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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed. prófs í leikskólakennarafræðum á menntavísindasviði 

við Háskóla Íslands. Markmiðið er að auka skilning á ábyrgð og hlutverki deildarstjóra og hve 

víðamikið starfið er. Við höfum báðar starfað sem deildarstjórar í nokkur ár og var þetta efni 

því fyrir valinu. Aflað var upplýsinga bæði í bókum, af netinu, úr tímaritum og af heimasíðum. 

Einblínt verður á starf deildarstjóra, vinnustaðamenningu, stjórnunarstíla og hvaða stuðning 

deildarstjóri þarf að fá frá leikskólastjóra. Í ritgerðinni verður einnig sagt frá því hvers vegna 

það er mikilvægt að skoða starf deildarstjóra. Helstu niðurstöður eru þær að styðja þurfi 

meira við deildarstjórann og að það þurfi að vera skýrt hvert hans starf og hlutverk er innan 

leikskólans.  
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Formáli 

Við viljum þakka fjölskyldum okkar og samstarfsfólki fyrir skilninginn og umburðarlyndið sem 

þau hafa sýnt okkur á meðan á námi okkar stóð. Við stóðum við hlið hvor annarrar frá byrjun 

til enda og hefði þetta verið erfiðara ef við hefðum ekki gert þetta saman. Við viljum líka 

þakka sérstaklega leiðsagnarkennara okkar Önnu Magneu Hreinsdóttur fyrir ómetanlegan 

stuðning, jákvæðari kennara höfum við ekki kynnst.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

 

 

Reykjanesbær,  8. apríl  2021 

 

Ásta Bjarney Hámundardóttir   Margret Jóna Gunnarsdóttir  

 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur
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1 Inngangur  

Við ákváðum að skoða starf deildarstjóra þar sem  við störfum báðar í dag sem deildarstjórar 

og okkur finnst vinnuábyrgð sem sett er á þá mikil og oft á tíðum ofmetið hvað sé á þeirra 

ábyrgð, samstarfsfólks og leikskólastjóra. Í okkar tilfelli finnst okkur hafa vantað meiri 

stuðning og leiðsögn frá leikskólastjóra við starf deildarstjóra. Við höfum reynslu af að hafa 

starfað á fleiri en einum leikskóla og höfum því  samanburð á því hve misjöfn ábyrgðin er hjá 

deildarstjórum. Þetta tímabil spannar reyndar nokkur ár og hefur margt breyst í gegnum 

árin, bæði ábyrgðin og vinnan við starfið er orðin meiri. 

Starf deildarstjóra hefur breyst mikið á síðustu árum og er farið að gera meiri kröfur á 

þá en hefur verið undan farin ár. Starfssvið deildarstjóra er orðið víðtækara, það er búið að 

setja meiri ábyrgð á hann, kröfurnar orðnar meiri og er hann farinn að taka meiri þátt í 

stjórnun leikskólans. Starfslýsingar deildarstjóra hjá Félagi leikskólakennara eru mjög skýrar 

en okkar reynsla er sú að hún  stenst ekki alltaf og að undirbúningstími þurfi að vera í 

samræmi við þessa miklu ábyrgð sem deildarstjórar eru að taka á sig, starf deildarstjóra er 

flokkað sem stjórnunarstaða og ætti því undirbúningur og laun að vera í samræmi við það. 

Við ætlum ekki að koma inn á laun deildarstjóra heldur einblína frekar á stjórnunina sjálfa og 

hvað felst í henni. 

Deildarstjórinn þarf að halda utan um allt starf  á deildinni ásamt því að leiðbeina 

öðru starfsfólki, sjá um öll foreldrasamskipti sem geta oft á tíðum verið meiri en bara það 

sem snýr að daglegu starfi, skipuleggja starfið á deildinni. Hann passar að allir fái sinn 

undirbúningstíma, hann er yfirleitt hópstjóri líka sem gerir kröfu á að hann þurfi að 

skipuleggja þann tíma vel með börnunum, þau eru jú í fyrsta sæti þegar kemur að starfi 

leikskólans.  

Þetta sýnir bara að deildarstjóri þarf mun meiri undirbúning á vinnutíma ef hann á að 

ná utan um þetta allt saman. Okkar reynsla er sú að undirbúningstíminn sem okkur hefur 

verið úthlutað er ekki nógur og höfum við þurft að sinna deildarstjórastarfinu utan vinnutíma 

líka, t.d. á kvöldin eða um helgar. 

Skilin á milli þess hvað sé á ábyrgð leikskólastjóra og hvað er ábyrgð deildarstjóra 

innan leikskólans eru oft óskýr og ekki virðist vera hægt að fá almennilegar upplýsingar frá 

leikskólastjóra um hver ábyrgðin er í höndum hvers og eins. Upplýsingarnar sem við fundum 

voru mest um almennt starf leikskólastjóra og deildarstjóra en ekki um samspil þeirra innan 

leikskólans. Stjórnunarstílarnir eru margir og misjafnt hvaða stíl hver stjórnandi tileinkar sér 

og hvaða áhrif hann hefur á vinnustaðamenninguna. Stuðningur leikskólastjóra er 

mikilvægur fyrir deildarstjórann og þarf að vera skýr rammi á vinnustaðnum hvert hlutverk 

deildarstjóra er og hvers vegna, svo að starfið verið sem skilvirkast fyrir alla.  
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Við munum byrja á að segja almennt frá vinnustaðamenningu og hvaða áhrif hún 

hefur á starfsandann og samskiptin innan leikskólans. Markmið verkefnisins er að skoða starf 

deildarstjóra og hvaða stuðning hann fær frá leikskólastjóra. Við munum einnig koma inn á 

starfslýsingar leikskólastjóra, deildarstjóra, leikskólakennara, nýliða og annars starfsfólks og 

hvernig samspil þeirra hefur áhrif á vinnustaðinn, góð og slæm.  

Í þessari ritgerð  ákváðum við að leita svara við  spurningunum:   

• Hvernig vinnustaðamenningu þarf deildarstjóri ?  

• Í hverju felst deildarstjóra starfið ?  

• Hvaða aðferð reynist deildarstjórum best að styðja við starfsfólk deildarinnar?  

• Hvaða stjórnunarstílar virka best fyrir deildarstjóra?   

• Hvaða stuðning þarf deildarstjóri að fá frá leikskólastjóra?  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Þessum kafla er skipt í fimm hluta með undirköflum og í hverjum kafla erum við að skoða 

hlutina út frá rannsóknarspurningu. Hér á eftir ætlum við að fjalla um vinnustaðamenningu, 

starfsanda og samskiptasáttmála. Þetta eru allt þættir sem skipta máli þegar kemur að 

umhverfi starfsfólks og stjórnunarháttum í leikskóla. Aðal áherslan er á deildarstjórana og 

þeirra aðkomu í starfi og stjórnun. Einnig munum við koma inn á stjórnunarstíla, starfsþróun, 

stefnu leikskóla og áhrif menningar innan leikskólans.  Við skoðum hverskonar stuðning 

deildarstjórar fá frá leikskólastjóra. 

 

2.1 Vinnustaðarmenning 

Starfsumhverfi mótast af ferlum og stefnum sem stuðst er við innan leikskóla. Jafnframt 

mótast starfsumhverfi af þáttum eins og hæfnikröfum, framkvæmd starfa, endurgjöf, umbun 

og viðmiðum um gæði (Stjórnarráð Íslands, 2010). Það eru allir leikskólar misjafnir eins og 

þeir eru margir ásamt því að það er mjög breytilegt hve stór leikskólinn er. 

Vinnustaðamenning getur haft mikill áhrif á starfsemi leikskólanna. Sameiginleg gildi, viðhorf 

og hegðun myndar kjarna leikskólans og stjórnunarháttar hans (Stjórnarráð Íslands, 2010). 

Vinnustaðir móta yfirleitt sína stefnu í stjórnun, leikskólastjóri hefur sitt hlutverk en getur 

engu að síður dreift álaginu með meðstjórnendum eins og aðstoðarleikskólastjóra, 

deildarstjóra og svo öðru starfsfólki.  

Áhrif vinnustaðamenningar leikskóla er margþætt og hefur hún áhrif á stjórnunarstíl, 

starfsþróun, stefnu leikskólans og stjórnun þekkingar. Menningin hefur einnig áhrif á með 

hvað hætti breytingar eru innleiddar eins og breytingar á launastefnu, hollustu og önnur 

samskipti sem eiga sér stað innan leikskólans (Stjórnarráð Íslands, 2010). Starfsmannavelta, 

frammistaða, starfsánægja, ímynd leikskólans og árangur eru þættir sem hafa áhrif á 

vinnustaðamenningu. Allir stjórnendur (leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og 

deildarstjórar) ættu að  stuðla að skýrum gildum, vitund starfsfólks um hlutverk sitt, 

jákvæðum samskiptum og tilgang leikskólans (Stjórnarráð Íslands,2010). Áhrif menningar 

getur verið breytileg og getur mikilvægi hennar kristallast í þeirri staðreynd að hún mátar 

upplifanir, túlkar og setur athafnir sínar í viðmið við annað starfsfólk (Stjórnarráð Íslands, 

2010). Ef menninginn á leikskólanum er jákvæð og andrúmsloftið gott eru líkur á að fólk sé 

ánægt í starfi. 

Starfsánægja eykst samhliða auknum árangri, umbunin er sá árangur sem viðkomandi 

nær á grundvelli eigin frammistöðu en starfshvatningin felst í vinnunni sjálfri. Hér á landi 

þekkja stjórnendur leikskóla mannauðstefnuna en hún var fyrst kennd og kynnt árið 1983 í 

framhaldsnámi fyrir stjórnendur leikskóla (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 47). 
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Starfsmannastefnur eru ein af aðferðum mannauðsstjórnunar. Það er lögð áhersla á að 

leikskólar tileinki sér heildstæða mannauðsstjórnun og uppfylli lágmarkskröfur eins og gæði 

ráðninga, virka notkun starfslýsinga, heildstæða mannauðsstefnu, árleg starfsmannasamtöl 

og árangursríka starfsþróun starfsmanna. Það sem samanstendur af lykilþáttum í 

starfsumhverfi leikskóla og hefur áhrif er starfsánægja, starfshvatar og frammistöða 

starfsmanna (Stjórnarráð Íslands, 2010). Það eru nokkrir þættir sem viðhalda og stuðla að 

starfsánægju, þeir eru: gott samband við stjórnanda, góðir stjórnunarhættir, persónulegur 

þroski, skýr markmið, endurgjöf, stuðningur, viðurkenning og framgangur í starfi (Stjórnarráð 

Íslands, 2010). Þetta samræmist rannsókn Ingu Líndal (2015, bls 73) en þar kemur fram að 

leikskólastjórunum fannst meiri líkur á að starfsfólkið ílengdist í starfi ef það væri tekið vel á 

móti þeim, að það skapaði öryggistilfinningu og stöðugleika hjá starfsmönnum.  

Það eru líka nokkrir þættir sem hafa góð áhrif á starfsánægju og þeir eru: tækifæri til 

framgangs, starfsöryggi, starfsskilyrði, launastefna og umbun og stefnumörkun (Stjórnarráð 

Íslands, 2010).  Þetta á vel við leikskóla þar sem fólk þarf að finna sig og vera sammála þeim 

stefnum og gildum sem eru til staðar í leikskólanum sem það vinnur í, erfitt er að vinna í 

leikskóla þar sem starfsmaður er ekki sammála þeim gildum og stefnum sem viðgengst í 

leikskólanum. En til að tilheyra meira hópnum er tilvalið að taka þátt í þeirri starfsþróun sem 

fram fer á vinnustaðnum 

Starfsþróunin sem er mest stunduð hér á landi felast í að fara á námskeið, málstofur, 

ráðstefnur og að fara í vettvangsskoðun í aðra skóla (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 78-79). 

Margir leikskólastjórar hafa sótt starfsþjálfun með því að fara í vettvangsskoðun í aðra 

leikskóla. Það er ekki algengt hér á landi að leikskólastjórar stundi nám, þeir telja sig frekar 

þurfa á þjálfun að halda í því að veita endurgjöf sem skilar meiri árangri og þjálfun á sviði 

mannauðsstjórnunar almennt (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 78-79). Það er algengt að bæði 

leikskólastjórar, leikskólakennarar og annað starfsfólk eigi erfitt með að stunda 

einhverskonar nám eða námskeið á vinnutíma vegna þess að það er oft og iðulega ekkert 

starfsfólk til að leysa af í þeirra forföllum, einnig getur spilað inn í kostnaður eða skortur á 

löngun til þess að sækja sér starfsþjálfun. 

Starfsþróun, starfsánæga og vinnustaðarmenning hefur áhrif á hvernig starfsandinn er í 

leikskólanum. Vinnustaðarmenning, starfsþróun og starfsánægja er í fyrirrúmi innan 

leikskólans verður starfsandinn þar þægilegur og gott andrúmsloft verður á leikskólanum 

 

2.1.1 Starfsandi 

Kristín Dýrfjörð (2017) gerði rannsókn á því  sem einkennir gott samstarf innan leikskólans og 

ánægju í starfi. Það sem kennurunum/starfsfólkinu fannst skipta mestu máli í leikskólanum 
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var að það væri nægur mannskapur, góður starfsandi, gott samstarf, góðar vinnuaðstæður 

og þróun í faglegu starfi. Mikilvægt væri að skapa rólegt og jákvætt, gefandi andrúmsloft þar 

sem allir, bæði kennarar og börn, gætu prófað sig áfram í gleðiríku starfi og uppgötvunum. 

Starfsfólkinu fannst mikilvægt að það væri faglegt starf í leikskólanum, jákvæður starfsandi 

og að allir starfsmenn - hvort sem þeir væru fagmenntaðir eða leiðbeinendur -  finni til 

ábyrgðar í starfinu. Góður mórall skilar sér ávallt í góðu starfi með börnunum (Kristín 

Dýrfjörð, 2017). 

Það sem veitir leiðbeinendum, starfsfólki og faglærðum mesta ánægju er þegar þau sjá 

árangur af starfinu með börnunum vegna þeirra frammistöðu og að sjá þau ná persónulegum 

árangri (Arna H. Jónsdóttir,2001, bls. 50). Í rannsókn Örnu kom fram að starfsfólkið fékk 

skýrustu staðfestinguna á árangri barnanna þegar þau tóku framförum, döfnuðu, þroskuðust 

og að sjá gleði þeirra og lífshamingju. Miklar hugsjónir starfsmannsins á að ná árangri lágu að 

baki  hæfni hans, einnig tilfinning fyrir að vera við stjórnvölinn í starfinu og ráða  við 

viðfangsefnið og að unnið sé  á grundvelli eigin sannfæringar frekar en að stjórnast af ytri 

aðstæðum eða sannfæringu annarra. En auðvitað skiptir einnig máli að fá staðfestingu að 

kennarinn sé að ná árangri bæði meðal starfsfólks og foreldra (Arna H. Jónsdóttir,2001, bls. 

