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Formáli 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum við Háskóla Íslands með áherslu á stjórnun menntastofnana.  Vægi 

ritgerðarinnar er 30 ECTS einingar. Um starfendarannsókn er að ræða. Vorið 2021 sat ég 

námskeiðið  „Hlutverk millistjórnenda“ sem segja má að varð hvati  að því að skoða hvernig 

hægt væri að efla millistjórnendur sem stjórnendur meðal jafningja og styrkja tengsl þeirra við 

samstarfsfólk sitt með stuttum reglulegum samtölum. Verkefnið var unnið veturinn 2021 – 

2022 og fór gagnaöflun fram í nóvember til mars 2022. 

       Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Dr. Önnu Magneu Hreinsdóttur, aðjunkt við Háskóla 

Íslands kærlega fyrir uppbyggilega leiðsögn og jákvæða hvatningu sem og sína einstöku 

yfirvegun sem hélt mér á tánum allt ferlið. Sérfræðingi verkefnisins, Önnu Kristínu 

Sigurðardóttur, prófessor við Háskóla Íslands þakka ég fyrir góðar og gagnlegar ábendingar.  

       Deildarstjórum og skólafreyju, sem komu með mér í þessa vegferð í því skyni að ígrunda, 

þróa og bæta eigið starf, þakka ég sérstaklega fyrir góða samvinnu, umburðarlyndi, ábendingar 

og hvatningu.  

       Síðast en ekki síst þakka ég fjölskyldu minni  og vinum fyrir stuðning og hvatningu meðan 

á vinnunni stóð.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur). Ég hef gætt 

viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun 

niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. Reglna fyrir Háskóla 

Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér 

lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf/sjálft/sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Garðabær, 20. apríl 2022  

Ragnhildur Ólafsdóttir 



4 

Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á frammistöðusamtöl deildarstjóra leikskóla við 

starfsfólk deildar.  Sérstaklega er leitast til við að skoða reynslu deildarstjóra af samtölunum, 

hvort að þeir telji að ábyrgð þeirra aukist sem stjórnendur meðal jafningja  og hvort þau styrki 

tengsl þeirra við starfsfólk deildarinnar. Deildarstjórarnir búa yfir mismunandi menntun og 

reynslu sem deildarstjórar.   

       Um er að ræða starfendarannsókn sem gerð var í leikskólanum Hnoðraholti sem er 

einn af leikskólum Hjallastefnunnar. Gagna var aflað með rannsóknardagbókum deildarstjóra, 

endurgjöf rannsóknarvinar, samræðum deildarstjóra og viðtölum við deildarstjóra. Með 

viðtölunum leikskólastjóra við deildarstjórana var leitað eftir upplýsingum um reynslu þeirra 

af fjórum stuttum og reglulegum frammistöðusamtölum við starfsfólk deildarinnar. 

       Helstu niðurstöður benda til þess að reynsla deildarstjóra af reglulegum 

frammistöðusamtölum auki ábyrgðatilfinningu þeirra sem stjórnenda og að þeir tengist 

samstarfsfólki betur og skilji fremur sýn þeirra á starfið. Deildarstjórarnir eru meðvitaðri um 

daglega stjórnun og að grípa tækifærin þegar þau gefast með endurgjöf.  Deildarstjórarnir eru 

ánægðir með fyrirkomulag samtalanna fjögurra, tímalengd, innihald þeirra og þau tækifæri 

sem þau bjóða upp á til að ná því besta fram hjá viðmælanda. Frekara traust skapast með 

formlegum samtölum og segja deildarstjórar þessa leið efla fagmennsku þeirra  og frekari 

ígrundun á starfi sínu. Helstu mögulegu annmarkar, að mati deildarstjóra, er hvort starfsfólk 

sé alltaf hreinskilið í svörum og hvort starfsfólk almennt segi alltaf það sem í þeirra brjósti býr.  

       Það er einlægur áhugi allra deildarstjóranna að halda áfram með samtölin, þau eru 

komin til að vera. Skapast hefur ný þekking og neisti til að gera betur og stuðla að 

skólaumbótum. Það er von mín að þessi rannsókn skapi nýja sýn á hlutverk og ábyrgð  

deildarstjóra í leikskólum. 
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Abstract 

The aim of this research is to shed light on performance conversations between heads of 

department in preschools and their co-workers. Emphasis is put on the heads of department, 

whether their responsibility increases as peer leaders and whether they form stronger bonds 

with their co-workers. The participants (heads of department) have various education and 

experience. 

