morgun. .... þetta er okkar 

haldreypi, það að geta setið með jafningja og rætt málin og velt þeim 

fyrir sér. .... Þetta er bara svona sjálfshjálp. ... Ég heyri í henni og bara 
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heyrðu við eigum að skila þessu hvernig ætlar þú að gera þetta. Málin 

eru rædd og þá er lausnin fundin í staðin fyrir að vera bara á sínum stað 

með hurðina lokaða.  

 

Það var aðeins einn leikskólastjóri sem ekki var með boð um slíka 

samráðsfundi með öðrum leikskólastjórum og sagði að hún væri hálfgerður 

einyrki. Þegar starfseflingu starfsmanna bar á góma þá voru þættir sem komu 

fram hjá flestum skólastjórunum og það var að starfsmenn hafi frelsi til að þróa 

sig áfram í starfi. Að þeim sé gefið tækifæri á að prófa nýjar hugmyndir og sjá 

hverju það skilar. Erla kom inn á að: 

 

Við stjórnendurnir verðum að passa að fólk sé óhrætt við að koma með 

brilljant hugmyndir og nýta hugmyndirnar þeirra, ... því stundum verður 

maður sem stjórnandi að sitja á sér. Leyfa fólki að koma með 

hugmyndir, þó svo að ég viti inni í mér að þetta komi ekki til með að 

ganga, því sá sem kemur með hugmyndina verður líka að fá að díla 

svolítið við, ... að annað hvort er hugmyndin brilljant og þær ganga upp 

eða ekki. Það er lærdómur fyrir starfsmanninn, því ef þú ætlar aldrei að 

prufa neitt þá situr þú bara fastur. 

 

Hanna er á sama stað hún vill að fólk fái sjálfstraust til að prófa sig áfram 

„í að gera hitt og þetta og hérna einmitt þú lærir bæði af því sem gengur vel og 

illa ... hvaða lærdóm getum við dregið.“ 

Leikskólastjórarnir voru allir sammála því að það er mikilvægt að 

starfsmenn fái tíma til undirbúnings en einnig að þeir hafi svigrúm til að vera 

í samráði við aðra starfsmenn. Á því sviði voru leikskólarnir þó á mismunandi 

stað. Fram kom hjá Birnu, Ingu og Hönnu að starfsmenn kæmust ekki alltaf í 

undirbúning, ýmist vegna veikinda eða manneklu. Inga talaði um 

undirbúninginn: 

 

Hann var náttúrulega í ógurlegu standi. Við ætluðum að keyra þá línu í 

haust að setja bara fólk í undirbúning. ... Við sendum svo bara börnin 

heim. En við megum það ekki, ... það stendur ef maður les smáa letrið 

þá kemur það fram. 
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Erla, Sara og Rósa höfðu aðra sögu að segja um undirbúning 

starfsmanna. En þær lögðu áherslu á að það væru tveir til þrír saman í 

undirbúningi í einu því þá fá mál þessa óformlegu umræðu líka. Þær hafa ekki 

lent í því að skulda undirbúning, þó svo að dagbækur þeirra sýna að það hafa 

verið fjarvera hjá starfsmönnum. Erla kemur inn á að „starfsmennirnir þær 

leysa þetta, þær bara leysa þetta með samvinnu, þær leysa þetta með 

lærdómssamfélags hugsun, ... já bara samvinna og traust á milli starfsmanna.“ 

En allt þarf þetta að passa inn í leikskólana, þá stefnu og markmið sem 

þeir eru með. Starfsdagar sem og námskeiðsdagar eru notaðir til að fá námskeið 

en einnig til að dýpka skilning starfsmanna á þeim viðfangsefnum sem skólinn 

er að starfa eftir.  

Nokkrir skólastjórar töluðu um mikilvægi þess að meta það starf sem 

fram fer í skólanum og nefndu þá til sögunar matstækið, Hversu góður er 

skólinn þinn? En það er notað við innra mat í skólunum hjá þeim. Matstækið 

gefur þeim tækifæri á að fá umræðu meðal starfsmanna sem og að þeir ígrundi 

um starfið og starfshætti skólanna, þar sem allir koma að borði bæði kennarar 

og leiðbeinendur. Nokkrir skólar töluðu um að þeir gerðu Svót greiningu þegar 

þeir væru að endurmeta verkefni sem skólinn væri að vinna með. Sara lýsir 

fyrir hvað SVÓT stendur. 

 

S stendur fyrir styrkleika, V fyrir veikleika, Ó fyrir ógnirnar og T fyrir 

tækifærin. ... Við skoðum bara og ígrundum bara hugmyndina hvaða 

styrkleika hefur hún, hvaða veikleika hefur hún, hvaða ógnir býður hún 

upp á og hvaða tækifæri býður hún upp á. Þannig er þetta skoðað og 

ígrundað kosti og gallar á verkefninu ... og eftir það er tekin ákvörðun 

út frá mati en ekki tilfinningu hvort að eitthvað sé skemmtilegt eða ekki. 

 

Hér taka allir starfsmenn þátt í að meta og ígrunda hvort að halda eigi 

áfram með verkefni eða láta þau sofna. Fram kom hjá Rósu að verkefni ættu 

það til að sofna ef viðkomandi sem var áhugasamur um verkefnið hætti eða 

færi í leyfi.  

 

Við vorum spurðar hvort við vildum vera með í þróunarverkefni hér 

með grunnskólanum. Skólastjóri grunnskólans var mikil 

áhugamanneskja um tölvur og iPada. ...Við ákváðum að vera með þó 

við værum ekki mikið með svona öpp, ... en svo fór viðkomandi 
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skólastjóri í leyfi og hérna þetta lognaðist út af þegar annar skólastjóri 

tók við. ... það fór ekki aftur í gang fyrr en, gera átti upp verkefnið og 

fá peninga inn. ... Þá kom RHA inn í þetta. ... Það er svo gaman að geta 

sagt frá því að það var leikskólakennari sem var með elsta hópinn sem 

átti að fara í þetta verkefni en henni fannst þetta pínu erfitt. Hún kunni 

bara ekkert á svona iPada og var því kvíðinn fyrir þessu verkefni. En 

hérna var starfsmaður sem var nýbyrjaður og ný útskrifuð úr 

menntaskóla og ég fékk hana til að fara í verkefnið með 

leikskólakennaranum þar sem hún var mjög fær með Play Pals. Nú eru 

hérna tveir starfsmenn sem eru að læra hver af annarri samhliða því að 

koma með nýjungar inn fyrir börnin, akkúrat svona í anda 

lærdómssamfélagsins. 

 

Leikskólarnir voru með mörg verkefni í gangi, þau gátu verið þvert yfir 

skólann en einnig gátu verkefnin verið tengd aldri barnanna. Rósa talar um að 

það sé ákveðin viðurkenning á starfi skólans þegar hugmyndafræðin og 

verkefni sem skólinn er að starfa með smitast út í samfélagið. „Það eflir okkur 

áfram.“  

Nýting tíma 

Í umræðunni um þá daga og tíma sem leikskólinn fær til að vinna að 

hugmyndafræði og skipulagi skólans þá töluðu leikskólastjórarnir allir um 

tímaskort. Sara segir svo frá: 

 

Fyrst er náttúrulega að þetta er allt of skammur tími 48 stundir á ári eru 

ofboðslega fljótar stundir að fara, inn í þessar stundir þarftu að koma 

skipulagi starfsins, þú þarft að koma fyrir endurmati, þú þarft að koma 

fyrir símenntun, þú þarft að koma að vinnu við skólanámskrá, þú þarft 

að koma vinnu við aðrar stefnur, þannig að tíminn er ekki nægur. En 

við nýtum hann vel.  