50-51). 

Góð samvinna, tillitssemi, skilningur, umburðarlyndi, jákvæðni, þolinmæði og að geta 

rætt saman og leyst úr ágreiningi skiptir máli til að viðhalda góðum samskiptum. Hrós og 

hvatning er einnig mikilvæg ásamt því að vera heiðarlegur, opinn og að geta gagnrýnt og 

tekið við gagnrýni. Hlutverk hvers og eins þarf að vera skýrt ásamt stjórnunarstíll en þetta 

saman getur minnkað hættuna á samstarfs erfileikum (Kristín Dýrfjörð, 2017). 

Lýðræðisleg vinnubrögð þar sem allir fá að tjá sig og þar sem allir vinna saman sem ein 

heild er kostur sem vert er að hafa á vinnustað. Til þess að gott samstarf náist þarf að vera 

tími til þess að setjast niður án barnanna og ræða málin. Allir starfsmenn þurfa að bera 

virðingu fyrir hver  öðrum og að leggja sitt af mörkum til þess að skapa jákvætt andrúmsloft 

(Kristín Dýrfjörð, 2017).  Í rannsókn eftir Kristínu Dýrfjörð (2017) kom í ljós að meirihlutinn 

eða ca 55 % starfsmanna leikskóla sem svaraði könnuninni sögðust upplifa gott samstarf en 

hin 45% sögðust yfirleitt bara upplifa sjaldan eða stundum gott samstarf. En á móti kom 

starfsfólkið með skýringu á þessu og töldu að þetta gæti verið vegna þess að það væri of 

mikið álag og að það hafi verið erfitt að finna tíma til samráðs og samstarfs en þegar það 

gerist geta einmitt hlutirnir farið að fara úrskeiðis (Kristín Dýrfjörð, 2017). Þegar hver dagur 

snýst um að láta daginn bara líða sitt skeið vegna manneklu er erfitt að vinna metnaðarfullt 

starf. Það getur verið erfitt fyrir starfsfólkið að fylgja áætlunum og að sinna því metnaðarfulla 

starfi sem það vill. Það þarf að gera greinarmun á hlutverkum á faglærðu og ófaglærðu 

starfsfólki og hver þeirra ábyrgð er (Kristín Dýrfjörð, 2017). 
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Starfsfólk leikskóla sögðu í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2017) að samskiptin ættu til að 

vera erfið. Það sem einkennir gott samstaf kennara/starfsfólks er þegar þeir geta talað 

saman á hreinskiptin og uppbyggjandi hátt. Þá fær hver og einn starfsmaður fær að njóta sín 

í starfi og er metinn að verðleikum. 

 

2.1.2 Samskipti 

Góð samskipti eru mikilvæg í leikskólum, að geta sett sig í spor annarra, líta á aðra sem 

jafningja, sýna umburðarlyndi og virðingu og að leysa úr ágreiningi á farsælan hátt. Þetta eru 

ekki þættir sem eru meðfæddir heldur þarf hver og einn að rækta þá með sér, sérstaklega á 

fjölmennum vinnustöðum þar sem fjölbreytileikinn er mikill (Sigrún Birna Björnsdóttir,2020). 

Að geta sett sig í spor annarra til skilja  eigin sjónarmið og annarra og að geta greint þar á 

milli. Við getum öll haft ólíkar skoðanir  en þá er mikilvægt að geta sett sig í spor annara  

hugsanir, tilfinningar, athafnir og aðstæður (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2021). Rannsóknir hafa 

sýnt að góð samskipti við samstarfsfólk og stjórnendur metur starfsfólk hvað mest í starfi 

sínu, samskiptavandi og ágreiningur eru bara að valda óþarfa álagi (Sigrún Birna 

Björnsdóttir,2020).  

Við sem uppalendur höfum öll okkar eigin uppeldis- og menntasýn. Að leiðarljósi höfum 

við tiltekin gildi  sem við viljum rækta með æskunni, við höfum okkar markmið og notum 

ýmsar aðferðir til að ná þeim markmiðum. Við tökum ýmislegt með okkur úr lífssögu okkar 

sem hefur áhrif á þessa uppeldis- og menntasýn okkar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2021). Það 

er misjafnt á hve marga vegu samskiptafærni birtist í lífi fólks. Hún getur birst t.d. hvernig við 

leysum álita- og ágreiningsmál, hvernig við vinnum með öðrum, tilfinninga þroska, 

siðferðiskennd, hvernig við sýnum samlíðan með öðrum, sanngirni, hvað sé rétt og rangt, 

lesskilningi og  hvernig við setjum okkur í spor annarra. Þessir þættir hafa áhrif á athafnir  og 

hugsanir okkar og er undirliggjandi áhersla á mannskilning og mannréttindi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2021). 

Á árunum 1922 - 1932 var gerð rannsókn sem varð til þess að umfjöllun og skilgreining á 

starfsánægju innan fræðigreina sem tengjast vinnumarkaðinum fékk mikla umfjöllun (Arna 

H. Jónsdóttir, 2001, bls. 46). Umhverfisþættir, birtustig og hvíldarstundir höfðu lítil sem engin 

áhrif á framleiðslu eða árangur. Hins vegar jók það ánægju fólks í starfi ef það var komið til 

móts við félagslegar þarfir þess á vinnustaðnum. Eftir rannsóknina var beint athyglinni að 

hinni óformlegu stofnun, tengslum og samskiptum innan starfsmannahópsins (Arna H. 

Jónsdóttir, 2001, bls. 46). 
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2.1.2.1 Samskiptasáttmáli 

Kennarar sem hafa þörf fyrir að vera vel liðnir, virtir og fá persónulega viðurkenningu fyrir 

starf sitt í skólanum aðhyllast samskiptastefnuna. Lykilhugtök samskiptastefnunnar eru 

persónulegar tilfinningar og notaleg tengsl (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 46). 

Samskiptasáttmáli er ætlaður til þess að veita starfsfólki öryggi og að þeir fái að vita hvaða 

hegðun er æskileg. Allar samskiptareglur eru bara af hinu góða, ef allir fara eftir sömu 

siðareglunum ættu að verða færri árekstrar. Samskiptasáttmáli er þróaður í samvinnu við allt 

starfsfólkið og verður því skýr leiðarvísir fyrir alla og allir eru samþykktir honum. Jákvæð 

samskipti geta mótast með samskiptasáttmálanum, einnig til að móta góð samskipti þar sem 

árekstrar eru algengir og almennir samskiptaerfiðleikar. Kennarasambandið mælir með að 

allir skólar útbúi sinn samskiptasáttmála (Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020). Samskiptasáttmáli 

á að koma í veg sem flesta ágreininga á milli starfsmanna og í honum er leiðbeiningar um 

hvernig best sé að komast að sameiginlegri niðurstöðu þegar ágreiningar koma upp.  

 

2.1.2.2 Ágreiningur á milli starfsmanna 

Það telja almennt allir kennarar að samskiptin séu góð á milli þeirra og að það ríki gagnkvæm 

virðing en engu að síðu koma upp atvik sem leiða til samskiptavanda og ágreiningsmála. 

Ágreiningur er hluti samskipta og daglegs lífs en það sem gildir er hæfileikinn og viljinn til að 

leysa úr ágreiningi. Það er mikilvægt að virða ólík viðbrögð við atvikum þar sem 

einstaklingarnir eru ólíkir. Það skiptir miklu máli að bera virðingu fyrir upplifun hvers og eins 

og að geta sett sig í spor annarra (Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020). 

Míkrópólitík má segja að snúist um hópa og einstaklinga sem beita aðferðum í þágu eigin 

hagsmuna. Hún er tengd fyrst og fremst hvernig stjórnandinn nýtir vald sitt til að fá kennara 

til að fylgja sér í eigin sannfæringu og markmiði.  En ekki eru allir á sama máli  og vilja meina 

að míkrópólitík sé að ýmsir innan stofnana taki sér vald til dæmis með því að dreifa 

sögusögnum og upplýsingum. Skóli getur verið baráttuvettvangur þar sem átök og 

ágreiningur getur stuðlað að  vexti og framförum. Míkrópólitík getur verið dulin, þögul og 

fyrirferðalítil  samskipti og falist í því að forðast átök og ágreining. Þögn og aðgerðarleysi geta 

verið ein af valdbeitingu stjórnenda í beinum aðgerðum (Arna H. Jónsdóttir, 2009). 

Ef skipulag eða samskiptaferlar eru í ólagi eða óljóst getur samskiptavandi skapast. 

Vinnustaðir þar sem er álag, tímaskortur og upplýsingagjöf er ábótavant þá er miklar líkur á 

að það verði samskiptavandi. Allir þessir þættir snúa að verulegu leyti að stjórnun 

vinnustaðarins og er mikilvægt að skipulagið sé í lagi og skapi ekki álag (Sigrún Birna 

Björnsdóttir, 2020). Það þurfa allir að vita hverjir verkferlar og viðbragðsáætlanir eru og það 

þarf að kynna þá reglulega. Hver og einn starfsmaður þarf að vita hvers er ætlast til af 
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honum og fá að vita skýra starfslýsingu (Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020). Starfsfólkið má ekki 

upplifa sig afskipt og er því mikilvægt að upplýsingagjöf sé í lagi. Að veita umbun fyrir vel 

unnin störf og að vera metin að verðleikum er mikilvægur þáttur stjórnunar. Rannsóknir hafa 

sýnt að ef starfsfólki er umbunað fyrir vel unnin störf hafi það áhrif á líðan, ánægju og helgun 

fólks í starfi og geta allir þessir þættir dregið úr streitu (Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020). 

Einstaklingsbundnir þættir geta skapað samskiptavanda, þá verður ágreiningur 

persónulegur og getur tengst sanngirni, framkomu, sjálfsmynd, hegðun og trausti ákveðinna 

einstaklinga (Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020). Það er algengt á vinnustöðum að upp komi  

faglegur ágreiningur og þarf að vinna markvisst úr honum og yfirleitt er það af hinu góða. 

Almenn umræða um fagmennsku og stefnu skóla skiptir máli til að koma í veg fyrir faglegan 

ágreining milli einstaklinga. 

Algengur samskiptavandi er þegar við hættum að hlusta, ræða saman augliti til auglitis 

(Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020). Við þurfum að leyfa fólki að ljúka máli sínu og að hugsa 

áður en við bregðumst við. Að nota ég-boðin eru af hinu góða og forða okkur frá þú-

fullyrðingum (Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020). Það er betra að ræða málin en að fara í 

kringum það og við þurfum að temja okkur að vera skýr í máli svo að allir skilji það sem við 

erum að segja og viljum. Menningarmunur í samskiptamálum getur komið upp og skiptir því 

máli að stjórnendur gefi því gaum og átti sig á samhenginu (Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020). 

 

2.2 Deildarstjórastarfið 

Hérna ætlum við að segja frá hlutverki og starfslýsingu deildarstjóra og til hvers er ætlast af 

honum. Hvernig það er að vera deildarstjóri og hópstjóri, faglærður og ófaglærður. Í 

kjarasamningunum árið 1987 var tekið upp deildarstjóraheitið og áhersla lögð á formlega og 

stjórnunarlega ábyrgð þeirra (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 47).  Þar áður var enginn með 

heitið deildarstjóri á leikskólanum. Deildarstjóra hlutverkið er margþætt og ekki er skýrt 

hvaða hlutverki þeir eiga að gegna. 

Sumir deildarstjórar leggja áherslu á að sýna vald sitt á meðan aðrir vilja að starfsfólkið 

taki ábyrgð á starfi sínu (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Helena Jónsdóttir ( 2011, bls. 55) komst 

að þeirri niðurstöðu í sinni rannsókn að deildarstjórar vilja að það sé samábyrgð vegna 

ákvarðanatöku og sameiginleg sýn á deildum en þeir gera sér engu að síður grein fyrir að þeir 

verða að vera leiðtogar.  

Það eru ekki allir sammála um hlutverk og stöðu deildarstjóra eða annars starfsfólks. 

Hjördís Fenger (2012, bls. 58) komst að þeim niðurstöðu að deildarstjórar vita ekki nægilega 

hvað leikskólastjóri ætlast til að þeim og hvaða kröfur hann gerir til þeirra.  
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Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2009) kom fram að einn deildarstjóri sem rætt var við 

vildi meina að þó að þú sért kennaramenntuð er ekki þar með sagt að þú sért betri kennari 

en sá ófaglærði, hún vildi að fólk myndi bera svolitla ábyrgð á starfinu og vildi frekar geta 

fylgst með (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Deildarstjórinn  vildi ekki alltaf vera að segja þú átt að 

gera þetta eða hitt. Annar deildarstjóri lagði meiri áherslu á vald og forystustjórnun. Hann 

lagði mikið upp úr því að skipuleggja til að fólk væri tilbúið til að vinna út frá faglegum 

sjónarmiðum, ef fólk gæti ekki unnið út frá því þá hefði það bara ekkert að gera inn á 

leikskóla (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Í rannsókn Örnu (2009)  kom fram að samstarfsfólk var 

misjafnlega ánægt með deildarstjórann sinn. Á meðan nokkrir dásömuðu sinn þá var öðrum 

sem fannst sinn ekki vera að standa sig í upplýsingaflæði, fannst hann vera of stjórnsamur og 

fannst þau ekki geta leitað til síns deildarstjóra.  

Sumir deildastjórar upplifa oft að þeir hafi ekki alvöru vald yfir deildinni þar sem þeir eru 

millistjórnendur og bera ábyrgð en hafa í raun og veru ekki vald til að breyta neinu nema 

með samþykki skólastjóra (Berglind Hallgrímsdóttir, 2010, bls. 53-55). Deildarstjórar þurfa að 

vinna eftir stefnu leikskólans og fara eftir óskum leikskólastjórans sem getur ýtt undir þá 

staðreynd að deildarstjóra upplifa sig sem milligöngumenn en ekki  sem yfirmann með vald 

til að taka ákvarðanir sem tengjast deildinni og starfsfólkinu þar. Á deildinni getur verið mikil 

nálægð og kjósa deildarstjórar þá oft að vera meðvirkir, þykjast ekki sjá, læðast á tánum og 

gera hlutina sjálfir til þess að forðast ágreining og átök. Þeim finnst líka óþægilegt að gefa 

samstarfsfólki beinar fyrirskipanir (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Mögulegt er að þeir 

deildarstjórar sem upplifa sig ekki með vald eru þeir sömu og forðast ágreining og átök. 

Það skiptir máli að deildarstjóri geti hlustað, sett sig í spor annarra og sýnt skilning á því 

sem sagt er. Deildarstjórinn þarf jafnframt að geta tjáð hugsanir sýnar á skýran hátt og  

gagnrýnt, en verður að passa sig á að tala ekki niður til samstarfsfólks. Deildarstjóri sem 

hefur þróað samskiptaskilning sinn á að geta séð málefni frá fleiri en einu sjónarhorni. Það 

sem deildarstjórnun þarf að gera er að geta leiðbeint í þögn því að þögn er jafn mikilvæg og 

hlustun. Að gefa samstarfsfólki nægjanlegt svigrúm til að tjá sig og bíða með eigin sjónarmið 

sýnir að deildarstjórinn sé að þróa með sér kjark og auðmýkt. Til þess að bæði deildarstjórinn 

og samstarfsfólk læri þarf kenningin að geta stjórnað og skipulagt samræðurnar (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015, bls. 35). 

Deildarstjórinn þarf að láta samræðurnar snúast um nemendur, starfið, námsmarkmið, 

reynslu þátttakenda, fræðilegan bakgrunn og starfsmenningu. Það þarf að ræða undirbúning 

kennslunnar, áætlanir, hvernig tókst til, viðbrögð nemenda, hvað mætti betur fara og hvað 

gekk vel (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 32). Það er mikilvægt fyrir deildarstjóra og 

samstarfsfólk hans að geta átt góðar samræður og góð tengsl, það er mikilvægt að allir finni 

til öryggis í aðstæðunum inná deild (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 32). Í fyrrnefndri 



 

15 

rannsókn Örnu kom fram að leikskólakennari talaði um að henni fannst hann aldrei fá að vita 

neitt eða vera með í neinu sem væri að gerast. Honum fannst vanta upplýsingagjöf eftir að 

haldnir höfðu verið deildarstjórafundir (Arna H. Jónsdóttir, 2009).  Mikilvægt er því að 

deildarstjóri finni sér tíma til að tala við starfsfólk á deildinni og veiti því stuðning og 

upplýsingar sérstaklega eftir upplýsingafundi. 

Leikskólinn er vettvangur þar sem lýðræðislegt leikskólastarf byggist á samstöðu, 

samábyrgð, fjölbreytileika, jafnrétti og viðurkenningu fyrir ólíkum sjónarmiðum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 35). Deildarstjóri þarf að sjá til þess að starfsfólk á 

deildinni sé tilbúið að vinna að þessum markmiðum í sameiningu. Samskiptahæfni 

deildarstjóra, leiðsagnarkennara og leikskólastjóra felst í því  að þeir geta stjórnað 

verkefnatengdri samvinnu í hópi fullorðinna einstaklinga, þeirra er ábyrgðin á að markmið 

samvinnunnar náist (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 34). 

Það skiptir miklu máli að deildarstjórar fái stuðning við að efla samskiptahæfni sína svo að 

þeir geti sem best sinnt því vandasama og mikilvæga þætti starfsmenntunnar sem þeim er 

trúað fyrir (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 38). Deildarstjórar þurfa stuðning frá sínum 

yfirmanni leikskólastjóra en þeir geta líka fengið stuðning frá öðrum deildarstjórum.  Á þeim 

stöðum þar sem allir deildastjóra komast á sama tíma í undirbúning er auðveldara fyrir þá að 

skipuleggja sameiginleg verkefni og deildarnar geta unnið betur saman (Margrét Stefanía 

Lárusardóttir, 2019, bls. 45). Í rannsókn Helenu Jónsdóttir(2011, bls. 57) kemur fram að einn 

deildarstjóranna vildi meina að gott samstarf milli deilda og á milli stjórnenda sem eru 

deildarstjórar, leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri styrkti samvinnuna í leikskólanum.  

Þegar deildarstjórar eru saman í undirbúningi fá þeir tíma til að slá saman strengi og 

skipuleggja sig og deildirnar og passa að allar deildar í leikskólanum hafi svipað skipulag sem 

hentar þeim. Deildarstjóra bera ábyrgð á því að skipuleggja hvenær allir á deildinni komist í 

sinn undirbúningstíma og hvernig þeir passa best inn í dagskipulagið  (Margrét Stefanía 

Lárusardóttir, 2019, bls. 44).  

Leikskólastjórar hafa sýnt vilja í því að gefa deildarstjórum aukið vald og að gera þá 

kröfur samsíða því að þeir séu ábyrgir stjórnendur á sinni deild. En á hinn bóginn kjósa 

deildarstjórar samvinnumiðaða stjórnun og að þeir séu ekki alveg tilbúnir til að taka við 

þessari ábyrgð (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 45). Leikskólastjóra er skylt að ráða menntaðan 

kennara í deildarstjórastöðu en ekki vilja allir taka að sér þess ábyrgð og því miður hefur 

vantað menntað fólk í þessar stöður og hefur því leikskólastjóri meira vald og ábyrgð yfir því 

sem er að gerast á deildinni. 
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2.2.1 Starfslýsingar deildarstjóra  

Yfirmaður deildarstjóra er leikskólastjóri. Deildarstjóri tekur þátt í gerð ársáætlana, 

skólanámskrár, þróunarverkefnum og mati á starfsemi leikskólans. Hann ber ábyrgð á 

starfsemi á deildinni eins og skipulagningu, mati, framkvæmd og stjórnun. Deildarstjórinn sér 

til þess að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli leikskólastjóra og deildarinnar og milli 

deilda á leikskólanum ásamt daglegri verkstjórn á deildinni (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

Deildarfundir eru á hans ábyrgð, einnig skipuleggur hann undirbúningstíma starfsfólks 

deildarinnar. Þegar byrja nýir starfsmenn sér hann um móttöku, leiðsögn og þjálfun þeirra. Í 

samvinnu við leikskólastjóra fylgist deildarstjóri með að deildin sé búin nauðsynlegum 

uppeldis- og kennslugögnum (Kennarasamband Íslands, e.d.).  

Aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl skipuleggur deildarstjóri í samvinnu við 

foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni. Deildarstjóri sér til þess að 

foreldra/forráðamenn fái upplýsingar um líðan og þroska barnsins og um starfsemina sem 

fer fram á deildinni en þarf að passa að brjóta ekki trúnað gagnvart öðrum börnum og 

foreldrum/forráðamönnum þeirra. Hann ber ábyrgð á að fá samþykki foreldra/forráðamanna 

barns áður en leitað er aðstoðar sérfræðinga. Foreldrafundir sem haldnir eru á vegum 

leikskólans skal deildarstjóri sitja (Kennarasamband Íslands, e.d.).  

Í samráði við leikskólastjóra skipuleggur deildarstjóri samvinnu við ýmsar stofnanir og 

sérfræðinga sem tengjast leikskólanum. Hann situr fundi sem yfirmaðurinn segir til um er 

varðar starfsemi leikskólans ásamt starfmannafundum og deildarstjórafundum. Deildarstjóri 

sinnir verkefnum sem varða menntun og uppeldi barnanna og stjórnun deildarinnar sem 

yfirmaður felur honum (Kennarasamband Íslands, e.d.).  

Það er á ábyrgð  deildarstjóra að unnið sé eftir ársáætlun og skólanámskrá leikskólans. 

Hann á að tryggja að öll börnin á deildinni fái þau kennslugögn, umönnun og sérkennslu sem 

það þarf. Ef þarf á sérfræðingum að halda þá sér hann um að meðferðaráætlunum 

sérfræðinga sé fylgt (Kennarasamband Íslands, e.d.). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur 

ekki beint fram hvaða hlutverki deildarstjóri gegnir en það er komið inn á hlutverk 

leikskólakennara sem í mörgun tilfellum gegna deildarstjórastarfi. 

 

2.2.2 Hlutverk deildarstjóra samkvæmt Aðalnámskrá 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 31) er hlutverk leikskólakennara að styrkja 

uppeldis og menntastarf innan leikskólans með því að afla sér þekkingar og miðla til annara. 

Hann á að sjá til þess að hvert barn fái notið sín og fengið tækifæri til náms og fá að upplifa 

að það sé hlustað á sig og tekið mark á sér. Þó svo að hér sé talað um leikskólakennara á það 

vel við um deildarstjóra líka. Það er ekki alltaf sem leikskólakennari vill sinna 
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deildarstjórastöðu og er þá næst besti kosturinn tekin eða reynslu mesti starfmaðurinn. 

Margir nýútskrifaðir leikskólakennarar vilja frekar fá að læra vel inn á starfið áður en þeir 

taka að sér stjórnunarstöðu (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 45). 

Leikskólakennari  sem tekur að sér deildarstjórastöðu þarf að vera tilbúinn til að sinna 

því ábyrgðarstarfi sem deildarstjóri er eins og t.d. að sjá til þess að annað starfsfólk sinni 

menntun barnanna sem námskrá leikskólans og Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir til um. 

Hlutverk leikskólakennara samkvæmt Aðalnámskrá Leikskóla (2011, bls. 31) er að vera 

leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins. Hann þarf að fylgjast með nýjungum og miðla 

þekkingu, þarf ávallt að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og að styrkja faglegt hlutverk 

leikskólans. Það er litið á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann fyrir foreldra, börn   

og annað starfsfólk leikskóla.  

Leikskólakennarinn á að styðja við börnin í námi og í gegnum leikinn á marga vegu. Þeir 

eiga að vera með fjölbreytt leikefni, námsefni og hvetja börnin til að rannsaka, skapa og finna 

lausnir. Gefa börnunum nógu langan og samfelldan tíma til að þróa leikinn og dýpka 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 27). Leikskólakennarinn á að efla jákvæð samskipti og að 

styðja við börnin til þátttöku í leik úti og inni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 27). Það er 

lykil hlutverk leikskólakennarans að vera við skipulagningu og framkvæmd innra mats 

leikskólans, en það er leikskólastjórinn sem ber ábyrgð á að innra matið sé framkvæmt og að 

umbótum sé fylgt sé þess þörf og byggir á niðurstöðum innra matsins (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 36). 

 

2.2.3 Hlutverk deildarstjóra sem hópstjóri 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2001) kemur fram að leikskólastjórinn sýni stjórnunarábyrgð 

og er nálægð hans mikil en jafnhliða því var formleg og fagleg stjórnunarábyrgð 

aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra lítil. Deildarstjórum fannst stjórnunarhlutverkið, 

bæði fagleg og rekstrarleg ábyrgð, sem leikskólastjóri var búinn að úthluta þeim, taka of 

mikinn tíma frá starfi þeirra á deildinni og fannst þeim þeir fjarlægjast börnin.  Sem 

samræmist rannsókn Jónu Bjargar Jónsdóttir (2012, bls. 38) þar sem kom í ljós að 

deildarstjórum finnst ekki mikil munur á verkum deildastjóra og almennra leikskólakennara 

fyrir utan að bera ábyrgð á deildinni. Deildarstjórunum fannst álagið og hlutverkastreitan 

hafa áhrif á starfsánægju þeirra sama hvort þeir voru reyndir eða óreyndir deildarstjórar 

(Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 54).  

Í öllu skólastarfi gegna kennarar lykilhlutverki eins og kennslu, stjórnun, uppeldi, 

ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf. Kennarar þurfa að sýna fagmennsku sem snýst um 

nemendur, menntun þeirra og velferð. Góð kennsla og markviss samskipti stuðlar að aukinni 
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hæfni og námi barna. Það hvílir ekki aðeins sú skylda á kennurum að miðla þekkingu til 

nemenda því að það þarf einnig að veita nemendum tækifæri á að afla sér þekkingar, leikni, 

örva starfsgleði og efla frjóa hugsun þeirra. Í starfi kennara er þeirra ábyrgð að leiðbeina 

börnum í námi, skapa góðan skólabrag og hvetjandi námsumhverfi (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 8).  

Það hafa orðið hraðar breytingar í íslensku samfélagi undanfarin ár og  hafa því kröfur 

til skólanna aukist um að aðstoða samfélagið við að átta sig á þessum nýju aðstæðum og 

breytingum. Hefur þetta aukið kröfur til kennarastéttarinnar um að greina 

samfélagsbreytingar og að samlaga skólanna að þeim á ábyrgan hátt (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011, bls. 9).  

  

2.3 Stuðningur deildarstjóra við starfsfólk leikskóla 

Samræður geta verið eins konar verkfæri til að stuðla að menntun, þá skiptir máli hvernig er 

talað saman og um hvað. Í starfstengdri leiðsögn er þekking þróunar og skilnings er 

samræðan mikilvægt verkfæri (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls.31). Samræðan er ekki 

aðeins aðferð sem hægt er að miðla upplýsingum á milli þátttakenda, deila viðhorfum og 

reynslu. Samræðan getur einnig verið verkfæri til að ná markmiðum sínum og þróa skilning 

sinn á menningarlegum bakgrunni og skilning á starfinu. Starfstengd leiðsögn næst með 

góðum samræðum og þess vegna verður að skapa tíma og svigrúm fyrir leiðsagnartíma 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls.31). Deildarstjóri víkkar eigin sjónarhorn og eflist í starfi ef 

hann getur sett sig í spor starfsmanna á deildinni og verið í mismunandi og meðvituðum 

hlutverkum samræðna (Ragnhildur Bjarnadóttir,  2015, bls. 32). Góð leiðsögn er mikilvæg 

fyrir nýliðann og kemur það oft í hlut deildarstjóra að sjá um þjálfun hans inn á deildinni. 

 

2.3.1 Nýliðar 

Þegar við tölum um nýliða erum við að fjalla um manneskju sem er að stíga sín fyrstu skref 

innan leikskólans hvort sem hún sé ófaglærð eða faglærð sem er nýbúin með nám en hefur 

ekki unnið á leikskóla áður. Yfirleitt er leiðsögn skilgreind sem samskiptaferli sem nær yfir 

afmarkað tímabil (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls.17-18) t.d. þegar er verið að kenna 

nýjum óreyndum starfsmönnum á starfið í leikskólum. Fagmennska og gæði aukast í starfi ef 

leiðsögn er gefin (Margrét Stefanía Lárusardóttir, 2019, bls. 50).  Þegar kemur að því að 

kenna nýliðanum er mikilvægt að það sé gert með góðum hætti, bæði fyrir nýliðann og þann 

starfsmann sem er að leiðbeina. Oftast fer deildarstjóri með leiðsögn nýrra starfsmanna á 

hans deild.  
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Leiðsögn miðast við að búa nýliða fyrir það sem koma skal í starfinu og að hjálpa þeim að 

takast á við hugræna, tilfinningalega og siðræna þætti kennarastarfsins (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015, bls.17-18).  Að starfa sem kennari þarf viðkomandi að búa sig undir að 

starfið reyni á allar hliðar fólks, bæði persónulegar og faglegar. Nýliðar þarfa að vera 

móttækilegir fyrir nýjum upplýsingum og tilbúnir til að taka á móti gagnrýni, fara eftir 

fyrirmælum, hlusta og tileinka sér stefnu leikskólans. 

Starfstengd leiðsögn miðar að því að samskipti þeirra verði færari um að axla ábyrgð á 

eigin athöfnum og stuðningur við nýliða efli þá í starfi svo að og ákvörðunum (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015, bls.19). Deildarstjórinn verður að vera samkvæmur sjálfum sér og sýna og 

segja frá starfinu eins og það kemur fram í námskrá leikskólans og Aðalnámskrá leikskóla. 