 

Hér er verið að vitna í þann tíma sem skólarnir hafa í starfs- og 

námskeiðsdaga sem og starfsmannafundi yfir skólaárið. Nokkrir skólar eru þó 

með fjóra tveggja tíma fundi fyrir utan vinnutíma. Það er mismunandi hvernig 

þessum 48 tímum er skipt niður hjá skólunum. Ýmist eru þeir með lokað í 
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heila eða hálfa daga. Það var aðeins hjá Rögnu sem fundir fóru allir fram eftir 

átta tíma vinnudag en í staðinn þá var skólinn lokaður milli jóla og nýárs sem 

og í dymbilvikunni. Eins og fram kemur þá eru það fjölmargir þættir sem þurfa 

að rúmast innan þessara daga. Kom það fram hjá Birnu að stundum væri bara 

of mikið á dagskrá eins og „síðasta vetur þá voru það málefni sem komu frá 

fræðslusviði sveitarfélagsins sem tóku allt yfir og erfitt var að koma þeim 

málum á sem voru brýn fyrir skólann líkt og innra mat.“ 

Birna, Inga, Hanna og Ragna komu allar inn á hvað það væri lítil tími 

fyrir deildarfundi og illa gangi að láta teymisfundi ganga upp. „Ég bara tróð 

þeim þarna inn og hef ekki skilgreint það fyrir neinum“ sagði Birna sem setti 

á teymisfundi í hádeginu því þá sofa flest börn og ekki þarf eins mikla 

afleysingu inn fyrir þá sem fara á fund. Tímar fyrir deildarfundi og 

teymisfundi voru mjög mismunandi eftir skólum. Í skólunum þar sem 

lærdómssamfélag er haft að leiðarljósi er búið að festa niður tíma að hausti 

fyrir deildarfundi sem og teymisfundi og þeir látnir halda sér. Erla kemur inn 

á að: 

 

Það eru bara heilagir tímar frá kl. 10:00 til 11:00 á föstudögum í 

teymisvinnu, það eru dagarnir sem ekki er hópastarf og þar er 

auðveldara að kippa fólki út af deildum. Þá eru börnin úti og allir 

hjálpast að við að vera með þau. Teymin eru með mismarga daga og 

mismarga fundi á hverri önn fer bara eftir umfangi og ábyrgðarhluta 

nefndarinnar og þessum fundum er haldið til streitu jafnvel þó að það 

vanti einn eða tvo í nefndirnar annars myndu þær aldrei ná að hittast. 

  

Það sama var uppi á teningnum þegar kom að deildarfundum en í 

skólunum hjá Erlu, Söru, Svönu og Önnu þá var mikil samvinna á milli deilda. 

Deildirnar gáfu hvor annarri tíma til að halda deildarfundi þ.e. að næsta deild 

sá um börnin í útiveru á meðan deildarfundir fóru fram og hjá þessum skólum 

var búið að setja niður fundartíma að hausti og þeim var haldið til streitu þó 

það væru veikindi eða aðrar fjarverur. Sara sgði:  

 

Ég gef öllum deildum átta tíma, fer bara fram úr áætlun, ... ég geri kröfu 

á að deildir hittist alla vega fimm sinnum. ... svo hafa þær val um hver 

deild að halda þrjá deildarfundi fyrir utan vinnutíma en það er ekki 

skylda. Þær mega komast upp með að taka þessa fimm en þær mega 
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fara upp í átta. Þetta eru fundir sem við skólastjórnendur sitjum ekki. 

Starfsmenn nýta þá mjög vel því þeir eru ekki svo oft og við erum bara 

búnar á því eftir átta tímana. ... Ég myndi helst vilja hafa enga yfirvinnu 

í fundum. ... að þetta kæmist allt inn í dagskipulagið.  

 

En hjá Birnu, Ingu, Hönnu og Rögnu þá áttu deildarfundir til að falla 

niður þegar ekki var full mæting starfsmanna. Leikskólastjórarnir töluðu allar 

um að nýta vel þann tíma sem þær hafa til funda. Erla kemur inn á að það sé 

einnig mikilvægt:  

 

Að nota alla þessa litlu tíma sem við getum búið til sjálfar sem er svo 

mikilvægt, ...fundatímarnir þurfa ekki að vera langir, ... bara stutta og 

hnitmiða, þeir skila oft meiru. ... Sem dæmi rapport fundir á morgnana 

og deildastjórafundir.  

 

Á stöðufundum sem haldnir eru fyrst á morgnana þá er farið yfir daginn 

og staðan á húsinu er tekin. Þetta eru stuttir fundir, en gera svo mikið fyrir 

starfið nefnir Svana. Á fundinn mætir einn starfsmaður frá hverri deild. „Það 

er ekki endilega deildarstjórinn. Það er til að allir starfsmenn sjái hvernig þetta 

virkar og að þeir sýni ábyrgð og komi skilaboðum á milli og allt það.“ 

Sex skólar af níu voru með þessa fundi fasta á hverjum degi hjá sér. 

Einnig var munur á hvernig deildarstjórafundir voru hjá skólunum, þeir voru 

ýmist vikulega en hjá sumum voru þeir á hálfsmánaðar fresti og áttu það til að 

detta niður vegna manneklu innan skólans. Deildarstjórafundir eru stuttir 

fundir þar sem stjórnendur sem og deildarstjórar hittast og fara yfir það sem 

er framundan í skólanum. Deildarstjórafundirnir voru líka notaðir til að ræða 

og skipuleggja starfið sem og að efla deildarstjórana í starfi. Aðeins einn skóli 

var með sérstaka fundi þar sem deildarstjórarnir hittast án stjórnenda og ræða 

sín mál og fóru þeir fram einu sinni í mánuði. Talaði leikskólastjórinn um að 

í skólanum hjá henni hafi deildarstjórar mikið vald innan skólans. 

Fundargerðir þessara funda voru annað hvort sendir á póstlista starfsmanna 

eða að þeir voru prentaðir út og starfsmenn kvittuðu á að hafa lesið. Það var 

gert til að gera alla starfsmenn ábyrga á því að afla sér upplýsinga á hvað er 

fram undan eða eins og Svana sagði „það kemur sér illa ef starfsmaður segir 

ég vissi þetta ekki, þá hefur hann ekki lesið eða sótt sér upplýsingar um það 
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sem er framundan í skólanum.“ Það eiga allir að vera upplýstir um það sem er 

að gerast í skólanum. Svana bendir jafnframt á að: 

 

Það er líka ákveðinn tímasparnaður að þurfa ekki að fara um allt og hafa 

það í huga, Gunna var ekki í gær ég verð að muna að segja henni frá því 

sem fram fór. Það er ábyrgð starfsmannanna að sækja sér upplýsingar í 

fundargerðum hvort sem það eru deildarfundir, nefndarfundir, 

starfsmannafundir, ... en síðan getur starfsmaðurinn komið og spurt 

nánar út í hlutina eða rætt það við aðra starfsmenn.  

 

En hvernig tíminn er nýttur skiptir miklu máli þegar maður hefur ekki 

óendanlega mikið af honum og mig dreymir um þann tíma þegar „allir fundir 

verða á dagvinnutíma“ segir Sara.  

Menntun starfsmanna 

Í leikskólunum starfar fjölbreyttur hópur starfsmanna með mismunandi 

menntun að baki. Starfsmannavelta í skólunum var mismikil eftir því hvar 

skólarnir voru staðsettir. Í minni sveitarfélögunum þá var meira um 

starfsmannaveltu heldur en í stærri sveitarfélögunum. Það sama má segja um 

hlutfall leikskólakennara, stærri sveitarfélögin voru betur sett með fjölda 

fagmenntaðra en minni sveitarfélögin. Hjá Erlu, Rósu, Svönu og Söru var 

starfsmannavelta lítil eða eins og Svana sagði „það er náttúrulega alltaf einhver 

prósenta sem hreyfist á ári hverju svona ein til fjórar stöður.“ Eða eins og 

kemur fram hjá Erlu að “leikskólinn á það til að vera stoppistöð á milli 

framhaldsskóla og heimsreisu.“ 

Í leikskólunum hjá þeim var staða faglærðra nokkuð há eða um 

helmingur starfsmanna voru kennaramenntaðir. Í skólanum hjá Rósu þá fengu 

þær viðurkenningu fyrir nokkrum árum fyrir hversu hátt hlutfall 

leikskólakennara störfuðu við skólann. 

 

Svo stækkaði skólinn svo mikið þannig að það er erfitt að halda því við. 

...er með sex nýja starfsmenn og það er hellings vinna að koma nýju 

fólki inn í starfið og af þessum sex veit ég nú þegar að þrjár eru að fara 

í skóla í haust.   
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Staðan í skólunum hjá Önnu, Birnu, Ingu, Hönnu og Rögnu var nokkuð 

frábrugðin og höfðu þær miklar áhyggju af því hvað leikskólakennurum hafði 

fækkað mikið síðustu ár. Þær höfðu enn fremur áhyggjur af því hve meðalaldur 

í leikskólakennarastéttinni er hár. Líkt og í leikskólanum hjá Ingu voru 25 

leikskólakennarar af 55 starfsmönnum fyrir nokkrum árum en í dag eru þeir 

sextán af 55. Inga talar um að „ef fólk flytur í burtu eða bara er búið að fá nóg 

og langar í öðruvísi vinnu, þá færðu ekki leikskólakennara í staðinn.“ Af þeim 

sextán sem eftir eru hjá Ingu eru fjórar sem eru komnar á sextugsaldurinn en 

þær eru algerir jaxlar að sögn Ingu.  

Þessir leikskólastjórar gera allt sem þeir geta til að halda 

leikskólakennurum í starfi eins og kemur fram hjá Ingu þá var búið að leita 

allra leiða til að komast á móts við leikskólakennara sem vildi hætta, hún var 

búin að minnka starfshlutfallið, réð hvernig hún vann, minnkaði álag en allt 

kom fyrir ekki, hún fór og í dag er hún læknaritari. Það er sorglegt að horfa á 

eftir góðu fagmenntuðu starfsfólki. 

Það hefur verið mikil starfsmannavelta síðustu ár hjá Önnu, Hönnu, 

Birnu, og Ingu. Leikskólaliðum og ófaglærðum hefur fjölgað og það verður 

meira álag á þær og leikskólakennarana að segja til og kenna nýju starfsfólki. 

Veikindi hafa einnig aukist í leikskólanum og valda álagi á allt starfsfólk. Fram 

kom hjá þeim að leikskólakennarar séu að detta út í kulnun. Til að gefa mynd 

af þeim veruleika sem snýr að leikskólastjórunum þá skulum við heyra í Hönnu 

þar sem hún lýsir því hvernig hlutirnir geta breyst á stuttum tíma en hún var 

búin að fá tvo leikskólakennara til að skipta með sér deildastjórastöðu, þannig 

að þær hefðu stuðning af hvor annarri.   

 

Þær voru tvær, sem ætluðu að taka að sér ... að vera 50% og 50% 

deildarstjórar. ... Þannig narraði ég þær í deildarstjórastöðu, en svo datt 

bara mótaðilinn á móti út í langvarandi veikindi og annar 

leikskólakennari sem var á deildinni hætti og flutti og hún missti tvo 

leikskólakennara og fékk tvo óreynda í staðinn, þannig að þá eru orðnar 

talsvert breyttar aðstæður. 

 

Hanna og Anna hafa brugðist þannig við að fara út í það að fækka 

verkefnum sem leikskólinn er að vinna að. Það gerðu þær til að geta dýpkað 

skilning á þeim verkefnum sem unnin eru og byggja þau upp í staðinn fyrir að 
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vera að reyna að vinna verkefni sem engin skilningur er á og lítill áhugi 

starfsmanna.  

Fram kemur hjá Birnu og Ingu að þær hafa farið út í það að einfalda og 

endurorða hluti til að fólk hafi sama skilning á hugtökum og hvað það er sem 

liggur að baki þeirra t.d. þegar verið er að vinna að innra mati þar sem allir 

koma að borði. Fagmenntaðir starfsmenn skipta mjög miklu máli. Eins og fram 

hefur komið þá er lítil endurnýjun í faghópnum og allt gert til að halda þeim 

sem eftir eru.  

Nú hafa sveitarfélögin tekið við sér og í sumum sveitarfélögum hefur 

verið tekinn upp sá háttur, að styrkja starfsmenn sem vilja fara og mennta sig í 

leikskólakennarafræðum. Það er gert með því að þeir starfsmenn haldi launum 

þegar þeir þurfa að fara í innilotur við háskólann. Það eru margir ófaglærðir 

sem vinna í leikskólanum sem eru mjög færir og hafa öðlast mikla reynslu. 

Inga segir „við fögnum því mjög að það er komið þetta ákvæði um að styðja 

við bakið á þeim sem vilja fara í nám. ... Það er helsti möguleikinn fyrir okkur 

til að fá leikskólakennara því þeir flytja ekki hingað.“ Sveitarfélagið var með 

þessa stefnu hér á árum áður og „vorið 2008 - 9 útskrifuðust hérna átta 

leikskólakennarar sem unnu allar hér, allt konur sem fóru í námið ... og fengu 

styrk frá bænum.“  

Sveitarfélögin koma enn frekar að stuðningi við menntun starfsmanna 

því þau hafa einnig námskeiðsdag fyrir alla í sveitarfélaginu ásamt því að bjóða 

upp á styttri námskeið á dagvinnutíma bæði fyrir stjórnendur, leikskólakennara 

og leiðbeinendur. Einnig hafa stærri sveitarfélögin verið í samstarfi við 

Háskólann á Akureyri. Svana kom inn á það að mannauðsdeild sveitarfélagsins 

hennar væri með örnámskeið í ýmsum kerfum. 

 

Eins og One System og Sap en einnig hefur sveitarfélagið boðið upp á 

námskeið í skýrslugerð og svoleiðis. ... Stjórnendur eru hvattir til að 

sækja þessi námskeið og ef við teljum einhverja aðra starfsmenn hafa 

gott af þessum námskeiðum, þá getum við tekið þá með.  

 

Eins og komið hefur fram þá eru fáir leikskólakennarar við störf í 

leikskólum og var skólastjórunum tíðrætt um að tala um reynsluboltana sem 

starfa innan skólana og hvað þeir skiptu skólana miklu máli. Sara kom inn á 

að á haustin þegar skólinn er að byrja og nýju starfsmennirnir koma inn:  
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Hjálpar að hafa fagfólkið og reynsluboltana ár eftir ár, ár eftir ár eftir 

ár, það gerir umbreytingarnar á haustin áhrifaminni á staðblæinn. ... því 

eitt af því sem skiptir miklu máli er að fólk viti hvað það á að gera og 

hvernig og hvers vegna. Við reynum að þjálfa fólkið okkar og reynum 

að gefa nýja fólkinu okkar tíma til að lesa starfsmannahandbókina þar 

getur maður lesið sér til um nánast allt. ... Það styrkir nýliðana og þeir 

aðlagast fyrr og aðlagast fyrr menningunni í skólanum. 

 

Svana kemur inn á að í skólanum hjá henni, ef nýir starfsmenn treysta 

sér ekki í eitthvað verkefni t.d. foreldraviðtöl þá eru það kennarar og 

starfsmenn sem hafa unnið lengi, sem fara með og styðja nýliðann áfram í 

verkefninu.  

Í leikskólunum voru það ekki endilega deildarstjórarnir sem fóru fyrir 

verkefnum eða voru með ábyrgð á þeim. Þar komu inn reynsluboltarnir eða 

eins og oft er nefnt leiðtogarnir í skólanum. Sara segir hér frá: 

 

Til dæmis hér í umhverfisnefndinni þá er almennur kennari 

verkefnisstjóri, þar situr inni deildarstjóri en hann er ekki 

verkefnastjórinn. Það er bara áhuginn sem stýrði og hún smitar aðra 

með sér. ... Það er asnalegt að segja það en þú kannski áttar þig á því að 

ég meina þetta bara. Ég sit ekki hér og hugsa hvernig ég bý til leiðtoga 

þetta bara er hluti af því að treysta fólki og vita að langflestir vilja gera 

sitt besta og langflestir hafa ákveðinn metnað og því þá ekki að leyfa 

fólki að blómstra. 

 

Það er þessi lærdómssamfélagslega hugsun á vinnustaðnum okkar, við erum 

að vinna í skóla þar sem jafningjar vinna saman og þannig stuðlum við að því 

að veita börnum þá bestu og öruggustu menntun eða eins og Erla orðar það 

„þetta er vinnusamfélagið okkar allra í skólanum.“ 

4.3 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skólastjórarnir nálguðust viðfangsefnið 

frá mismunandi hliðum og leggja mismunandi skilning í hugtakið 

lærdómssamfélag. Þar sem reynsla þeirra og þekking á faglegu 

lærdómssamfélagi er mismunandi, frá því að hafa heyrt um það yfir í það að 
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hafa tekið námskeið eða nám við Háskólann á Akureyri. Skólastjórarnir horfðu 

til þess að lærdómssamfélag væri innan skólans en einnig að það nái út fyrir 

skólann og væri allt um kring þ.e. samfélagið, önnur skólastig, og þær 

reglugerðir sem skólinn þarf að vinna eftir.  

En þegar við skoðum hvaða þættir koma fram hjá þeim öllum þá eru það 

þættir eins og sameiginleg sýn og markmið, að allir vissu hvert skólinn stefndi 

og fyrir hvað hann stóð. Þeir fóru allir inn á dreifða forystu, að fá starfsmennina 

með sér í þá vegferð að gera skólana að lærdómssamfélagi. Þeir lögðu áherslu 

á að starfsmenn töluðu saman og að þeir störfuðu á jafningjagrundvelli.  

Samstarf og samvinna var skólastjórunum ofarlega í huga, teymis- og 

nefndarvinna komu þar mikið til sögu bæði er varðar innan deilda sem og þvert 

á deildir auk teyma sem starfa út fyrir skólann. Fram kom hjá skólastjórunum 

að þetta væri vettvangur þar sem starfsmenn ígrunda starfið, sækja sér 

þekkingu um viðfangsefnið og koma með nýjungar inn í skólastarfið. 