Nýliðar verður að fá tækifæri til þess að lesa og undirbúa sig svo að þeir verði besta útgáfan 

af sjálfum sér í nýja starfinu. Með starfstengdri leiðsögn styrkjum við starfshæfni og 

fagvitund nýrra starfsmanna (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 19). 

Flestir skólastjórar eru með nýliðaþjálfun sem felst í kynningu á starfsemi, skipulagi 

skólans, leiðsögn skólastjóra eða reyndra starfsmanna í boði fyrir alla nýliða. Skipulagðir 

fundir og teymisvinna með leikskólastjóra eða reyndu starfsfólki er líka í boði (Ragnar F. 

Ólafsson, 2019, bls. 80). Leikskólastjórar sjá um þá leiðsögn að taka á móti nýjum 

starfsmanni, sýna honum leikskólann, kynna fyrir öðrum starfsmönnum og að útfylla og 

skrifa undir ráðningarsamning en leiðsögn sem snýst að daglegu starfi er yfirleitt í höndum 

deildarstjóra (Margrét Stefanía Lárusardóttir, 2019, bls. 39). En oftast þegar nýr starfsmaður 

er ráðinn inn er vegna þess að annar starfsmaður er hættur og því gefst oft ekki tími til að 

leiðsegja nýliðanum vegna þess að allir starfsmenn eru uppteknir við að sinna sinni vinnu 

(Margrét Stefanía Lárusardóttir, 2019, bls. 36). Oft væri betra ef hægt væri að gefa 

deildarstjórum svigrúm frá skyldum hans innan deildarinnar til að leiðsegja nýjum 

starfsmanni án þess að þurfa að huga að öllu sem fylgir deildarstjórnun og hópastarfi. Nýliðar 

eru ekki alltaf óreyndir starfmenn og þarf þá að taka tillit til þess að sá starfsmaður þarf 

jafnvel ekki jafn mikla þjálfun og sá óreyndi. 

 

2.3.2 Reyndir starfsmenn 

Ófaglærðir en reyndir starfsmenn sem hafa unnið lengi á leikskóla fá oft ekki að sýna sig og 

sanna í starfi, það er misjafnt í hvaða hlutverk deildarstjóri treystir ófaglærðum 

starfsmönnum. Ófaglærðir hafa kvartað yfir því að þeir fái ekki að verða nógu sjálfstæðir og 

finnst óþægilegt að hafa deildarstjórann alltaf hangandi yfir sér (Arna H. Jónsdóttir, 2009). 

Sumir deildarstjórar vilja meina að kennari sé ekki bara kennari og segja að ófaglærð 

manneskja geti jafnvel verið betri en faglærður kennari (Arna H. Jónsdóttir,2009). 
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Það myndast félagsleg tengsl milli einstaklinga þegar þeir vinna saman. Fólk tengist 

saman í hóp eða teymi við samvinnu en þegar henni lýkur rofna tengslin, tengsl geta verið 

veik eða sterk. Ef tengslin eru veik þá geta þau haft sína kosti og aukið jafnvel líkur á 

hreinskilni í samskiptum en aðalatriðið er að fólk geti treyst hvort öðru og að tengslin séu 

góð. Ef tengslin eru af jákvæðum tilfinningum, virðingu og öryggi, ýtir það undir góðan 

árangur og samvinnu. Það sem gæti hindrað árangur eru tilfinningar eins og pirringur, 

árásargirni og viðkvæmni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 29).  

Fræðimenn segja að það þurfi að taka mið af að tengsl séu alltaf viðkvæm. Þar sem 

áhersla er lögð á að markmiðum vinnunnar sé að hluta til ómeðvituð að þá er teymisvinna að 

hluta til meðvituð. Einstaklingar stefna stundum að ósýnilegum markmiðum eins og til 

dæmis að vilja fá viðurkenningu annarra eða að hafa stjórn á aðstæðum. Tengsl milli fólks 

einkennist í sumum tilvikum af valdamisvægi, einn eða fleiri eru ráðandi og aðrir undirgefnir. 

En í öðrum tilvikum eru tengslin í jafnvægi þar sem allir hafa eitthvað til málanna að leggja, á 

alla er hlustað og að enginn einn ræður ferðinni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 29). 

Innan samskiptafræða benda sumir fræðimenn á að í samskiptum eru duldir kraftar sem 

hafi áhrif á tengsl milli fólks í hópum. Þeir segja að teymisvinna sé að hluta til meðvituð af því 

að þar er lögð áhersla á að ná markmiðum vinnunnar en einnig getur hún verið ómeðvituð 

en þar stefna einstaklingar stundum að ósýnilegum markmiðum. Sumir vilja til dæmis 

viðurkenningu annarra. Í samskiptum við fólk telja sérfræðingar í samskiptafræðum að 

teymisvinnu sé  mikilvægt að ræða um dulda krafta (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 29). 

 

2.3.3 Leikskólakennarar 

Þegar kemur að fagmennsku kennara í starfi þá byggist hún upp á sér fræðilegri 

starfsmenntun, þekkingu, viðhorfi og siðferði starfsins. Fagmennskan snýst um nemendurna, 

velferð og menntun þeirra. Góð og markviss samskipti stuðla að góðri kennslu, námi og 

aukinni hæfni barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 8). Hanna Málmfríður (2015, bls. 72) 

komst að þeirri niðurstöðu að traustið er grunnurinn í öllu starfi og þess vegna verði að 

leggja áherslu á að grunnurinn sé sterkur og að það sé engin glufa því að það sé mikilvægt að 

hann sé heill.  

 Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) voru 1.585 leikskólakennarar starfandi árið 2019 á 

leikskólum á Íslandi á meðan 4825 starfsmenn sem eru ófaglærðir eða með annarskonar 

menntun voru starfandi. Sem gefur til kynna leikskólakennarar sem vinna á leikskóla eru í 

miklum minnihluta í leikskólum landsins.  

Þegar hópur með formlegt vald reynir að yfirfæra hugmyndafræði sína og gildi yfir á 

annan hóp sem telur sig eiga hagsmuna að gæta verða oft valdaátök (Arna H. Jónsdóttir, 
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2009). Þetta gæti átt við leiðbeinanda og leikskólakennara innan leikskólans. Það kom fram 

hjá rýnihópi um fagmennsku leikskólakennara að það geti verið erfitt að vera eini 

fagmaðurinn á leikskóladeildinni (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Reynslu mikill leiðbeinandi getur 

oft á tíðum átt erfitt með að ný útskrifaður leikskólakennari sé að segja sér fyrir verkum í 

starfi, þá getur komið upp valdabarátta. Leikskólakennarinn hefur menntunina en 

starfsmaður sem hefur unnið í sama skólanum í langan tíma hefur oft mikið til síns máls. 

Leikskóli á að vera lærdómssamfélag og lýðræðislegur vettvangur þar sem foreldrar, börn og 

starfsfólk hafa áhrif á ákvarðanir um ýmis málefni og eru virkir þátttakendur í leikskólanum. 

Leikskólinn á að vera með starfshætti sem hvetja til samvinnu milli foreldra, barna, 

starfsfólks og samfélagsins. Hver og einn einstaklingur á að njóta virðingar og leggja sitt af 

mörkum í starfinu. Starfsfólk leikskóla á að stuðla að því að börnin læri að bera virðingu og 

umhyggju fyrir öðrum og þrói með sér tillitssemi, samkennd og vináttu. Það er einnig á 

ábyrgð leikskólans að barnið þrói með sér jákvæða sjálfsmynd og læri að virða sjónarmið og 

sérstöðu hvers einstaklings (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 24). Þetta samræmist 

rannsókn Ingu Líndal (2015, bls73) en hún komst að þeirri niðurstöð að leikskólastjórinn eigi 

að hlúa að samstöðu kennara og annarra starfsmanna og að starfsfólkið eigi að byggja upp 

skólabrag með velferð allra að leiðarljósi.  Leikskólakennarar ásamt öðru starfsfólki 

leikskólans þarf að sjá til þess að börnin vilja koma á leikskólann og skapa umhverfi þar sem 

börn finni öryggi sitt og hafi kost til að þroskast og dafna í leikskólanum. 

 

2.4 Stjórnunarstílar 

Stjórnunarstílum er beitt þannig að hópur af starfsfólki er virkjað með því að nota gildi og 

framtíðarsýn til að ná sameiginlegu markmiði (Jillian Rodd, 2013, bls. 12). Stjórnunarstílar 

geta verið margskonar eins og til dæmis þegar að leiðbeinendur vilja samskipta- og 

samvinnumiðaða stjórnun sem felst í því að litið væri á fólk sem jafningja.  Arna H. Jónsdóttir 

(2009) nefnir að þeir sem eru ánægðir með sinn deildarstjóra finnst gott að deildarstjórinn 

meti þau öll jafnt, þau fá að sýna frumkvæði og sjá um sitt hópastarf sjálf. Þau voru ánægð 

með að deildarstjórinn var ekki með puttana ofan í öllu sem þau voru að gera. Þetta er eitt 

dæmi um stjórnunarstíl, hér á eftir verður farið nánar í fleiri stjórnunarstíla.  

Það finnst kannski ekki öllum spennandi að vinna undir mikilli valdastjórn og finnst 

deildarstjórar sem beina valdi hrokafullir (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Það er misjafnt hvort 

stjórnandi er hvetjandi eða stýrandi. Sumir notast við mikla stýringu á meðan aðrir skipta sér 

lítið af og dreifa miklu valdi en beita fyrst og fremst hvatningu og eftirfylgni. En best er að  

beita stjórnunarstíl sem hentar aðstæðum (Ingrid Kuhlman, 2001). Stýring getur verið af hinu 

góða eða hinu slæma, sumir stjórnendur stýra of mikið þannig að starfsfólkið fær ekki 
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tækifæri til að sýna sig og sanna en of lítil stýring getur haft verri afleyðingar, þá er ekkert 

eftirlit með menntun barnanna.   

Leiðtogi eða stjórnandi sem hefur yfirsýn og sér hlutina í heild tekur eftir einstaklingnum 

og sér kostina við margbreytileika þeirra og vill heyra ólíkar skoðanir og hugmyndir. 

Leiðtoginn gefur samstarfsfólki tækifæri til að koma með nýjar hugmyndir, viðhorf og að 

koma með eigin skoðanir. Með þessu móti nær leiðtoginn að tengja saman sýnar hugmyndir 

og samstarfsfólksins. Það er bæði skylda leiðtogans og samstarfsfólks að vera opinn fyrir 

tækifærum og möguleikum. Til þess að hinn sameiginlegi draumur um starfið geti ræst þá er 

hlutverk hvers og eins að sjá hvað viðkomandi getur gert. Jákvætt og eflandi hugarfar glæðir 

tilfinningu starfsfólksins fyrir gildi starfsins (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011, bls. 251). 

Vísindastjórnun var nær alsráðandi í upphafi síðustu aldar. Það var hægt að nýta 

manninn sem vél þar sem verkaskipting, sérhæfing, kröfur, náið eftirlit og skýr markmið voru 

til staðar (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 45-46). Það var annars vegar gerður skýr 

greinarmunur á ábyrgð stjórnenda en þeir mótuðu stefnu, gerður áætlanir og sáu um eftirlit 

en hins vegar inntu undirmenn af hendi það sem til var ætlast af þeim. Með minnstum 

tilkostnaði og stystum tíma var talið að markmið fyrirtækis eða stofnunar næði að aukna 

framleiðslu og árangur (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 45-46). En í dag er vísindastofnun ekki 

alsráðandi en greinamunur er á milli stjórnenda og undirmanna, stjórnendur gera stefnu og 

áætlanir en undirmenna geta komið sínum hugmyndum á framfæri til stjórnenda ef þeir 

vilja.  

 

2.4.1 Virkar sami stjórnunarstíll fyrir alla starfsmenn?  

Eins og kemur fram hérna að ofan þá kemur í ljós að það eru til fleiri en einn stjórnunarstíll 

og misjafnt hvað virkar á starfsmenn. Hér að neðan ætlum við að skoða nánar þá 

stjórnunarstíla sem oftast eru notaðir í leikskólum. Þó svo að deildstjóri vilji tileinka sér 

einhvern sérstakan stjórnunarstíl þá er hann auðvitað með sinn yfirmann sem hann þarf að 

fara eftir. Við erum mörg hver svo ólík og er þá gott að geta gripið í upplýsingar um misjafna 

stjórnunarstíla og tileinkað sér jafnvel einhvern af þeim. Leikskólastjóri fær upplýsingar frá 

sínum yfirmönnum hvernig stjórnunarstíll er í boði en hann getur svo aðlagað hann að sínum 

vinnustað og starfsfólki. Deildarstjóri fær síðan upplýsingar hvernig hans starfi skuli háttað 

en aftur er það á stjórnandans ábyrgð hvernig stjórnunarstíll hentar á hans deild. Þess vegna 

er mjög erfitt að nota sama stjórnunarstíl á alla, það er gott að hafa einhvern sérstakan 

stjórnunarstíl sem viðmið því að það þarf alltaf að vera ákveðin stjórnun sem þarf að fara 

eftir. 
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Þegar stjórnandi ætlar að velja viðeigandi stjórnunarstíl verður hann að laga 

stjórnendahegðun sína að verkefnaþroska starfsmannsins og nota þann stjórnunarstíl sem 

hentar hverju sinni fyrir sig. Stjórnunarstíllinn er áhrifaríkastur þegar starfsmennirnir fá að 

aðlaga hann að verkefnaþroska sínum (Ingrid Kuhlman, 2001). Stjórnandi getur ekki rekið á 

eftir verkefnaþroska starfsmannsins, það þarf að taka þetta í skrefum. Þetta samræmist 

rannsókn Hjördísar Fenger (2012, bls 50-51) hún komst að þeirri niðurstöðu að deildarstjórar 

leggja mismikla ábyrgð á starfsfólk eftir því hversu reyndir þeir eru. 

Þegar talað er um verkefnaþroska þá er átt við hve hæfur starfsmaður er til að vinna 

verkefnið og hve viljugur og hæfur hann er til að takast á við verkefnið. Verkefnaþroski getur 

verið breytilegur hvað varðar getu og vilja en fer líka eftir verkefni og tíma. Það er hægt að 

laga stjórnunarstílinn eftir því sem verkefnaþroski starfsmannsins eykst (Ingrid Kuhlman, 

2001). Starfsfólk er mislengi að eflast í starfi og vinna sér inn þann þroska sem tilheyrir 

starfinu. 

Þegar verkefnaþroski er lítill þá er stýrandi stjórnunarstíll árangursríkastur því að þá er 

starfsmaðurinn ekki hæfur til að vinna sjálfstætt og þar skýrar leiðbeiningar og útskýringar 

(Ingrid Kuhlman, 2001). Það hentar einnig nýliða vel að hafa stýrandi stjórnunarstíl. 