Allir skólastjórarnir komu inn á hvað það væri mikilvægt að hafa traust 

og virðingu meðal starfsmanna sem einkenndist af jákvæðum og opnum 

samskiptum. Í þannig andrúmslofti væru starfsmenn óhræddir að koma með 

hugmyndir og vangaveltur sínar um skólastarfið.  

Skólastjórarnir komu inn á starfsþróun og starfseflingu. Að allir innan 

skólans væru að læra, faglærðir, ófaglærðir og börnin í skólanum. 

Skólastjórarnir styðja við bakið á starfsmönnunum við að prófa nýja hluti og 

koma með nýjungar inn í starfið.  

Þeir fóru allir yfir þann tíma sem þeir hafa til funda, námskeiða sem og 

starfsdaga en einnig fóru þeir yfir þann tíma sem starfsmenn fá til að undirbúa 

starfið. Allir skólastjórarnir töluðu um að of lítill tími væri gefinn fyrir þessa 

vinnu.  

En hér má skipta skólunum í tvennt þ.e. hvernig skólarnir voru að nýta 

tímann. Skólarnir sem voru lengra komnir í faglegu lærdómssamfélagi voru 

með fasta fundartíma fyrir teymi, nefndir og fundi og héldu fundina þó að 

einhverja vantaði. Í skólunum sem voru nýlega farnir að hafa teymis- og 

nefndarvinnu, þar féllu teymis-, nefndar- og deildarfundir niður ef það vantaði 

einhvern sem átti að sitja þessa fundi.  

Það sama má heyra þegar kom að undirbúningi starfsmanna. Í skólunum 

sem voru lengra komnir, voru það starfsmennirnir sem fundu og nýttu þann 

tíma sem féll til. Gerðu skólastjórarnir ráð fyrir því að tveir eða fleiri væru 

saman í undirbúning til að óformlegar samræður ættu sér stað um nám barna 
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og starfsmanna. En hjá skólunum sem voru styttra á veg komnir í faglegu 

lærdómssamfélagi þá féllu þessir tímar niður ef ekki var vel mannað í 

skólanum.  

Þess ber þó að geta að ef menntunarstig þessara skóla er skoðað þá er 

munur þarna á þ.e. að skólarnir sem eru lengra komnir í faglegu 

lærdómssamfélagi eru með fleiri menntaða starfsmenn en skólarnir þar sem 

starfið fellur niður ef mannekla var í skólanum.  

Helstu hindranir sem þessir skólastjórar sáu í vegferð sinni að því að 

gera leikskólana að faglegu lærdómssamfélagi voru einmitt þessir; of lítill tími 

til að ígrunda og koma verkefnum áfram, of fáir fagmenntaðir starfsmenn og 

mikil veikindafjarvera starfsmanna.  

En skólastjórarnir sem voru lengra komnir töluðu um að helstu hindranir 

væri tíminn og þeirra helsti draumur var að koma öllum fundum fyrir á 

dagvinnutíma. Fjarvera og veikindi starfsmanna voru einnig í þessum skólum 

en reynsla skólastjóranna var að ef þeir frestuðu eða færðu til fundi þá yrðu 

þeir ekki og því var mikið lagt upp úr því að halda þeim þó það vantaði 

starfsmenn í skólann. Fundir s.s. deildarfundir, upplýsingafundir á morgnana, 

deildarstjórafundir, nefndar- og teymisfundir, undirbúningur starfsmanna eru 

allt liðir í að gera starfið skilvirkara. Þar sem starfsmenn deila hugmyndum, 

ígrunda starfið, og leitast við hafa nám allra að leiðarljósi, barna og 

starfsmanna. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla fer fram umræða um niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar 

fram eftir heildargreiningarlíkaninu. Rannsóknarniðurstöður eru tengdar við 

þær heimildir sem settar hafa verið fram í þessari rannsókn. Kaflanum er skipt 

niður í nokkra undirkafla. Kafli 5.1 fjallar um yfirþema rannsóknarinnar 

Lærdómssamfélag í leikskóla er bara svona vítt og breitt. Í kafla 5.2 verður 

fjallað um markmið og sýn í skólastarfi. Í kafla 5.3 er aðaláhersluþátturinn 

samstarf og samvinna. Í kafla 5.4 er farið yfir starfseflingu og mikilvægi þess 

að allir læri. Í kafla 5.5 er fjallað um tíma eða tímaleysi sem flestir upplifa í 

skólastarfinu. Að lokum, í kafla 5.6 er skrifað um fagmenntun 

leikskólakennara.  

5.1 Faglegt lærdómssamfélag er bara svona vítt 

og breitt 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða reynslu leikskólastjóra af faglegu 

lærdómssamfélagi í leikskóla sem og heyra hvernig þeir líta á hvað hið faglega 

lærdómssamfélag er. Reynsla skólastjóranna var mjög mismunandi, sumir 

höfðu bara heyrt um hið faglega lærdómssamfélag, aðrir tekið þátt í vinnu 

innan sveitarfélagsins þar sem verið var að innleiða og kynna stjórnendur fyrir 

vinnufyrirkomulagi lærdómssamfélags. Svo voru það þeir sem hafa stundað 

nám við Háskólann á Akureyri með áherslu á stjórnun í anda faglegs 

lærdómssamfélags. Hvort sem skólastjórnendurnir voru með litla eða mikla 

reynslu af faglegu lærdómssamfélagi, þá litu þeir á hugtakið út frá mismunandi 

sjónarhornum og passar það við skilgreiningu Hairon, Goh, Chua, og Wang, 

(2017). Að ýmist sé horft til þess starfs sem fer fram innan skólans eða þess 

hvernig allt skólasamfélagið hefur áhrif inn í skólann.  

Þegar skilgreiningar Rósu, Svönu og Erlu eru skoðaðar þá er faglegt 

lærdómssamfélag hópur fólks sem deilir sameiginlegum áhuga og sýn á nám. 

Það vinnur saman og styður hvort annað í leitun að sameiginlegum leiðum til 

að greina starfshætti sína og bæta þá og innleiða nýja sem stuðla að betri 

árangri fyrir alla innan skólasamfélagsins, starfsmanna og nemenda. Þessi 

skilgreining kemur heim og saman við skilgreiningu sem Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2013) setur fram í grein sinni „Skóli sem lærdómssamfélag“ en 
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þar vitnar hún til Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, Greenwood og Hawkey 

(2006). þau segja að lærdómssamfélag er hópur fólks sem deilir 

sameiginlegum áhuga og sýn á nám, vinnur saman, styður hvert annað og leitar 

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

geta stuðlað að betri árangri nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 

37). Það er ekki annað hægt en að velta því fyrir sér hvort leikskólastjórarnir 

vitni ekki í þessa fullyrðingu.  

Þegar skólastjórarnir fóru að ræða reynslu sína af faglegu 

lærdómssamfélagi og fara yfir þá vinnu og vinnuaðferðir sem notaðar eru í 

skólunum hjá þeim, komu áhugaverðir þættir í ljós. Skólastjórarnir töluðu allir 

um að þegar kemur að stjórnun leikskólans horfi þeir til dreifðrar forystu með 

áherslu á að hafa alla með í starfi skólans. Þeir töluðu allir um mikilvægi þess 

að starfsmenn væru þátttakendur í að setja niður markmið og sýn leikskólans 

og að starfsmenn viti út á hvað skólinn gangi og hverjir áhersluþættir hans eru. 

Aðaláherslu lögðu þær þó á samvinnu og samstarf, hvort sem það fór fram 

inni á deildum eða þvert á deildir. Þar gætu starfsmenn ígrundað starfið og 

starfshætti með áherslu á jafningjasamfélag þar sem traust og virðing sé á milli 

starfsmanna. Leikskólastjórarnir komu inn á mikilvægi þess að hafa tíma í 

skóladeginum til að vinna að þeim verkum er koma að kennslu og því að efla 

þá sem og starfsmennina í starfi. Þeim þótti mikilvægt að láta starfsmenn bera 

ábyrgð á verkefnum og allt væri þetta gert til að efla skólann og nám barnanna. 

Allt eru þetta þættir sem hafa verið settir fram þegar fjallað er um faglegt 

lærdómssamfélag þ.e. dreifð forysta, sameiginleg gildi og sýn, sameiginlegt 

nám og starfsþróun, styðjandi menning og sameiginleg ábyrgð, en einnig traust 

og virðing á milli kennara (Hord, 2004, bls. 7; Stoll, Bolam, McMahon, 

Wallace og Thomas, 2006, bls. 227). Þegar kom að hindrunum í að halda úti 

faglegu lærdómssamfélagi þá voru það þættir eins og of lítill tími innan 

vinnudagsins til að sinna starfseflingu sem og fundum. Jafnframt komu þær 

inn á starfsmannaveltu og þann veruleika að leikskólakennurum hefur fækkað 

mikið undanfarið. Eru þetta svipaðir þættir og komu fram í rannsókn Kristrúnar 

Hafliðadóttur (2013, bls. 5). Niðurstöður hennar sýndu að það sem væri að 

hindra leikskólastjóra í viðleitni sinni að faglegu lærdómssamfélægi væri of 

lítill tími innan skóladagsins til að sinna þeim þáttum sem eiga að rúmast þar 

inni. Helsti munurinn sem er á rannsóknunum er að í rannsókn Kristrúnar þá 

er talað um mikla starfsmannaveltu innan skóla sem og niðurskurð á fjármagni. 

 Leikskólastjórarnir í þessari rannsókn fara inn á að ákveðin prósenta 
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innan leikskólans sé á hreyfingu en um helmingur stjórnanda fór inn á að það 

væri mikil vöntun á leikskólakennurum en aldrei komu upp athugasemdir er 

varða niðurskurð. Þó svo að leikskólastjórarnir allir fari inn á sömu 

áhersluþætti sem varðar faglegt lærdómssamfélag þá er munur á hvar 

leikskólarnir þeirra eru staddir í að koma á faglegu lærdómssamfélagi. Kemur 

það betur í ljós í undirþemunum sem fjallað verður um hér að neðan. 

5.2 Markmið og sýn  

Það hafa miklar breytingar átt sér stað í leikskólum landsins frá því að þeir 

voru stofnaðir. Leikskólar á landsbyggðinni eiga mislanga sögu en eins og 

Rósa kom inn á þá var skólinn hennar stofnaður 1994 og bara frá þeim tíma 

talar hún um að leikskólinn hafi farið úr torfkofanum yfir í nútímann. Hún 

minnist einnig á að þegar hún byrjaði sem skólastjóri þá hafi það starf eiginlega 

verið aukaatriði. Hún hafi verið meira inn á deildum að vinna en inn á 

skrifstofu. Má velta því fyrir sér hvort að leikskólastjórar líkt og skólastjórar í 

grunnskólum eyði í dag meiri tíma í þætti sem snúa að fjármálum, rekstri og 

stjórnun en minni tíma í viðfangsefni er tengjast kennslufræði, kennsluháttum 

og þróun námsefna (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018, bls. 

115).  

Í eftirfylgnirannsókn Birnu Svanbjörnsdóttur (2019) á innleiðingu 

faglegs lærdómssamfélagi í einum grunnskóla kemur fram að stjórnendur 

þekktu ekki nægilega vel til starfa kennara og áttu stjórnendur ekki í 

reglulegum samræðum við kennara um námið og kennsluaðferðir og þær leiðir 

sem gætu verið til umbóta (Birna Svanbjörnsdóttir, 2019, bls. 16).  

Skólastjórnendur verða að vera meðvitaðir um þessa þætti starfsins og 

passa upp á að halda faglegu umræðunni innan skóla lifandi. Það var ekki 

aðeins Rósa sem talaði um þær breytingar sem hafa átt sér stað í leikskólanum, 

flestir skólastjórarnir komu inn á hversu miklar breytingar hafa verið á 

leikskólanum frá því að þær byrjuðu að starfa og til dagsins í dag.  

Í kafla tvö hér að ofan gefur að líta hversu hröð þróun hefur verið bæði 

innan leikskólans, í menntastefnu, lögum og í námi kennara. Er því hægt að 

segja að leikskólinn sé framsækin stofnun þar sem hefðir, gildi og væntingar 

taka breytingum og leiða til framfara (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2011, bls. 21). Fræðimenn hafa bent á að það 

sé mikilvægt að skóli aðlagi sig að breyttum samfélagsháttum. Undanfarin ár 
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hafa miklar og hraðar breytingar átt sér stað í samfélaginu öllu sem hafa kallað 

á breytingar á skólakerfinu (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2011, bls. 22).  

Tveir leikskólastjórar voru með reynslu af því að stofna skóla. Sögðu 

þeir frá þeirri reynslu að vinna með starfsmönnum, að setja sér markmið og 

sýn á skólastarfið og horfa til þess fyrir hvað skólinn átti að standa og hvert 

þeir vildu sjá hann stefna. Þeim fannst þetta mjög skemmtileg vinna en vildu 

nú kannski ekki gera hana aftur því þetta væri mikil vinna og ígrundun sem 

ætti sér stað í vinnuhópnum. Aðrir skólastjórar höfðu komið inn í skóla sem 

voru að vinna með ákveðin markmið og sýn. Það sem kom fram hjá öllum 

skólastjórunum var að þeim þótti mikilvægt að allir innan skólans þekktu 

menntunarsýn skólans og vissu hvert skólinn var að stefna. En einnig var þeim 

það í mun að starfsmenn þekktu til þeirra einkunnarorða sem skólinn starfaði 

eftir. Skólastjórarnir sem komu inn í skóla þar sem þeir komu ekki að gerð 

markmiða og sýnar, töluðu um að erfitt gæti verið að koma inn nýjum 

viðhorfum og venjum. Það eru ekki allir alltaf tilbúnir að koma að borði um 

leið og verkefni eða hugmyndir eru kynntar. Það getur jafnvel myndast 

mótspyrna hjá kennurum, en þá ber að líta til þess og skoða hvers vegna hún 

er. Það má vera að sumir séu að upplifa missi þ.e.a.s. „við erum vön að gera 

þetta svona, hvers vegna þarf að breyta þessu“ (Hall og Hord, 2015, bls. 15). 

Þetta eru hlutir sem vert er að hafa í huga þegar verið er að fara af stað með 

breytingar, þetta getur einfaldlega verið óöryggi hjá starfsmanni. En þarna 

kemur einnig inn sú menntasýn sem starfsmenn og stjórnendur hafa.  

Menntasýn skólastjóra sem og kennara er stór þáttur í að einstaklingar 

viti fyrir hvað þeir standa og hvert þeir stefna, slík sjálfsþekking gefur 

einstaklingum færi á að meta, ígrunda og endurskoða gildi sín. Þannig verða 

gildin okkar raunveruleg leiðsögn í lífi sem og í starfi og gera okkur kleift að 

starfa að heilindum þ.e. að samræmi sé á milli orða og athafna (Börkur Hansen 

og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2018, bls. 113). Allt þetta hefur áhrif inni í 

skóla og á það hvernig við nálgumst þá vinnu að setja niður markmið og sýn 

fyrir skólann okkar eða einfaldlega nefndina sem við erum að starfa við. Það 

eru líka fleiri þættir sem koma hér inn eins og leikskólastjórarnir tala um, þá 

eru þær reglugerðir sem settar eru um uppeldi og menntun barnanna í skólanum 

bæði lög, menntastefna og aðalnámskráin. Þetta hefur áhrif á hið faglega 

lærdómssamfélag.  



61 

5.3  Samvinna, að læra saman 

Þegar kemur að stjórnun leikskóla þá eru skólastjórnendurnir á sama máli um 

að það að vera með dreifða forystu og samskipti og samráð við starfsmenn. Þar 

sem allir komi að málum og séu jafningjar, að það sé lykilinn að góðu faglegu 

lærdómssamfélagi. Það passar við niðurstöður úr starfsendarannsókn sem gerð 

var í leikskólanum Bjarma (Svava Björg Mörk og Rúnar Sigþórsson, 2011, bls. 

38–54).  

Samráð, samstarf og teymisvinna er stór þáttur í því að halda úti faglegu 

lærdómssamfélagi. Þegar kennarar vinna saman og deila þekkingu og vitneskju 

þá búa þeir til gott lærdómssamfélag en ef allir eru að vinna í sínu horni þá 

verður félagsauðurinn rýr (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 92).  

Skólastjórarnir komu allir inn á mikilvægi samvinnu og að í 

leikskólunum hjá þeim væri mikil samvinna. Ýmist töluðu þeir um 

teymisvinnu, nefndarvinnu eða hópvinnu, þvert á deildir eða innan deilda. 

Orðið teymiskennsla kom þó aldrei fram þó svo að skólastjórarnir væru að 

ræða teymi sem störfuðu saman innan deilda með sama árgang. Má leiða að 

því líkur að hér sé munur á orðræðu á skólastigunum tveimur þ.e. leikskólanum 

og grunnskólanum. Teymiskennsla er ríkjandi orðræða í grunnskólanum um 

kennara sem vinna með sama árgang en í leikskólanum þá er ekki gerð 

skilgreining á því hvort að kennarar starfi í teymi innan deilda eða utan. 

Skólastjórarnir voru þó vel meðvitaðir um að samstarf kennara hefur áhrif á 

kennsluhætti og námsárangur barnanna (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2017, bls. 5).  