Starfsmönnum sem hafa lítinn eða miðlungs verkefnaþroska hentar vel að hafa hvetjandi 

stjórnunarstíl (Ingrid Kuhlman, 2001). Hvetjandi stjórnunarstíll er árangursríkur þegar 

starfsmaður er orðinn sjálfstæðari og skilur verkefnið en samt enn óreyndur. Óreyndur 

starfsmaður hefur þörf fyrir að hann sé látinn vita hvernig hann stendur sig og er því 

mikilvægt að stjórnandinn láti vita þegar vel gengur (Ingrid Kuhlman, 2001).  

Tvíhliða boðskipti milli stjórnanda og starfsmanna er þegar stjórnandi veitir upplýsingar, 

er hvetjandi, útskýrir og spyr. Starfsmenn með miðlungs eða mikinn verkefnaþroska hentar 

veitandi stjórnunarstíll (Ingrid Kuhlman, 2001). Þessi stjórnunarstíll hentar vel þegar 

starfsmaðurinn veit hvers vegna verkið er unnið og hæfur til að framkvæma það. Þegar 

starfsmaðurinn er kominn á þetta stig á stjórnandinn að veita hvatningu, viðurkenningu, 

uppörvun og stuðning (Ingrid Kuhlman, 2001). Stjórnandi og starfmaður geta skipst á 

hugmyndum og rætt lausnir á verkefninu. Þegar starfsmenn eru komnir með mikla reynslu 

eða mikinn verkefnaþroska þá kallast stjórnunarstíllinn felandi (Ingrid Kuhlman, 2001). 

Starfsmaðurinn er kominn með vilja og getu til að leysa verkefnin upp á eigin spýtur og er 

tilbúinn til að bera ábyrgð. Núna er hlutverk stjórnandans að vera til staðar og veita aðstoð 

og ráð ef þarf (Ingrid Kuhlman, 2001). 
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2.4.2 Jafningjastjórnun 

Leiðtogar samkvæmt skilgreiningu Jillian Rodd (2013, bls. 19) er sá sem drífur starfsmenn 

sína áfram með því að styrkja og gefa þeim tækifæri til þróast í starfi.  Leiðtogar vinna að 

jafningjastjórnun og skipta verkefnum á milli starfsmanna og dreifa því vinnuálagi (Jillian 

Rodd, 2013,bls. 21). Gott er að deila verkefnum niður á starfsmenn svo að öllum finnist þeir 

vera mikilvægir inná deildinni og allir hafa tækifæri til að gera sitt besta. Deildarstjórar þurfa 

ekki að gera allt sjálfir þeir þurfa bara að passa uppá að verkefnunum verði sinnt en þeir bera 

samt enn þá alla ábyrgð á deildinni (Jóna Björg Jónsdóttir, 2012, bls. 42). En það er samt ekki 

þar með sagt að allir séu tilbúnir til að takast á við þessa ábyrgð sem þeim er gefið á deildinni 

því þarf deildarstjórinn að huga að verkefnaþroska hvers og eins. 

Deildarstjóri sem notast við jafningjastjórnun stýrir samstarfsfólki sínu með hvatningu og 

drífur þau áfram (Jillian Rodd, 2013, bls. 19).  Deildarstjórar í leikskólum þurfa að vera 

meðvitaðir um að stjórnunar hlutverk sitt er meira en bara reglubundinn stjórnun, sem 

einblínir á nútíðina og er einkennandi af málum, stöðuleika og samfellu (Jillian Rodd, 2013, 

bls. 19).  Deildarstjórar þurfa að líta til framtíðar hvað getur og ætti að verða, þeir byggja og 

skipuleggja sameiginlega sýn, hvetja til skuldbindingar á sameiginlegum markmiðum býr til 

samvinnuteymi og dreifir ábyrgðinni. Þeir nálgast stjórnunarskyldur sem tækifæri til að að 

styrkja, hvetja og gefa undirmönnum tækifæri til að taka þátt (Jillian Rodd, 2013, bls. 20).  

Virk hlustun er þegar samræður eiga sér stað og  þú ert að hlusta á þann sem þú ert að 

tala við eða ert að bíða eftir að hann klári svo þú getir sagt það sem þér finnst (Jillian Rodd, 

2013,bls. 72). Í virkri hlustun er mikilvægt að gefa viðmælandanum tíma til að hugsa og 

svara. Virk hlustun er þegar samskipti eru jákvæð, opin, hægt sé segja hlutina eins og þeir 

eru en segja þá á vandmeðfarinn hátt þ.e. veita allar upplýsingar sem nauðsyn 

krefur. Áhrifarík samskipti er þegar við lærum að lesa í það ósagða s.s. líkamstjáningu og 

tilfinninguna á bak við orðin (Jillian Rodd, 2013,bls. 68). Samskipti við samstarfsmenn eru 

betri ef að áhrifarík samskipti eru notuð. Það endurspeglast í framkomu og hvort að tekið sé 

mark á manni. Það er mikilvægt að allir fáið að heyrast og ekki sé þaggað niður í neinum, 

þegar starfsmannahópurinn er stór þá þarf að passa að hlusta á þá sem láta lítið fyrir sér fara 

og láta þá finna að það sé tekið eftir þeim. Deildarstjóri þarf að gefa sér tíma til að hlusta á 

alla starfsmenn á deildinni líka þeim sem eru ekki mikið fyrir að segja sínar hugmyndir á fyrra 

bragði vegna þess að sama reynsla gefur ekki endilega sömu upplifun 

Reynsluheimur okkar er ekki endilega sá sami og reynsluheimur samstarfsfélaga (Jillian 

Rodd, 2013, bls. 45), við þurfum að passa að tala ekki bara út frá okkar eigin 

reynsluheimi.  Við þurfum því að leitast eftir því að sjá hlutina frá öllum sjónarhornum áður 

en tekin er ákvörðun. Best væri ef allir væru samþykktir þeirri ákvörðun og tilbúinn til að 

vinna eftir henni og endanleg niðurstaða væri sameiginleg sem kallast jafningjastjórnun, en 
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ábyrgðin er samt alltaf hjá stjórnanda (Jillian Rodd, 2013, bls. 48). Mikilvægt er að geta unnið 

á jafningja grundvelli þar sem allir finna að þeir skipta máli og tilheyra. Það sem einfaldar 

deildarstjóra að fá sameiginlega niðurstöðu allra starfsmanna á deildinni er ef að þeir eru 

með rök á bakvið sig (Sthephen Denning, 2007, bls. 36). Ef að deildarstjórar eru með góð rök 

af hverju hlutirnir eru betri eftir breytinguna er líklegra að aðrir starfsmenn taki undir þá 

niðurstöðu. 

Gagnvirk samskipti eru þar sem báðir eða allir aðilar hafa eitthvað fram að færa. 

Þátttakendum í teymi er stundum ætlað að vera í ólíkum hlutverkum. Þeir einstaklingar sem 

eiga að hafa stjórn á samskiptunum þá er undir þeim komið hvernig valdaskiptingin og 

tengslin milli einstaklinga getur þróast. Hægt er að tala um að þátttakendur séu jafningjar 

þar sem allir geta ráðið ferðinni og kallast samhverf tengsl og svo annars vegar ósamhverf 

tengsl þar sem ákveðinn aðili er ráðandi og ábyrgur í samskiptunum. Þó svo að valdastaða og 

ábyrgð einstaklinga sé með ýmsu móti þá verður að vera gagnkvæm virðing í samskiptunum 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls.29).  

Stjórnandi sem hlustar af alúð og einbeitingu áttar sig betur á þörfum og hugmyndum 

samstarfsfólks og skilur betur hvað um er að vera. Þetta skapar traust og virðingu fyrir þeim 

sem er talað við á meðal starfsfólksins. Ein af bestu leiðunum til þess að taka eftir því sem 

samstarfsfólkið segir og að meðtaka hugmyndir þeirra og skoðanir er að sýna fólki áhuga og 

virðingu. Það þýðir samt ekki að þú þurfir að vera sammála hugmyndum viðkomandi heldur 

er aðalatriðið að sýna virðingu og áhuga, að taka eftir og íhuga það sem er kynnt og talað er 

um. Góður stjórnandi er laginn og næmur við að greina þarfir annarra og laginn við að taka 

eftir, nærveran einkennist af innri styrk og öryggi. Innri ró og vakandi vitund stjórnendans 

leiðir af sér að nærveran og hlustunin hefur margföld áhrif. Þroski og styrkur stjórnandans 

endurspeglast í samskiptum og mótar samtal hans við samstarfsfólk (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2011, bls. 249). 

Rannsóknir sem oftast tengjast stjórnunarfræðum og hugtakinu gæðastjórnun er mælt 

með valddreifingu í samvinnunni, valddreifing eykur öryggi í samskiptum. Í starfstengdri 

leiðsögn hefur komið í ljós að jafnrétti í samskiptum auki líkur á að markmiði um menntun sé 

náð þó svo að hlutverkin séu ólík (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015, bls. 30). 

 

2.4.3 Kvenlæg stjórnun 

Á áttunda áratugnum sem farið var að skoða konur sem leiðtoga. Fyrstu árin hafi farið í að 

kanna hvort konur sinntu yfirhöfuð stjórnunarstörfum. Á síðustu árum sem rannsóknir á 

mismunandi stjórnunaraðferðum kynjanna hefur það leitt til þess að líkön taka breytingum á 

fyrirmyndarstjórnun (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2000). Það hefur sýnt sig að aðferðir kvenna 
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eiga meira erindi inn í skólana núna í ljósi breyttra áherslna í skólastjórnun. Það er 

nauðsynlegt að finna jafnvægi og læra af aðferðum hvers kynsins um sig sem nýtist í 

stjórnuninni. Mismunurinn á kynjunum virðist vera að konur eigi auðveldara með 

valddreifingu og að vinna saman í hópi þegar konur taka ákvörðun laða þær fólk að 

ákvörðuninni og þær leggja áherslu á að allir deili sameiginlegri sýn. Konur líta gjarnan á sig 

sem fræðara og kennara enda yfirleitt með sterkan grunn á sviði miðlunar námsefnis og 

kennslu (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2000).  

Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á ólíkum stjórnunarstíl kvenna og karla einnig 

sameiginlegum stjórnunaraðferðum kvenna. Þar kemur fram að konur leggi meiri áherslu á  

ákveðið ferli meira en útkomu og afgreiðslu verkefna. Konur leggja sig fram um að byggja 

upp traust  og leitast við að virða einstaklingbundinn mun meðal samstarfsfólks. Tengslastíll 

eða samvinnumiðaður stíll er stjórnunarstíll kvenna sem er að mörgu leyti talinn henta 

stjórnun skóla. Það eru nær eingöngu konur í stétt leikskólakennara á Íslandi og getum við 

því sagt að það séu kvenstjórnendur á kvennavinnustöðum (Arna H. Jónsdóttir, 2001 bls. 49). 

Arna H. Jónsdóttir (2009)  varpar  ljósi á vandamál sem koma upp í starfsmannahópi 

leikskóla í grein sinni kvenlægur arfur og karllægur valdapíramídi. Þar athugaði hún hvernig 

hin míkrópólitíska vídd birtist í samskiptum leikskólastjóra og starfsfólks og leikskólakennara 

og samstarfsfólks, og hvort hún væri með einhverjum hætti kynjuð. Einnig skoðaði hún 

hvaða aðferðir leikskólastjóri notaði til að takast á við hina míkrópólitísku vídd í 

leikskólastarfinu.  

Í rannsókn  Örnu H. Jónsdóttir (2009) kemur fram kvenlæg umhyggja- og 

samskiptastjórnun, einnig er talað um karllægan píramída- og skrifræðisstjórnun og í þriðja 

lagi yfirráða forystu sem sagt hefur verið að hafi verið flutt inn í leikskólann. Innan 

leikskólans geta orðið viðvarandi átök milli ólíkra menningarafla og stjórnunaraðferða og 

getur það valdið menningarárekstri. Umhyggju- og samskiptastjórnun fylgir oft bæling átaka 

og þöggun þeim kvenlæga, en þeim karllæga upplifun á valdaleysi og vannýting á 

sérfræðiþekkingu. Þessir stjórnunarstílar eru ekki gerðir einir og sér en saman virðast þeir 

kalla fram viðvarandi vandamál og átök í starfsmannahópnum (Arna H. Jónsdóttir, 2009).  

Margir menningarfemínistar segja að karlar hafi annan stjórnunarstíl en konur og hafa 

menningarfemínistar ýtt undir þá orðræðu (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Talið var að konur 

styddu ekki við hefðbundin valda píramída heldur lögðu þær áherslu á valdbeitingu, 

þátttöku, lýðræði, hvatningu, samskipti, samvinnu og væru tengsla- og teymismiðaðar. 

Stjórnunarstíll karla var aðeins kerfisbundnari, yfirráðamiðaðari og skrifræðilegri. Rannsóknir 

sýna að starfsfólk leikskóla vilji frekar áherslur sem falla undir staðalímynd um kvenlægan 

stjórnunarstíl (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Kröfur um árangur og skilvirkni geta unnið gegn 

kvenlægum stjórnunaráherslum og þá er jafnvel líklegt að konur stjórni með karllægum 
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hætti. Konur eru álitnar líklegri til að ná árangri ef þær beita valdi í anda staðalmynda um 

kvenlæga stjórnunarhætti. Samstarfsfólki finnst það mjög óþægilegt þegar konur nota vald í 

anda karllægra stjórnunarhátta og tala jafnvel um þær sem tæfur og finnst aðferðir ekki 

árangursríkar (Arna H. Jónsdóttir, 2009). 

 

2.5 Leikskólastjóri 

Í þessum hluta erum við að skoða hvernig eða hvort deildarstjóri fái stuðning frá 

leikskólastjóra og hvernig stuðningur lýsir sér. Hefðbundið stjórnunarlag og vald er ekki alltaf 

notað með sýnilegum hætti. Leikskólastjórinn er efstur í valdapíramídanum en styðst við 

millistjórnunarteymi við stjórn skólans sem eru þá aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri. 

Millistjórnendur eiga að sjá til þess að skólastjórinn geti einbeitt sér að öðrum verkefnum á 

skrifstofunni en fjarlægð getur myndast á milli hans og þeirra sem eru í neðar í píramídanum 

(Arna H. Jónsdóttir, 2009). Það er auðvelt fyrir stjórnunarteymið að einangrast frá hinum 

sem kvarta oft yfir upplýsinga og áhrifaleysi.  

Hlutverk leikskólastjóra er að sýna kennurum persónulega athygli, virðingu, leyfa þeim 

að vera með í ákvarðanatöku um málefni skólans og að sýna þeim vinsemd (Arna H. 

Jónsdóttir, 2001, bls. 46 - 47). Með því að sinna kennurum með þessum hætti verður öll 

stjórnun auðveldari, starfsánægja meiri, starfsandinn betri og kennararnir verða tilbúnari til 

þess að leggja meira á sig fyrir starfið sitt til þess að ná markmiðum skólans. Leikskólastjórar 

sem leggja áherslu á umhyggju, tengsl, persónuleg samskipti og nálægð við starfsfólkið og að 

hurðin á skrifstofunni sé ávallt opin, en í staðin vilja þeir að starfsfólkið sýni hvatningu, 

stuðning, hlýðni og tryggð (Arna H. Jónsdóttir, 2009).  