Þó svo að allir skólastjórnendurnir hafi komið inn á 

samvinnu/teymisvinnu og mikilvægi hennar, þá mátti heyra mun á hvar 

leikskólarnir voru staddir í því ferli að halda úti teymisvinnu. Ýmist voru þeir 

rétt komnir af stað og voru að þreifa fyrir sér eða komnir það langt að teymi 

settu sér markmið og sýn. Jafnvel að teymin ynnu að því að innleiða aðferðir 

og nýjungar í skólanum ásamt því að bæta kennsluhætti sína. Líta má til 

þrepanna fjögra sem Krøll-Schwartz, (2004) setti fram þar sem gerður er 

greinarmunur á samráði og samvinnu. 

Hluti leikskólanna eru á stigi eitt og tvö þar sem áhersluþættir eru á 

ákveðna verkþætti er snúa að börnunum. En aftur á móti þá eru nokkrir skólar 

komnir á það stig að geta talað um samstarf þar sem áherslan er á allt nám þ.e. 

kennara og barna í skólanum (Birna María B. Svanbjörnsdóttir, 2019, bls. 5; 
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Krøll-Schwartz, 2004). Eitt kom þó skýrt fram hjá öllum stjórnendunum, að 

traust og virðing á milli starfsmanna yrði að vera til staðar. Traust í 

jafningjahópnum verður að vera þannig að allir geti tjáð sig óhindrað og sagt 

sína skoðun, spurt spurninga, þar sem engin spurning er „röng“ (Heikkinen, 

Jokinen og Tynjälä, 2012, bls. 15–24). Þetta eru mikilvægir þættir sem leitast 

er við að skapa í jafningjasamfélagi þar sem starfsmenn læra hver af öðrum. 

Þetta mátti sjá í leikskólanum hjá Rósu þar sem ófaglærður starfsmaður kenndi 

sér eldri og reyndari kennara. En með því að vinna saman þá voru þær báðar 

að miðla þekkingu til hvor annarrar.  

5.4  Starfsefling 

Það er mikilvægt að allir starfsmenn hafi tíma, vilja og getu til að efla sig í 

starfi og auka fagþekkingu sína á þeim viðfangsefnum sem þeir eru að fjalla 

um og vinna að innan skólans sem og þeim nýjungum sem koma fram í 

námsefni og kennsluaðferðum. Það er ekki síður mikilvægt fyrir 

leikskólastjórana að efla sig og fá stuðning í starfi. Það var aðeins einn 

leikskólastjóri sem hafði ekki kost á að hitta aðra leikskólastjóra á 

jafningjagrundvelli líkt og leikskólastjórarnir í stærri sveitarfélögunum. Þó ber 

að líta til þess að leikskólastjórar sem eru allir í sömu deild innan félags 

leikskólakennara, hittast reglulega og þeir sem þurfa að fara langa leið geta 

setið fjarfundi. Þetta er leið sem aðrir leikskólastjórar í dreifðum byggðum 

landsins ættu að taka upp, því það getur skipt sköpum að geta ráðfært sig við 

jafningja og fengið ráð við verkefni sem viðkomandi sér ekki fyrir endann á. Í 

jafningjahóp styrkist nefnilega sjálfstæði einstaklingana og þeir öðlast 

sjálfstraust og vitneskju um faglega þekkingu sína og framfarir (Heikkinen 

Jokinen, Tynjälvä, 2012, bls. 69). Það sama á við um kennara innan skóla, í 

jafningjahóp eflast þeir einnig í starfi.  

Þegar kom að starfseflingu í skólastarfinu þá horfðu skólastjórarnir fyrst 

og fremst til þeirra þátta sem skólinn var að vinna að og eftir. Á sama tíma þá 

töluðu þeir um að starfsmenn hefðu mikið frelsi til að þróa starfið í skólanum 

og prófa nýjar hugmyndir. Þeim var í mun að starfsmenn gætu blómstrað en 

einnig að þeir myndu læra af mistökunum. Leikskólastjórarnir fóru inn á þau 

verkefni sem leikskólinn var að vinna með og voru þau fjölmörg. En til að meta 

verkefnin þá voru leikskólarnir með mismunandi leiðir. Nokkrir notuðu SVÓT 

greiningu til að meta hvaða verkefnum ætti að halda og hverjum ætti að sleppa. 
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SVÓT greining (SWOT analysis) er notuð til að finna og flokka innri og ytri 

áhrifaþætti á ákveðnum verkefnum. Styrkleikar og veikleikar tilheyra innri 

þáttum, en ógnanir og tækifæri tilheyra ytri þáttum. Við greiningu þá verður til 

listi yfir styrkleika og veikleika verkefnisins sem getur hjálpað til við að horfa 

kalt á hvaða verkefni eru ekki að skila neinu (Markvís, e.d.).  

En fremur komu nokkrir leikskólastjórar inn á hversu góð 

sjálfsmatsskýrslan, Hversu góður er skólinn þinn? er til að ná öllum 

starfsmönnum að borði við að ígrunda starfið og starfsaðferðir. Í raun þá heitir 

sjálfsmatsaðferðin How good is our early learning and childcare? og var gefin 

út í Skotlandi árið 2016 (Education Scotland, 2016). Starfsmenn 

Fræðsluþjónustu Skagafjarðar þýddu aðferðina yfir á íslensku og nefnist hún, 

Hversu góður er leikskólinn okkar? Íslenska þýðingin var gefin út í september 

2017. Það sem er gott við þessa sjálfsmatsaðferð er að hún er bæði 

samstarfsmiðuð og umbótamiðuð. Þar er gert ráð fyrir þátttöku allra 

starfsmanna í matinu óháð menntunarstigi og allir starfsmenn koma að því 

hvernig eigi að ná betri árangri í námi barna. Segja má að kjarni sjálfsmatsins 

sé að svara spurningum um hvernig stöndum við okkur? Hvernig vitum við 

það? Hvað gerum við næst? Lykilþættir sem eru skoðaðir í starfi eru: Forysta, 

stjórnun, námsskilyrði, velgengni og árangur. Þessum þáttum er síðan skipt 

niður á mismunandi gæðagreinar (Education Scotland, 2016, bls. 1–5).  

Allt eru þetta þættir sem stuðla að árangursríkari leikskóladvöl og námi 

fyrir börnin. Það sem vakti athygli rannsakanda var hversu meðvitaðir 

stjórnendurnir voru um að einfalda og orða hlutina upp á nýtt til að allir væru 

með sama skilning um málefnið. Þannig pössuðu þeir allir upp á að hvort sem 

starfsmaður var ófaglærður eða lærður, þá var sami skilningur á þeim þáttum 

sem verið var að meta og vinna með. En allt þarf þetta að rúmast inn í þann 

tíma sem gefinn er til funda. 

5.5 Nýting á tíma 

Stjórnendum var tíðrætt um tímaleysi sem ríkir innan leikskólans til að koma 

verkefnum áfram, funda og ígrunda starfið innan dagvinnutímans. Kemur það 

til vegna þess hve langa viðveru með börnum leikskólakennarar hafa. Ekki er 

hægt að leggja börnin frá sér og láta þau bíða á meðan verið er að funda eða 

ígrunda starfið. Stjórnendur voru samt mjög útsjónarsamir með að nýta hverja 

smugu til að koma fundum fyrir innan dagvinnutíma. Þeir notuðu gjarnan 
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tíman þegar börnin sváfu sem og þegar útivera var í leikskólanum, þar sem 

þessir tímar dagsins kölluðu á færri starfsmenn með börnunum. Það vakti 

athygli rannsakanda að í skólunum sem voru lengra komnir í teymisvinnu og 

samvinnu starfsmanna, voru það starfsmennirnir sem gáfu hvor öðrum tíma. 

Þar var horft til þess hversu mikilvægir fundar og undirbúningstímar eru fyrir 

faglegt starf skólans.  

Það var einn þáttur sem rannsakandi hnaut um í rannsókninni en það var 

að málefni sem komu frá fræðslusviði sveitarfélagsins yfirtóku alla starfsdaga 

sem og starfsmannafundi. Skólastjórnanda gekk ekki vel að koma málefnum 

skólans þar inn ásamt því innra mati sem lög gera ráð fyrir að unnið sé í 

leikskólum. Þetta eru þættir sem rannsakandinn hefur ekki áður orðið var við í 

umræðum við skólastjórnendur og getur ekki annað en velt fyrir sér hvort að 

þetta sé svona á hverju ári eða hvort að þetta var tilfallandi þetta árið hjá 

þessum leikskóla. Leikskólakennarar og deildarstjórar hafa ekki mikinn tíma 

til að undirbúa starfið, aðeins er gert ráð fyrir fimm tímum á viku og ófaglærðir 

fá undirbúning eftir dúk og disk. Það hlýtur því að vera sárt þegar þessir tímar 

detta niður vegna manneklu eða veikinda starfsmanna, sem aftur leiðir til þess 

að álag eykst á starfsmenn og stjórnendur. Talað er um að aukið álag geti leitt 

til kulnunar, því er það sorglegt að heyra að leikskólakennarar séu að detta út í 

kulnun vegna álags í starfi sem og að þeir séu farnir að leita á önnur mið. Það 

er orðið æ algengara að heyra kennara í íslenskum skólum tala um það að vera 

óánægðir í starfi. Hér þarf allt skólasamfélagið að bregðast við, þ.e. 

fræðsluyfirvöld, skólastjórar og kennarar. Ábyrgðin er okkar og við verðum að 

fá alla í skólasamfélaginu með til að snúa þessari þróun við og velta því fyrir 

okkur hvað er til ráða. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að álag í leikskólum 

starfi af of fáum undirbúningstímum, fjarveru starfsmanna vegna veikinda, of 

mörgum verkefnum sem og vinnu við að leiðbeina nýju starfsfólki sem hafa 

engan grunn í faginu. Flestir þessara þátta eru hliðstæðir þeim þáttum sem 

komu út úr könnuninni sem gerð var á Akureyri 2014 sem og óformlegri 

könnun sem Kristín Dýrfjörð gerði á bloggsíðu sinni árið 2017. Fram kemur 

hjá hluta leikskólastjóranna að verkefni hafa verið einfölduð og þeim fækkað 

til að starfsmenn fái meiri dýpt í þau. Í grein sem Fjóla Þorvaldsdóttir skrifar í 

skólavörðunni (17. okt. 2019) talar hún um að leikskólakennarar hafi ekki 

slakað á eigin kröfum um gæði í leikskólastarfinu og að metnaðurinn sé það 

mikill hjá leikskólakennurum að þeir séu að gera út af við sig í vinnu.  
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5.6 Mikilvægi menntunar í leikskólafræðum 

Leikskólakennarar eru mjög dýrmætir fyrir fagstéttina. Þó að í þessari 

rannsókn sé hægt að skipta leikskólunum níu í tvær fylkingar þar sem önnur 

fylkingin er með hátt hlutfall fagmanna en hinn helmingurinn með fáa 

fagmenntaða, var engin leikskóli sem náði því hlutfalli að vera með 2/3 

starfsmanna með leikskólakennaramenntun. Það hefur verið viðloðandi við 

leikskólann að það vanti meira af faglærðum starfsmönnum. Það eiginlega skín 

í gegnum þessa rannsókn að leikskólarnir sem eru með hærra hlutfall kennara 

eru lengra komnir í lærdómssamfélaginu en þeir sem hafa stærsta hluta 

starfsmanna ófaglærða.  

Leikskólastjórar beita öllum þeim úrræðum sem þeir hafa til að halda í 

fagmenntað fólk, en það virðist ekki duga. Rannsakandi hafði grun um að 

fagmenntuðum leikskólakennurum væri að fækka en gerði sér ekki grein fyrir 

því hversu hröð þessi fækkun er í stéttinni og því er vert að velta því upp hvað 

sé til ráða. Það gladdi rannsakanda að heyra að sveitarfélög eru aftur farinn að 

styrkja starfsmenn og hvetja þá til að mennta sig. Það að fjárfesta í fólki og fá 

ávöxt af þeirri fjárfestingu skilar til langs tíma litið hágæða kennslu og 

kennurum (Hargreaves og Fullan, 2012, bls. 2–3).  

Þetta á vel við að sveitarfélögin styðji sína heimamenn til menntunar. 

En hins vega líta ófaglærðir starfsmenn frekar til þess að fara í leiksólaliðanám 

en að fara í fimm ára háskólanám. En kannski með réttri hvatningu frá 

skólastjórnendum og kennurum skólanna þá halda starfsmennirnir áfram og 

fara alla leið í náminu. Nýlega kom menntamálaráðuneytið með nýtt útspil til 

að hvetja einstaklinga í kennaranám. Snýst það um að nemendur í 

meistaranámi til kennsluréttinda í leik- og grunnskóla fái að minnsta kosti 50% 

launað starfsnám þar sem þeir njóta leiðsagnar frá reyndum kennara. Einnig 

geta þeir sótt um styrk skólaárið sem þeir eru að skrifa lokaritgerð sína. Þessi 

leið er hugsuð með það í huga að hvetja til útskriftar á réttum tíma (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2019).  

Það er vonandi að þessar aðgerðir, bæði hjá sveitarfélögum og 

menntamálaráðuneytinu, verði til þess að fleiri sæki sér kennaramenntun í 

framtíðinni. Við sjáum að faglegt starf og starfsvitund er mikil þar sem 

fagmenntaðir koma saman því þeir hafa svipaðan grunn og ganga oftast í takt.  
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Lokaorð 

Þegar verki er lokið er vert að ígrunda og fara yfir tilurð verkefnisins, verkþætti 

og niðurstöður. Leikskólinn og leikskólastarf hafa verið rannsakanda 

hugleikin. Sagan er ekki löng en hraðar og miklar breytingar hafa verið á starfi 

innan leikskólans. Rannsakandi hefur starfað við leikskólann í yfir 33 ár og 

hefur borið alla þá starfstitla sem hægt er að hafa þ.e. verið ófaglærð, ófaglærð 

með deildarstjórn, aðstoðarleikskólakennari, leikskólakennari, leikskólastjóri 

og nú aðstoðarleikskólastjóri og þekkir því vel til þeirra þróunar sem hefur átt 

sér stað síðustu ár. Faglegt lærdómssamfélag heillaði rannsakanda í námi sínu 

við Háskólann á Akureyri og eftir lestur greinar Önnu Kristínar Sigurðardóttur. 

„Skóli sem lærdómssamfélag“ var ekki aftur snúið, búið var að kveikja neista 

til að skoða hvernig lærdómssamfélag í leikskólum væri háttað og hvar 

leikskólar væru staddir í þeirri viðleitni að koma á faglegu lærdómssamfélagi.  

Þegar skoðað er um hvað faglegt lærdómssamfélag snýst þá er það fyrst 

og fremst um að veita nemendum þá bestu kennslu og menntun sem völ er á í 

okkar hraða og síbreytilega heimi. Í lærdómssamfélagi skiptum við öll máli, 

hvort sem við erum kennarar, börn eða samfélagið sem við lifum í. Öll verðum 

við að leggja okkar af mörkum bæði leiðbeinendur og kennarar. Í 

lærdómssamfélagi eru kennarar jafningjar sem ræða og ígrunda starf og 

starfsaðferðir og læra hver af öðrum, jafnt nýliðar sem og þeir sem hafa mikla 

starfsreynslu. Einn viðmælendanna kom inn á að leikskólarnir hafi alltaf unnið 

í anda lærdómssamfélags. Það er rétt þar sem kennarar starfa ekki einir með 

bekkjardeild heldur eru það tveir eða fleiri sem starfa saman á deild.  

Þannig að menningin innan skólanna er samstarfsmenning og 

leikskólakennarar komast ekki hjá því að vera í samvinnu. En það er ekki nóg 

að hópur starfi saman, heldur verða þeir, sem tilheyra hópnum eða teyminu, að 

vera meðvitaðir um að þeir séu að ígrunda starfið og starfshætti sína en ekki 

aðeins að fjalla um ákveðin verkefni eða námsframvindu barnanna.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þó að leikskólakennarar starfi 

saman í hópum þá er það ekki nóg til að hægt sé að halda því fram að 

leikskólinn starfi í anda lærdómssamfélags, því munur var á teymis og 

samvinnu starfsmanna eftir leikskólum. Telur rannsakandi að það komi til 

vegna tveggja þátta, annars vegar þekkingar skólastjóra á faglegu 

lærdómssamfélagi en hins vegar því að í helming skólanna var hlutfall 

fagmenntaðra lágt. Skólastjórnandi er sá sem fer fyrir faglegri forystu innan 
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skólans og þarf hann að vera meðvitaður um að halda á lofti umræðu við 

kennara um kennslufræði, nýjungar í starfi og framvindu skólastarfs. 

Leikskólakennarar þurfa stuðning og hvatningu til að halda áfram því mikla og 

síbreytilega faglega starfi sem fram fer í leikskólum landsins. Það þarf ekki 

annað en að skoða heimasíður hjá leikskólum til að sjá þau fjölmörgu verkefni 

sem eiga að og stuðla að betri menntun barna. Því þrátt fyrir fækkun 

leikskólakennara þá hafa leikskólarnir ekki slegið slöku við í þeim málum.  