Leikskólakennarar segja að leikskólastjórar nýti mannauð þeirra ekki þegar kemur að 

skipulagningu, áætlanagerð,  í mati á  leikskólastarfi og þróun leikskólans sem heildar. 

Leikskólakennararnir vilja meina að leikskólastjórinn hafi ekki nógan áhuga, sé of upptekinn 

af öðrum verkefnum og ekki nógu sterkur faglegur leiðtogi. Það virðist sem leikskólastjórinn 

sinni mjög illa því hlutverki að vera faglegur leiðtogi (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 47). Þó svo 

að leikskólakennarar upplifi að leikskólastjóri nýti ekki mannauð leikskólans þá upplifa 

leikskólastjórar að starfsfólk leikskólans fái tækifæri til þess að taka virkan þátt í ákvörðunum 

um skólann (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 80).   

Í rannsókn Örnu (2001) fannst starfsfólki leikskóla þeir geta gert þær kröfur að 

leikskólastjóri væri góð fyrirmynd í samskiptum, mismunaði ekki fólki og sýndi starfsfólki 

fullan trúnað. Starfsfólkið var ánægðast þegar tjáskipti voru málefnaleg og opinská. Þeim 

fannst best ef hægt væri að útkljá deilumál þannig að sátt næðist um þau. Starfsfólkinu 

fannst erfiðast þegar leikskólastjóri tók gagnrýni illa, aðgreindi ekki menn og málefni og 
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þegar átök urðu persónutengd og ómálefnaleg. Við svona aðstæður er m.a. erfitt að þróa 

starfið, ná saman um stefnu, takast á um áherslur og að ræðast við á grundvelli mikilvægra 

hugsjóna. Þegar tjáskipti eru lokuð og að starfsandinn einkennist af neikvæðni og baktali þá 

fer starfsfólki að líða illa í starfinu (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 53). Ef einhverju af 

starfsfólkinu treystir sér ekki til að tala við leikskólastjórann um viðkvæm málefni þá er 

mikilvægt að það tjái sig við einhvern annan t.d. deildarstjóra eða trúnaðarmann.  

Í rannsókn Ragnars F. Ólafssonar (2009) kom fram að starfsmenn leikskóla telja almennt 

að leikskólastjóri tryggi að starfsfólki finnist það bera faglega ábyrgð á þroskaferli barna og 

að þeir hafi skýra framtíðarsýn. Flestir starfsmenn leikskóla á Íslandi telja að þeir séu mikils 

metnir og eru þeir ánægðir með vinnuna sína. Þeir segjast njóta þess að vinna í leikskólanum 

og telja að foreldrar og börn séu ánægðir. Starfsmennirnir segja að þeir séu ánægðir með 

þann stuðning sem þeir fá frá leikskólastjóranum (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 78).  

Starfsfólk leikskólans vill skipta máli og finna að rödd þeirra heyrist. Rannsókn sem gerð 

var  á meðal 600 leikskólastjóra í Danmörku og Noregi sýnir það og þar kom einnig fram að  

áherslur samskiptastefnunnar væru frekar áberandi innan leikskóla (Arna H. Jónsdóttir, 2001, 

bls. 46 - 47). Kosturinn við þessa stjórnun er áherslan á stuðning og virðingu. En það er 

ókostur líka sem er ágreiningur sem verður oft vandamál milli einstaklinga og væri betra að 

vandamálið væri rætt á grundvelli markmiða leikskólans. Umræður um sameiginlega 

markmiðssetningu, dreifingu ábyrgðar og lausn ágreiningsmála upplifðu leikskólastjórar 

erfiðar og kröfðust mikilla skoðanaskipta og var þetta aftarlega í forgangsröðinni hjá þeim 

(Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 46 - 47). Það skiptir máli að leikskólastjóri taki strax í taumana 

þegar koma upp ágreiningsmál til að koma í veg fyrir átök innan starfsmannahópsins. 

Umræður milli stjórnanda og starfsmanns fara oft fram á bak við lokaðar dyr og þá getur 

stjórnandinn notað hin ýmsu ráð til að fá sínu framgengt og kemur þá fram að undirmenn 

finna að þeir eru neðar í píramídanum (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Starfsfólk leikskóla 

bregðast  illa við þessum aðferðum með ótta, reiði, spennu, vantrausti, hlýðni og með þessu 

getur dregið úr faglegum vinnubrögðum (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Í rannsókn Örnu (2009) 

kom fram að starfsfólkinu fannst leikskólastjórinn ekki vera í tengslum við það sem væri að 

gerast á deildunum og fannst einnig ríkja fjarlægð á milli þeirra. En leikskólastjórinn vildi 

halda ákveðinni fjarlægð á milli sín og starfsfólksins og passaði upp á að tengjast þeim ekki of 

nánum böndum, það gengur betur að takast á við viðkvæm mál (Arna H. Jónsdóttir, 2001, 

bls. 54).  

Vegna fjarvista starfsfólks og starfsmannastjórnunar mælist  streita  hæst  hjá 

leikskólastjórum vegna þess að þeir eru að taka á sig auka vinnu (Ragnar F. Ólafsson, 2019, 

bls. 80). Í mörgum leikskólum vantar afleysingar starfsfólk til að leysa  starfsfólkið sem þarf 
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að undirbúa faglegt starf sitt af, en ætla mætti að aðstoðarleikskólastjóri væri afleysingin 

fyrir leikskólastjóra. Það er skortur á hæfu starfsfólki og getur því oft á tíðum verið erfitt að 

halda uppi góðri menntun fyrir börnin. En engu að síður eru leikskólastjórar almennt 

sammála því að starfsfólki skólans fari eftir og framfylgja markmiðum hans um velferð 

barnanna, þroska og menntun (Ragnar F. Ólafsson, 2019, bls. 80).  

 

2.5.1 Stuðningur leikskólastjóra  við deildarstjóra  

Það er öllu starfsfólki, sama hvaða stöðu það gegnir, mikils virði þegar leikskólastjóri er 

sýnilegur þátttakandi við þróun starfsins og faglega nálægur í daglegu starfi leikskólans. 

Leikskólastjóri sem er nálægur í daglegu starfi með börnum, leggur áherslu á samvinnu um 

leikskólastarfið (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 53). Það getur verið misjafnt eftir skólastjórum 

hvað þeir telja vera hlutverk deildarstjóra. Leikskólastjóri ætlast til að deildarstjóri fari eftir 

aðalnámskrá leikskóla, stefnu og námskrá leikskólans (Arna H. Jónsdóttir, 2009). Deildarstjóri 

er einn af millistjórnendum skólans ásamt aðstoðarleikskólastjóra. 

Það hefur komið í ljós að kennarar vilja fá meiri þjálfun og stuðning til að takast á við ný 

verkefni og eru farnir að gera kröfu um faglega handleiðslu, að starfið sé skilgreint á skýran 

hátt, gera kröfu á starfsþróun og vilja fá meiri þjálfun. Það sem getur valdið óþarfa 

misskilningi og árekstrum eru óskýrar eða engar starfslýsingar. Ein leið til að minnka hættuna 

á árekstrum á vinnustað er gagnsæi. Ef samskipti milli starfsmanna og stjórnenda eru 

hreinskiptin og opin þá eru fleiri tækifæri til þróunar. Það er líka mikilvægt að stjórnendur 

viðurkenni mistök og veiti reglulega endurgjöf en við það getur skapast mikilvægt traust 

þeirra á milli (Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020). 

Samkvæmt rannsókn Margrétar Stefaníu Lárusardóttir (2019, bls. 36) sem gerð var á 

fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu gera leikskólaskólastjórar ráð fyrir að deildarstjóri 

komi inná skrifstofu þeirra í leiðsöng. En enginn formlegur tími til leiðsagnar og stuðnings við 

deildarstjóra er til staðar á þessum leikskólum.  Skólastjórum finnst leiðsögn mikilvægur 

þáttur í þeirra starfi en sinna henni lítið af því að ekki nægur tími gefst í hana (Margrét 

Stefanía Lárusardóttir, 2019, bls. 39). 

Nýútskrifaðir deildarstjórar urðu fyrir ákveðnu áfalli sem þeir gengu í gegnum þegar þeir 

hófu störf.  Þeim var ekkert leiðbeint eða sinnt, hvorki leikskólastjórar eða aðrir 

deildarstjórar komu að fyrra bragði og ræddu við þá nýútskrifuðu um hvernig gengi hjá þeim 

(Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 53). Nýútskrifuðu deildarstjórarnir fóru ekki fyrr en seint og 

um síðir að segja frá vandræðum sínum. Það var ekki sjálfsagt að fá handleiðslu við nám og 

þróun nýútskrifaðra í stjórnunarhlutverkinu. Það hefur verið lögð áhersla á að nemendur í 

grunnnámi leikskólakennara að þeir fari fram á handleiðslu á fyrsta starfsári sínu og þá 
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sérstaklega ef þeir fara beint í deildarstjórastarfið (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 53). Því er 

mikilvægt fyrir deildarstjóra að fá jákvæða endurgjöf frá sínum yfirmanni til að geta upplifað 

sig á jákvæðan hátt sem yfirmann. 

Deildarstjórar og leikskólakennarar vilja bera ábyrgð, vera skapandi í störfum sínum og að 

vinna að þýðingarmiklum markmiðum sem er m.a. áhersla mannauðsstefnunnar. Til þess að 

hæfileikar þeirra fái að njóta sín til fulls þá er það hlutverk skólastjóri að skapa 

starfsumhverfi til þess. Leikskólastjóri skal einnig leita eftir mannauði hvers og eins t.d. við 

það að stuðla að sjálfræði, við mikilvægar ákvarðanir um skólastarfið og að kennari hafi 

sjálfsaga við störf sín (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 47). Þetta samræmist því sem kemur 

fram í rannsókn Hönnu Málmfríðar (2015, bls. 70) að stjórnandi byggir upp traust til 

starfsmanna sinna með því að vera faglegur, jákvæð fyrirmynd, styðja starfsmenn í starfi, 

umburðarlyndur og að leiðbeina á vettvangi.  

 

Leikskólasjórinn vill að deildarstjóri taki ábyrgð en upp að vissu marki, ef það er ágreiningur á 

deildinni sem deildarstjóri virðist ekki vera að vinna vel úr þá vill leikskólastjóri frekar vera 

með og leysa ágreininginn, en annað er að segja um deildarstjóra sem beitir sínu formlega 

valdi til að leysa vandann (Arna H. Jónsdóttir, 2009). 

Stjórnendur geta óviljandi aukið streitu starfsmanna (Thomas Chamorro-Premuzic, 2020). 

Það eru því miður ekki allir stjórnendur sem eru meðvitaðir um þetta og margir eru jafnvel 

öruggir með leiðtogahæfileika sína. Ef þá skortir innsæi  á sjálfan sig getur það haft áhrif á 

hvort þeir bæti hegðun sína. Það er sagt frá fimmhegðunarmynstrum sem geta yfirleitt aukið 

kvíða hjá fólki (Thomas Chamorro-Premuzic, 2020). Það er mögulegt að breyta hegðuninni ef 

það er hægt að koma auga á hana. Hegðunarmynstrin eru: 

1. Neikvætt tal er eitt af þessum einkennum, að tjá tilfinningar er sagt að sé mikilvægi 

óyrtra samskipta, eins og til dæmis hvaða svipbrigði við notum og hvernig við hreyfum 

hendurnar. En orðin sjálf eru þó líklegri til að miðla skoðunum og tilfinningum okkar. 

Hvaða orð við notum og hvernig okkur líður þar geta verið sterk tengsl á milli. 

Rannsóknir hafa sýnt að neikvæð orð eins og skelfilegt, átakanlegt og hættulegt geta 

vakið kvíða. Tveir stjórnendur geta verið að útskýra sama vanda en hafa ólík áhrif á 

hlustendur (Thomas Chamorro-Premuzic, 2020). 

2. Annað sem er óvenjulegt er óstöðugt háttalag þar sem flestir vilja lágmarka óvissu og 

ófyrirsjáanleika í lífi sínu til að minnka kvíða. Ef stjórnendur eru samkvæmir sjálfum sér 

getur það komið í veg fyrir streitu. Stjórnandi ætti ekki að láta starfsmenn giska á hvað 

eigi að gera næst, hann þarf að vera jafnvel leiðinlegur og áreiðanlegur ef þörf krefur 

(Thomas Chamorro-Premuzic, 2020). 
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3. Þriðja er tilfinningarlegur óstöðugleiki en yfirmenn sem eru örgeðja geta verið eins og 

rússíbani og geta valdið streitu hjá nær öllum öðrum en þeim sem eru spennufíklar. 

Það krefst ákveðinnar hæfni að vera stjórnandi og þú þarft að geta höndlað álag og er 

það ekki alltaf auðvelt, sérstaklega þegar vandi steðjar að. Ef stjórnandinn er stressaður 

eða með streitu þá getur það auðveldlega smitast yfir til starfsmannanna, þess vegna 

getur verið mikilvægt að geta sett upp pókerandlitið og halda aftur af tilfinningum 

sínum (Thomas Chamorro-Premuzic, 2020). 

4. Neikvæðni eða svartsýni eru ekki góðir kostir hjá stjórnanda. Svartsýni getur engu að 

síður hjálpað til við að sjá mögulegar ógnir, lágmarka áhættu og að forðast óraunsæjar 

ákvarðanir. En á móti getur svartsýnin skaðað meira og ýtt undir kvíða. Stjórnandi þarf 

að geta sýnt bjartsýni þó að svartsýni sé honum eðlislægt. Starf stjórnandans er að 

hjálpa starfsmönnum en ekki að letja þá eða að auka kvíða. Starfsmennirnir reikna með 

að stjórnandinn sé með lausnina og verður hann því að sýna ákveðna bjartsýni, vegna 

þess ef hann segir að eitthvað sé að ganga illa þá munu starfsmennirnir líða enn verr 

með stöðuna (Thomas Chamorro-Premuzic, 2020). 

5. Aldrei skal stjórnandi hunsa tilfinningar fólks en það gerist engu að síður stundum 

þegar hann er að einbeita sér að eigin tilfinningum. stjórnandinn verður að sýna 

starfsmönnunum að hann hafi stjórn annars munu þeir ekki treysta því að hann geti 

stjórnað þeim. Lykilatriðið er að hann geti sýnt samkennd og þá mun hann ná betri 

árangri. Það er hægt að reyna að skilja annað fólk betur ef viljinn er fyrir hendi og eru 

sumir betri í þessu að eðlisfari (Thomas Chamorro-Premuzic, 2020). 