Frá niðurstöðum rannsóknarinnar dregur rannsakandi þessar ályktanir: Í 

leikskólum er unnið faglegt starf í anda lærdómssamfélags þrátt fyrir fáa 

fagmenntaða leikskólakennara. Í flestum leikskólunum eru leiðtogar sem fara 

fyrir þeim verkefnum sem skólinn vinnur að. En einnig koma annars konar 

leiðtogar inn í þá vinnu að koma nýju og óreyndu starfsfólki inn í starfið að 

hausti. Það er þá, eins og áður hefur komið fram, ekki á valdi eins 

leikskólastjóra að halda utan um alla þræði, heldur þarf hóp leiðtoga innan 

skóla til að leiða starfið áfram.  

Fram kom í rannsókninni að leikskólastjórarnir leituðu allra leiða til að 

raddir allra myndu heyrast þegar verið var að fjalla um nám og velferð ungra 

barna. En óneitanlega þá hefur það aukið álag á fagstéttina þegar fáir 

fagmenntaðir eru til staðar og álagið eykst en meira þegar sá litli tími sem er 

til undirbúnings, fellur niður vegna veikinda. Það þarf að halda vel utan um þá 

leikskólakennara sem eftir eru. Það er greinilegt að allt samfélagið er meðvitað 

um að það verði að fjölga kennurum og styðja við starfsmenn sem vilja fara í 

nám. Í leikskólum landsins er mikið af færum leiðbeinendum sem með 

stuðningi kæmust í gegnum leikskólakennaranámið. Leikskólarnir á 

landsbyggðinni eru ekki að fá leikskólakennara til sín og því er mikilvægt að 

mennta þá starfsmenn sem þegar vinna við leikskólann.  

Þegar lagt er af stað í rannsókn þá vakna alltaf spurningar um hvaða 

rannsóknarsniði passar fyrir viðkomandi rannsókn. Rannsakandi horfði til 

Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Þar eru viðmælendur meðrannsakendur 

og taka því þátt í því ferli að búa til þá sögu sem verður að niðurstöðu 

rannsóknarinnar. Þetta er gert í tvígang þ.e. meðrannsakendur fá sín 

greiningarlíkön til yfirferðar en einnig fá nokkrir heildargreiningarlíkanið sem 

og söguna sem var skrifuð. Verða þessir einstaklingar að staðfesta að þeir þekki 

söguna og heyri sína rödd í sögunni. Þetta er gert til að sannreyna það sem fram 

kemur og styrkir það niðurstöðurnar. Það er þó einn þáttur sem rannsakandi 

telur vera veikleika í þessari rannsókn, en það er að hann spurði ekki frekar út 
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í þann þátt er varðar starfsmannafundina og starfsdaga þar sem 

fræðsluskrifstofa tók allt yfir en það hefði gefið betri mynd, að vita hvort að 

þetta væri í eina skiptið sem þetta hafði verið svona eða ekki. Styrkleiki 

rannsóknarinnar er að niðurstöður passa vel við þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar um lærdómssamfélög. Álagsþættir sem fram komu í rannsókninni féllu 

einnig að niðurstöðum sem gerðar hafa verið á álagi í leikskólum. Það eru 

þættir sem áhugavert væri að skoða eftir nokkur ár, líkt og hvort að sá 

stuðningur sem sveitarfélög og menntamálaráðuneytið eru að leggja fram til að 

styðja fólk til menntunar, skili sér inn í stétt leikskólakennara. 
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Fylgiskjal 1 Bréf til fræðslumála sveitarfélaga 

 

Til fræðslumála sveitarfélaga     xx.xx.xxxx 

Ég heiti Kristín María Hlökk Karlsdóttir og starfa sem aðstoðarleikskólastjóri. 

Ég er meistaranemi í stjórnun og forystu í lærdómssamfélagi við Háskólann á 

Akureyri. Ég er að vinna að meistararitgerð sem byggist á eigindlegri 

rannsókn. Áætla ég að taka viðtöl við níu leikskólastjóra um faglegt 

lærdómssamfélag í leikskólum á landsbyggðinni. Í námi mínu er mikið fjallað 

um lærdómssamfélagið og hvað gott lærdómssamfélag er mikilvægt fyrir 

samstarf og starfsþróun kennara. Er heiti verkefnisins: Að þróa sameiginlegan 

skilning með tímanum í faglegu lærdómssamfélagi. Heiti verkefnisins getur 

tekið breytingum eftir því hvernig mynd kemur á rannsóknina 

 

Rannsóknaspurningin er: Hvernig líta leikskólastjórar á hvað faglegt 

lærdómssamfélag er og hver er reynsla þeirra af faglegu 

lærdómssamfélagi? 

 

Upplýsingar um viðtöl:  

Viðtölin verða tvö fyrsta viðtal verður 40 mínútur, það viðtal verður hljóðritað 

og síðan ritað upp orðrétt. Að því loknu verður viðtalið þemagreint. Seinna 

viðtalið er til að fara yfir þemagreiningu og bæta þá við ef eitthvað vantar eða 

viðmælandi vill breyta fyrri ummælum einnig gætu nýjar spurningar vaknað 

hjá spyrjanda. Viðmælanda er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef 

hann kýs svo af einhverjum ástæðu og ekki er skylt að svara öllum spurningum.  

 

Áhersla er lögð á að viðmælandi ígrundi svör sín og lýsi persónulegri upplifun 

af einlægni. Öllum hljóðupptökum verður eytt. Rannsakandi leggur áherslu á 

trúnað við viðmælendur sína og hvergi munu koma fram nöfn á þeim, skólum 

né sveitarfélögum. Við úrvinnslu gagna verður unnið í samræmi við lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

 

Er það ósk mín að fá leyfi til að hafa samband við leikskólastjóra í þínu 

sveitarfélagi. 
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Leiðsagnakennari er Anna Lilja Sævarsdóttir. Ef einhverjar spurningar vakna 

þá endilega hafið samband við undirritaða eða við Önnu Lilju Sævarsdóttur á 

annalilja@akmennt.is 

 

Virðingafyllast  

Kristín María Hlökk Karlsdóttir  

ha150416@unak.is 

sími 8474011 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Til viðmælanda         xx.xx.xxxx 

Ég heiti Kristín María Hlökk Karlsdóttir og er meistaranemi í stjórnun og 

forystu í lærdómssamfélagi við Háskólann á Akureyri. Ég er að vinna að 

meistararitgerð sem byggist á eigindlegri rannsókn. Áætla ég að taka viðtöl 

við níu leikskólastjóra um faglegt lærdómssamfélag í leikskóla. Í námi mínu 

er mikið fjallað um lærdómssamfélagið og hvað gott lærdómssamfélag er 

mikilvægt fyrir samstarf og starfsþróun kennara. Er heiti verkefnisins: Að 

þróa sameiginlegan skilning með tímanum í faglegu lærdómssamfélagi. Heiti 

verkefnisins getur tekið breytingum eftir því hvernig mynd kemur á 

rannsóknina 

Rannsóknaspurningin er: Hvernig líta leikskólastjórar á hvað faglegt 

lærdómssamfélag er og hver er reynsla þeirra af faglegu lærdómssamfélagi? 

Upplýsingar um viðtöl:  

Viðtölin verða tvö fyrsta viðtal verður ca í 40 mínútur það viðtal verður 

hljóðritað og síðan ritað upp orðrétt. Að því loknu verður viðtalið 

þemagreint. Seinna viðtalið er til að fara yfir þemagreiningu og bæta þá við 

ef eitthvað vantar eða viðmælandi vill breyta fyrri ummælum einnig gætu 

nýjar spurningar vaknað hjá spyrjanda. Viðmælanda er heimilt að hætta 

hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs svo af einhverjum ástæðu og ekki er 

skylt að svara öllum spurningum. Áhersla er lögð á að viðmælandi ígrundi 

svör sín og lýsi persónulegri upplifun af einlægni. Öllum hljóðupptökum 

verður eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við viðmælendur sína og 

hvergi munu koma fram nöfn á þeim, skólum né sveitarfélögum. Við 

úrvinnslu gagna verður unnið í samræmi við lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 
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Leiðsagnakennari er Anna Lilja Sævarsdóttir. Ef einhverjar spurningar vakna 

þá endilega hafið samband við undirritaða eða við Önnu Lilju Sævarsdóttur á 

annalilja@akmennt.is 

Upplýst samþykki 

Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar um rannsóknina og samþykki og 

staðfesti með undirskrift minni þátttöku í rannsókninni.  

Undirskrift_______________________________________________ 

Virðingafyllast  

Kristín María Hlökk Karlsdóttir  

ha150416@unak.is 

sími 8474011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