 

2.6 Samantekt 

Í þessu verkefni skoðuðum við ýmsa þætti sem snúa að starfi leikskólastjóra, deildarstjóra, 

leikskólakennurum og faglærðu og ófaglærðu starfsfólki. Vinnustaðamenning getur haft áhrif 

á starfsemi leikskólanna. Sameiginleg gildi, viðhorf og hegðun myndar kjarna leikskólans og 

stjórnunarháttar hans. Starfsfólkinu finnst mikilvægt að það sé faglegt leikskólastarf, 

jákvæður starfsandi og að allir starfsmenn, hvort sem þeir væru fagmenntaðir eða 

leiðbeinendur,  finni til ábyrgðar í starfinu. Rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk metur hvað 

mest í starfi sínu góð samskipti við samstarfsfólk og stjórnendur samskiptavandi og 

ágreiningur eru bara að valda óþarfa álagi. Samskiptasáttmáli er þróaður í samvinnu við allt 

starfsfólkið og verður því skýr leiðarvísir fyrir alla og allir eru samþykktir honum. Það skiptir 

miklu máli að bera virðingu fyrir upplifun hvers og eins og að geta sett sig í spor annarra. Það 

skiptir máli að deildarstjóri geti hlustað, sett sig í spor annarra og sýnt skilning því sem sagt 

er.  
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Yfirmaður deildarstjóra er leikskólastjóri. Deildarstjóri tekur þátt í gerð ársáætlana, 

skólanámskrár, þróunarverkefnum og mati á starfsemi leikskólans.  Það er á ábyrgð  

deildarstjóra að unnið sé eftir ársáætlun og skólanámskrá leikskólans. Það er 

leikskólastjórinn sem ber svo ábyrgð á að innra matið sé framkvæmt og að umbótum sé fylgt 

eftir sé þess þörf sem er svo byggt á niðurstöðum innra matsins. Góð kennsla og markviss 

samskipti stuðlar að aukinni hæfni og námi barna. Leiðbeinandinn verður að vera 

samkvæmur sjálfum sér og sýna og segja frá starfinu eins og það kemur fram í námskrá og 

aðalnámskrá.  

Ófaglærðir, en reyndir starfsmenn á leikskóla fá oft ekki að sýna sig og sanna í starfi, 

það er misjafnt í hvaða hlutverk deildarstjóri treystir ófaglærðum starfsmönnum. Hlutverk 

leikskólakennara er að styrkja uppeldis og menntastarf innan leikskólans með því að afla sér 

þekkingar og miðla til annara. Þegar kemur að fagmennsku kennara í starfi þá byggist hún 

upp á sér fræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfi og siðferði starfsins. 

Stjórnarstílum er beitt þannig að hópur af starfsfólki er virkjað með því að nota gildi 

og framtíðarsýn til að ná sameiginlegu markmiði. Stjórnunarstílar geta verið margskonar eins 

og til dæmis þegar að leiðbeinendur vilja samskipta- og samvinnumiðaða stjórnun sem felst í 

því að litið væri á fólk sem jafningja. Deildarstjóri sem notast við jafningjastjórnun stýrir 

samstarfsfólki sínu með hvatningu og drífur þau áfram. Deildarstjórar í leikskólum þurfa að 

vera meðvitaðir um að stjórnunar hlutverk sitt er meira en bara reglubundinn stjórnun, sem 

einblínir á nútíðina og er einkennandi af málum, stöðugleika og samfellu. Á síðustu árum 

hafa líkön tekið breytingum á fyrirmyndarstjórnun á mismunandi stjórnunarðferðum 

kynjanna.   

Það er öllu starfsfólki, sama hvaða stöðu það gegnir, mikils virði þegar leikskólastjóri 

er sýnilegur þátttakandi við þróun starfsins og faglega nálægur í daglegu starfi leikskólans. 

Skólastjórinn er efstur í valdapíramídanum en styðst við millistjórnunarteymi við stjórn 

skólans sem eru þá aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri. Millistjórnendur eiga að sjá til 

þess að skólastjórinn geti einbeitt sér að öðrum verkefnum á skrifstofunni en fjarlægð getur 

myndast á milli hans og þeirra sem eru í neðar í píramídanum. 
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3 Umræður 

Við ákváðum að varpa fram spurningunum:   

• Hvernig vinnustaðamenningu þarf deildarstjóri ?  

• Í hverju felst deildarstjóra starfið ?  

• Hvaða aðferð reynist deildarstjórum best að styðja við starfsfólk deildarinnar?  

• Hvaða stjórnunarstílar virka best fyrir deildarstjóra ?  

• Hvaða stuðning þarf hann frá leikskólastjóra? 

Hér verður leitast við að svara þeim. 

3.1 Vinnustaðarmenning 

Vinnustaðamenning getur haft mikill áhrif á starfsemi leikskóla. Sameiginleg gildi, viðhorf og 

hegðun myndar kjarna leikskólans og stjórnunarhátta innan hans (Stjórnarráð Íslands, 2010).   

Vinnustaðir móta yfirleitt sína eigin stefnu í stjórnun, leikskólastjóri hefur sitt hlutverk en 

getur engu að síður dreift álaginu með meðstjórnendum eins og aðstoðarleikskólastjóra, 

deildarstjóra og svo öðru starfsfólki. Það skiptir máli hvernig hlutverkum er skipt niður, það 

þarf að passa upp á jafnræði og að enginn fái hlutverk sem hann ræður ekki við. 

Leikskólastjóri verður að þekkja starfsfólk sitt það vel að hann viti hverja hann getur treyst 

fyrir stjórnunarhlutverki.  

Leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar ættu að  stuðla að skýrum 

gildum og að starfsfólkið sé meðvitað um hlutverk sitt, hver tilgangur leikskólans er og að 

vera með jákvæð samskipti. Þetta kemur fram í pistli hjá Stjórnarráð Íslands (2010), enda eru 

þetta allt mikilvægir punktar í góðri menningu á vinnustað. Áhrif menningar getur verið 

frekar breytileg og mikilvægur þáttur í að upplifanir, túlkanir og athafnir verði jákvæðar. Það 

eru miklar líkur á að starfsfólkið verði ánægt í starfi ef menningin og andrúmsloftið sé 

jákvætt í leikskólanum. 

Það er hægt að nefna nokkra þætti sem stuðla að starfsánægju og viðhalda henni en það 

er: gott samband við stjórnanda, góðir stjórnunarhættir, persónulegur þroski, skýr markmið, 

endurgjöf og stuðningur og viðurkenning og framgangur í starfi (Stjórnarráð Íslands, 2010). 

En auðvitað mælist alltaf einhver starfsóánægja og má draga úr henni með því að veita 

tækifæri til framgangs, starfsöryggi, starfsskilyrði, launastefna, umbun og stefnumörkun 

(Stjórnarráð Íslands, 2010). 

Erfitt getur verið að vinna í leikskóla þar sem starfsmaður er ekki sammála þeim gildum 

og stefnum sem viðgengst í leikskólanum en til að tilheyra hópnum er gott að taka þátt í 



 

34 

þeirri starfsþróun sem fram fer í leikskólanum. Vinnustaðamenning, starfsánægja og 

starfsþróun hefur mikil áhrif á hvernig starfsandinn og andrúmsloftið er í leikskólanum.  

Það kom fram í rannsókn sem Kristín Dýrfjörð (2017) gerði inn á leikskóla í Reykjavík að 

það sem einkennir gott samstarf og ánægju innan leikskólans er að starfsfólkinu fannst skipta 

mestu máli að í leikskólanum væri nægur mannskapur, góður starfsandi, gott samstarf, góðar 

vinnuaðstæður og þróun í faglegu starfi. Þau sögðu að það væri mikilvægt að skapa rólegt, 

jákvætt og gefandi andrúmsloft þar sem allir jafnt kennarar sem og börn gætu prófað sig 

áfram í gleðiríku starfi og uppgötvunum. Þeim fannst einnig mikilvægt að það væri faglegt 

leikskólastarf, jákvæður starfsandi og að allir starfsmenn hvort sem þeir væru fagmenntaðir 

eða leiðbeinendur myndu finna til ábyrgðar í starfi.  

Rannsóknir hafa sýnt að samskiptavandi og ágreiningur eru að valda óþarfa álagi í starfi 

og það sem starfsfólkið metur hvað mest í starfi sínu eru góð samskipti við samstarfsfólk og 

stjórnendur (Sigrún Birna Björnsdóttir, 2020).  Við erum öll misjöfn eins og við erum mörg, 

við tökum ýmislegt með okkur úr okkar sögu og menningu sem getur haft áhrif á uppeldis- og 

menntasýn okkar. Samskiptafærni fólks er misjöfn og getur birst á marga misjafna vegu eins 

og t.d. hvernig siðferðiskennd við höfum, hvernig við sýnum samlíðan með öðrum, hvað 

okkur finnst vera rétt og rangt og hvernig við setjum okkur í spor annarra.  

Það er mikilvægt að hafa skipulag yfir hvert hlutverk allra innan veggja leikskólans, hvort 

sem þú ert leikskólastjóri, deildarstjóri, leikskólakennari eða annað starfsfólk. Það þurfa allir 

á því að halda að fá vitneskju um hvert þeirra hlutverk er. Það dregur líka úr gremju og ósætti 

ef allir vita sitt hlutverk og hvers er ætlast til af þeim. Samskipti starfsfólks eru mikilvæg og 

þarf upplýsingaflæði að vera gott og vel skipulagt til að starfið gangi vel fyrir sig bæði fyrir 

börn, foreldra og starfsfólkið.  

Við álítum svo á að deildarstjóri þarf að huga að halda vinnustaðarmenningunni jákvæðri 

þar sem þróun í starfi og faglegur þroski geti átt sér stað. Það auðveldar deildarstjóra 

vinnuna sína ef að starfsfólk geti átt í jákvæðum samskiptum hvert við annað og að gott 

andrúmsloft er á leikskólanum þá þarf deildarstjórinn minn að leysa úr ágreiningu.  

 

3.2 Deildarstjórinn 

Það var ekki fyrr en 1987 sem var sett í kjarasamninga heitið deildarstjóri og áhersla lögð á 

formlega og stjórnunarlega ábyrgð þeirra (Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 47). Fyrir þetta var 

enginn með titilinn deildarstjóri í leikskólum. Sem deildarstjóri ber þér að sýna 

forystustjórnun og taka ábyrgð á þínu starfi. Það eru ekki allir á einu máli um að þú sért 

endilega góður deildarstjóri þó að þú sért með kennaramenntun, sumir vilja meina að sá 

ófaglærði geti verið alveg jafn góður kennari eða deildarstjóri. 
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Deildarstjórinn þarf að láta samræðurnar snúast um nemendur, starfið, námsmarkmið, 

reynslu þátttakenda, fræðilegan bakgrunn og starfsmenningu. Deildarstjórinn sér um að 

ræða undirbúning kennslunnar, áætlanir, hvernig tókst til, viðbrögð nemenda, hvað mætti 

betur fara og hvað gekk vel. Það er mikilvægt fyrir deildarstjóra og samstarfsfólk hans að 

geta átt góðar samræður, góð tengsl og að allir finni til öryggis inn á deildinni (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 2015, bls. 32).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að leikskólinn sé vettvangur þar sem 

lýðræðislegt leikskólastarf byggist á samstöðu, samábyrgð, fjölbreytileika, jafnrétti og 

viðurkenningu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Deildarstjórinn þarf að sjá til þess að allt 

starfsfólkið á deildinni sé tilbúið til að vinna að þessum markmiðum í sameiningu. Það er á 

ábyrgð deildarstjóra, leiðsagnarkennara og leikskólastjóra að þeir geti stjórnað 

verkefnatengdri samvinnu í hópi fullorðinna einstaklinga og að markmið samvinnunnar náist. 

Þegar maður rýnir í Aðalnámskrána leikskóla (2011) með hlutverk innan leikskólans í 

huga vekur það athygli að hvergi er minnst á hlutverk deildarstjóra. Þar kemur bara fram 

hlutverk leikskólastjóra, leikskólakennara og annars starfsfólks. Í flestum leikskólum eru 

deildarstjórar enn þann dag í dag og var líka þegar námskráin var gerð. En þó svo að það sé 

kannski enginn með þennan titil á deildinni þá hlítur samt einhver að þurfa að vera með 

stjórnina, halda utan um starfið og ábyrgðina inni á deildinni. 

Leikskólastjóri er yfirmaður deildarstjóra, hann sér til þess að deildarstjórinn sé með í að 

taka þátt í ársáætlunum, skólanámskrá, þróunarverkefnum og mati á starfsemi leikskólans. 

Starf deildarstjóra er einnig að bera ábyrgð á allri starfsemi á deildinni eins og t.d. 

skipulagning, mat, framkvæmd og stjórnun. Hlutverk deildarstjóra er að miðla upplýsingum 

innan deildarinnar, milli leikskólastjóra og deildarinnar og á milli deilda í leikskólanum ásamt 

daglegri stjórnun. Það eru mörg og mikil hlutverk sem deildarstjóri hefur og er ábyrgðin 

mikil. Hann sér einnig um að skipuleggja undirbúningstíma starfsfólksins á deildinni og heldur 

og skipuleggur deildarfundi (Kennarasamband Íslands, e.d.). Yfirleitt er það í höndum 

deildarstjóra að sjá um að taka á móti nýjum starfsmanni og sér um leiðsögn og þjálfun en 

það er hægt að gera þetta í samvinnu við aðra starfsmenn á deildinni, dreifa ábyrgðinni. 

Deildarstjóri sér um og sinnir verkefnum sem varða menntun og uppeldi barnanna og 

stjórnun deildarinnar en undir stjórn leikskólastjórans. Það er mikil ábyrgð að vera 

deildarstjóri þegar kemur að samskiptum við foreldra og sem kennari barnsins. Deildarstjóri 

sér um að foreldrar og forráðamenn fái allar þær upplýsingar sem þau þurfa um líðan og 

þroska barnsins án þess þó að brjóta trúnað við önnur börn eða foreldra og forráðamenn 

þeirra. Hann þarf að sjá til þess að fá samþykki hjá þeim ef það þarf að leita aðstoðar 

sérfræðinga. Þetta þarf þó að gera í samráði við leikskólastjóra sem skipuleggur svo 

samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum. Deildarstjórinn sér 
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svo um að meðferðaráætlunum sérfræðinganna sé fylgt eftir, hann útvegar öll þau 

kennslugögn sem börnin þurfa.  

Deildarstjóra starfið er víðamikið og það kemur inná marga ólíka punkta. 

Deildarstjórinn þarf að sinna  öllum þeim skyldum sem leikskólakennari sinnir en deildarstjóri 

þarf meðfram þeim skyldum að sjá um stjórnun og skipulags deildarinnar. Það þarf að sjá til 

þess að dagurinn gangi upp það þarf að huga að sameiginlegri sýn og stefnu deildarinn. 

Deildarstjórinn þarf að passa að starfsmenn framfylgja stefnu leikskólans og séu að fylgja 

Aðalnámskrá og skólanámskrá.  

 

3.3 Stuðningur  deildarstjóra við starfsmenn á deildinni 

Það sem skiptir máli í starfi að það sé góð samvinna, tillitssemi, skilningur, umburðarlyndi, 

jákvæðni, þolinmæði og að geta rætt saman og leyst úr ágreiningi, allt þetta hjálpar til að 

viðhalda góðum samskiptum. Að hrósa og hvetja samstarfsfólk er mikilvægt ásamt því að 

vera opinn, heiðarlegur og að geta tekið gagnrýni og að gagnrýna aðra. Það þurfa allir að 

vera meðvitaðir um sitt hlutverk og hver stjórnunarstefnan er en allt þetta getur minnkað 

hættuna á samstarfserfiðleikum.  

Það þurfa auðvitað allir starfsmenn á deildinni að vera í takt til þess að starfið gangi 

sem best og sé sem jákvæðast. Lýðræðisleg vinnubrögð þar sem allir fá að tjá sig og þar sem 

allir vinna saman sem ein heild er merki um gott samstarf. Það þarf að vera tími fyrir 

deildarstjórann til að setjast niður með samstarfsfólkinu til að ræða málin og skipuleggja 

starfið á deildinni. Hver og einn þarf að bera virðingu fyrir hvort öðru og leggja sitt af 

mörkum til að starfið verði sem áhrifaríkast. Deildarstjórinn getur úthlutað verkefnum innan 

deildarinnar til að fá starfsfólkið til að taka þátt í ákvörðunum og starfi deildarinnar. 

Rannsóknir hafa sýnt að góð samskipti við samstarfsfólk og stjórnendur metur starfsfólk 

hvað mest í starfi sínu, samskiptavandi og ágreiningur eru bara að valda óþarfa álagi (Sigrún 

Birna Björnsdóttir,2020).  Deildarstjóri þarf að geta hlustað, sett sig í spor annarra og sýnt 

skilning á því sem sagt er. Hann þarf að geta gagnrýnt en samt án þess að tala niður til 

samstarfsfólks. Deildarstjórinn verður að geta tjáð hugsanir sínar á skýran hátt og geta séð 

málefni frá fleiri en einu sjónarhorni. Það sem deildarstjórinn þarf að gera er að geta 

leiðbeint í þögn því að þögn er jafn mikilvæg og hlustun. Samstarfsfólk þarf að fá nægilegt 

svigrúm til að tjá sig og þegar deildarstjórinn bíður með eigin sjónarmið sýnir að hann sé að 

þróa með sér kjark og auðmýkt.  

Upplýsingagjöf er mikilvæg í leikskólastarfinu, það kom fram í rannsókn eftir Örnu H. 

Jónsdóttur (2009) að leikskólakennara fannst það ábótavant. Hann sagði að það vantaði að 



 

37 

upplýsingar séu veittar eftir deildarstjórafundir væru haldnir. Honum fannst hann ekki fá að 

vita neitt eða vera með í neinu og þess vegna er svo mikilvægt að deildarstjóri finni sér tíma 

til að tala við starfsfólkið á deildinni og veiti því upplýsingar eftir fundi sem varða 

leikskólastarfið og þá sérstaklega starfið inn á deildinni. 

Sú aðferð við teljum reynast deildarstjórum vel til að styðja við starfsfólk deildarinnar er 

að gefa sér tíma fyrir virka hlustun, setja sig í spor annara og bera virðingu fyrir hvort öðrum. 

Deildarstjóra þurfa líka að muna að hver starfsmaður er sín eign persóna það sem virkar best 

á einn virkar ekki endilega á þann næsta, að deildarstjórinn þarf að finna þá aðferð sem 

passa hverjum og einum.  

 

3.4 Stjórnunarstíll 

Stjórnunarstílar eru hvaða aðferðir yfirmenn styðjast við til að stýra og geta verið 

margskonar og er þeim beitt þannig að hópur af starfsfólki er virkjað með því að nota gildi og 

framtíðarsýn til að ná sameiginlegu markmiði. Við teljum að þeir deildarstjórar sem eru 

sanngjarnir og gefa sér tíma til að eiga samræðu við starfsfólkið á deildinni uppskera  

vinnuumhverfi þar sem fólk vilji deildarstjórann vel og er tilbúið að leggja sig fram og fara 

eftir því sem deildarstjórinn leggur fram. Leiðbeinendur vilja samskipta- og samvinnumiðaða 

stjórnun sem felst í því að litið sé á fólk sem jafningja.  Arna H. Jónsdóttir (2009) nefnir að 

þeir sem eru ánægðir með sinn deildarstjóra finnst gott að deildarstjórinn meti þau öll jafnt, 

þau fá að sýna frumkvæði og sjá um sitt hópastarf sjálf. Þetta er eitt dæmi um stjórnunarstíl 

sem leiðbeinendur eru ánægðir með. 

Deildarstjóri þarf sjálfur að ákveða hvaða stjórnunarstíll hentar honum en stýring getur 

verið af hinu góða eða hinu slæma, sumir stjórnendur stýra of mikið og fær þá ekki 

starfsfólkið tækifæri til að sýna sig og sann en of lítil stýring getur verið enn verri vegna þess 

að þá er ekkert eftirlit með menntun barnanna. Deildarstjóri verður að velja viðeigandi 

stjórnunarstíl og laga hann að verkefnaþroska starfsmannsins, þannig verður hann 

áhrifaríkastur en það þarf að taka hann í skrefum (Ingrid Kuhlman, 2001).   

Verkefnaþroski er notaður til að meta hve hæfur starfsmaður er til að vinna verkefnið, 

hve viljugur hann er og hve hæfur hann er til að takast á við verkefnið. Verkefnaþroskinn 

eykst eftir því sem starfsmaðurinn er lengi í starfi og vinnur sér þannig inn þroskann sem 

tilheyrir starfinu. Verkefnaþroskinn er tekinn í stigum, þegar hann er lítill þá er stýrandi 

stjórnunarstíll árangursríkastur og þarf starfsmaðurinn skýrar leiðbeiningar og útskýringar. 

Miðlungs verkefnaþroski hentar vel sem hvetjandi stjórnunarstíll og er hann árangursríkastur 

þegar starfsmaðurinn er orðinn sjálfstæðari og skilur verkefnið en er samt óreyndur. Þegar 

verkefnaþroskinn er orðinn mikill þá kallast stjórnunarstíllinn felandi sem þýðir að 
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starfsmaðurinn er kominn með vilja og getu til að leysa verkefnin upp á eigin spýtu og 

tilbúinn að bera ábyrgð (Ingrid Kuhlman, 2001). Deildarstjóri þarf að hafa getuna til að meta 

sitt starfsfólk og ekki gefa þeim of mikla ábyrgð of snemma en deildarstjórinn má heldur ekki 

gefa starfsmanni of litla ábyrgð. Starfsmenn finna þeir séu mikilvægir ef að deildarstjórinn 

treystir þeim fyrir verkefnum. 

Jillian Rodd (2013, bls. 19) nefnir að þeir sem drífa samstarfsmenn sína áfram með því að 

hrós þeim og styrkja og um leið að gefa þeim kost á að þróast í starfi eru leiðtogar. Gott er 

fyrir deildarstjóra að tileinka sér jafningjastjórnun og vera leiðtogi fyrir starfsfólk á deildinni. 

Það að vera deildarstjórinn þýðir að þeir þurfa að hugsa um daginn í dag en einnig þurfa þeir 

að huga á hvert deildinn er að stefna. Jillian Rodd (2013, bls. 20) talar um mikilvægi þess að 

deildinn sé að stefna að sameiginlegu markmiðum og að ábyrgðinni sé dreift milli 

starfsmanna sem gefur þeim tækifæri til að styrkjast í starfi.  

Kristín Elfa Guðnadóttir(2000) nefnir að konur eigi auðveldara en karlmenn að laða 

starfsfólk að ákvörðuninni og þær leggja meiri áherslu á sameiginleg gildi og viðmið.  Konur 

eru álitnar líklegri til að ná árangri ef þær beita valdi í anda staðalmynda um kvenlæga 

stjórnunarhætti. Samstarfsfólki finnst það mjög óþægilegt þegar konur nota vald í anda 

karllægra stjórnunarhátta (Arna H. Jónsdóttir, 2009).  

Við komust að þeirri niðurstöðu að það sé enginn einn stjórnunarstíll bestur. Það þarf að 

hafa í huga hverjum á að stjórna og velja það sem virkar á þann einstakling. En ávallt er samt 

gott að tileinka sér að jafningjastjórnun en hafa þarf í huga mismunandi verkefnaþroska 

starfsmanna.  

  

3.5 Stuðningur  leikskólastjóra við deildarstjóra  

Leikskólakennarar upplifa að skólastjórinn nýtti sér ekki mannauðinn í leikskólanum (Arna H. 

Jónsdóttir, 2001, bls. 47) samt sem áður upplifa leikskólastjórar að þeir séu að nýta 

mannauðinn vel og að starfsfólk fái næg tækifæri til að koma sínu á framfæri (Ragnar F. 

Ólafsson, 2019, bls. 80). Sem sýnir að leikskólakennarar og leikskólastjórar þurfa að tala 

betur saman því hér er klárlega misræmi á upplifun milli hópa. 

Deildarstjórar vinna eftir stefnu leikskólans eins og allir aðrir starfsmenn en þurfa einnig 

að fara eftir óskum leikskólastjórans. Deildarstjórar upplifa sig oft eins og milligöngumenn en 

ekki sem yfirmenn sem hafa vald til að taka ákvarðanir sem snúa að deildinni og 

starfsfólkinu. Það getur haft áhrif á starf deildarstjórans að finnast hann ekki hafa vald því að 

sumir kjósa að forðast átök og ágreining, læðast með veggjum og gera hlutina sjálfir í staðinn 

fyrir að gefa starfsfólkinu fyrirskipanir. Deildarstjórinn þarf að fá stuðning frá 
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leikskólastjóranum svo að hann geti stjórnað deildinni á sinn hátt og á sem bestan máta, 

hann þarf einnig að fá að sýna frumkvæði í starfi. 

Arna H. Jónsdóttir (2001, bls. 54) nefnir að sumir leikskólastjórar vili halda ákveðinni 

fjarlægð milli sín og starfsfólk því þá er auðveldara fyrir þá að takast á við viðkvæm málefni. 

Sem getur haft þær afleiðingar að leikskólastjórar forðist að eiga samræður við starfsfólk og 

kemur sjaldan inná deildina. En þeir leikskólastjórar sem komur reglulega inná deild og er 

sýnilegur þáttakandi í starfi er líklegri til að leggja áherslu á samvinnu og samræðu um starfið 

(Arna H. Jónsdóttir, 2001, bls. 53). 

Það er misjafnt eftir leikskólastjórum hvað þeim finnst falla undir deildarstjóra 

hlutverkið. Það getur valdið ágreiningi ef ekki eru skýrt hvað ætlast er til af hverjum. Við 

teljum að deildarstjóri þurfi skýrar upplýsingar um starfslýsingu og eiga regluleg samtöl við 

leikskólastjóra. Svo að leikskólastjóri geti veitt stuðning við deildarstjóra þarf leiksskólastjóri 

að vera meðvitaður um það sem er að gerast á deildinni og á öllum leikskólanum. 

Deildarstjórar þurfa líka að vera óhræddir að biðja um aðstoð og ráð frá leikskólastjóra. 
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4 Lokaorð 

Hugmynd okkar af verkefninu var frekar opin þegar við lögðum af stað en eftir fund með 

leiðsagnarkennara þá náðum við utan um  það sem við vildum skrifa um og koma frá okkur. 

Þetta efni er okkur mikilvægt vegna þess að við höfum báðar unnið sem deildarstjórar og 

fannst okkur vanta betri umgjörð fyrir deildarstjóra. En þegar við ákváðum að fara í það að 

rýna betur í starf deildarstjóra og stuðning leikskólastjóra við hann þá grunaði okkur ekki 

hvað það gæti orðið erfitt að finna þessar upplýsingar. Það kom okkur á óvart að það séu 

ekki til skýrar reglur um hvert hlutverk leikskólastjóra sem stuðningur við deildarstjóra er.  

Starfslýsingar leikskólastjóra og deildarstjóra eru mjög skýrar hjá félagi leikskólakennara 

en ekki hvert hlutverkið er þegar kemur að stuðningi. Við komumst að því að það eru ekki 

skýrar reglur um hvert hlutverk leikskólastjóra er sem stuðningur við deildarstjóra, þetta fer 

allt eftir hvernig stjórnandinn sér starf deildarstjóra og hvernig leikskólastjórinn vill að sé 

stjórnað. Það vantar einnig fleiri og umfangsmeiri upplýsingar um hvert hlutverk 

deildarstjóra er en það kemur ekkert fram um það t.d. í Aðalnámskrá leikskóla (2011). 

Starf deildarstjóra getur verið misjafnt eftir leikskólum en í grunnin er starfið það sama 

samkvæmt félagi leikskólakennara, þar kemur fram starfslýsing og hlutverk deildarstjóra. 

Samvinna milli leikskólastjóra, deildarstjóra, leikskólakennara og annars starfsfólks er 

mikilvægt í mótun starfsins í leikskólanum. Það er mikilvægt fyrir allt starfsfólkið að finna 

fyrir trausti fyrir starfinu.  

Covid-19 hefur haft þær afleiðingar að það var farið að huga betur að starfsfólki í 

mörgum störfum í samfélaginu. Það er hugsað betur um hvernig andleg og líkamleg líðan er. 

Það hefur verið reynt að dreifa álagi, sumir unnu heima en aðrir gátu mætt til vinnu. Í 

leikskólanum varð hins vegar aukið álag, þurfti að stokka öllu upp og laga leikskólann að 

miklum sóttvörnum. Það kom auka álag á deildarstjórann að hjálpa til við skipulagningu og 

að þurfa að standa í stappi við foreldra sem hafa átt pínu erfitt með að fara eftir sóttvörnum. 

Á þessum tímum kemur svo augljóst í ljós hve álagið er mikið  á kennara í leik- og 

grunnskólum og hafa þeir ekki fengið nógu mikið klapp á bakið fyrir að standa vaktina. 

Það sem við komumst að var að það þarf mun skýrari reglur um starf deildarstjóra  en á 

leið okkar að skrifa verkefnið sáum við enn betur hvað það er mikilvægt fyrir áframhaldandi 

starf okkar sem deildarstjórar í leikskólanum og að geta veitt meiri og betri upplýsingar um 

möguleikana fyrir aðra deildarstjóra. Við höfum verið að heyra að deildarstjóri sé ekki 

stjórnunarstaða og að þeir séu ekki yfirmenn hinna á deildinni en það stendur skýrt um 

deildarstjórastarfið á Félagi leikskólakennara þetta kemur okkur á óvart því að við höfum 

báðar starfað sem leiðbeinandi inn á deild og höfum fundið fyrir að deildarstjóri er 

yfirmaðurinn og leiðbeinandi hinna. Þetta er eitthvað sem þarf að huga að og finna lausn á, 
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því að það er ekki gott ef þetta er ekki eins í öllum leikskólum og að deildarstjórar fá 

mismunandi skilaboð um hvert þeirra hlutverk er. 
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