This is an action research in the preschool Hnoðraholt Hjallastefnan. Data was gathered 

from the feedback of a critical friend, the heads of department’s journals, alongside with the 

conversations and interviews between the headmaster (researcher) and the participants. 

Through interviews with the heads of department, their experience with the performance 

conversations was gathered. 

The result of the research indicates that the head of department’s experience of regular 

performance conversations increased their sense of responsibility as administrators, in 

conjunction with connecting with their co-workers and grasping their vision. The heads of 

departments were aware of their daily administration, and they seized every opportunity to 

encourage their co-workers and give them feedback. The heads of department were pleased 

with the arrangement of the conversations, their duration, content, and the opportunities 

they provided. Trust was formed by consultations, and as attested by the heads of 

department, reinforced expertise and reflection in their profession. The main challenge, 

according to the heads of department, was how honest the employees and their answers 

were. 

The heads of department felt a sincere interest in proceeding with the conversations. They 

were wiser by the knowledge, and therefore feel motivated to continue. It is my wish that this 

research generates a new perspective of the role and responsibility the heads of departments 

in preschools have. 
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 Inngangur 

Í námi mínu í Stjórnun menntastofnana M.E.d. sat ég námskeiðið „Hlutverk millistjórnenda“ í 

Háskóla Íslands. Þetta námskeið opnaði augu mín fyrir hlutverki millistjórnenda enn fremur 

sem ég tengdi við fyrri reynslu og þekkingu sem fyrrverandi millistjórnandi og núverandi 

leikskólastjóri. Ég var að taka við leikskólastjórastöðu þegar námskeiðinu lauk og eftir sat ég 

með hugsun um hvað ég gæti gert til að efla mína millistjórnendur í daglegu starfi í samfélagi 

þar sem fagfólk er af skornum skammti. 

      Ég hafði áður starfað sem leikskólastjóri og grunnskólastjóri en þá lagði ég mikla áherslu á 

að valdefla og virkja millistjórnendur svo að þeir væru sjálfstæðir, hefðu frumkvæði og tækju 

ákvarðanir í samræmi við stefnu og námskrá skólans. Þegar ég hugsa til baka, þá voru þeir 

fremur að taka ákvarðanir sem sneru að daglegu starfi með börnum og foreldrum þeirra, 

frekar en starfsmannamálum eða þegar kom að erfiðri ákvörðunartöku, þá vildu þeir að ég 

tæki boltann.  

      Frá því að ég útskrifaðist sem leikskólakennari og síðar grunnskólakennari hef ég unnið hjá 

Hjallastefnunni sem starfrækir sjálfstæða leik- og grunnskóla. Þar er skýr starfsmannastefna 

þar sem gleði, jákvæðni og kærleikur eru ráðandi öfl í samskiptum starfsfólks. Þegar nýliðar 

koma til starfa fara þeir í gegnum 11 vikna þjálfunaráætlun sem snýr að hugmyndafræði 

Hjallastefnunnar. Markmið með slíkri áætlun er að tryggja að nýtt starfsfólk fái góða yfirsýn 

yfir starfshætti skólanna og til að tryggja að nýtt starfsfólk lesi starfsmanna handbók skólanna. 

Annað markmið er að sjá til þess að nýtt starfsfólk fái örugga og trygga þjálfun í starfi svo það 

viti til hvers er ætlast af þeim og að þeir séu upplýstir um starfssvið sitt. Þessi vinna er mikil 

grunnvinna í starfsháttum skólanna og því góður undirbúningur fyrir nýja kennara sem og nýja 

millistjórnendur en millistjórnendur þurfa samt sem áður á frekari þekkingu í að stjórna 

jafningjum.  

      Mér fannst því meira þurfa til og er því kveikjan að þessari rannsókn áhugi minn á að sjá 

deildarstjóra þróast í starfi með því að efla ábyrgð þeirra í stjórnun meðal jafningja með því að 

taka formleg frammistöðusamtöl við samstarfsfólk sitt á deildinni þar sem frammistaða þeirra 

yrði skoðuð með ákveðnum og skipulögðum hætti. Frammistöðusamtölin eru yfirleitt tekin allt 

að fjórum sinnum á ári til að skapa traust og styrkja tengslin milli deildarstjóra og starfsfólks á 

deild. 

Samtölin geta verið tækifæri til að ræða hlutverk, aðlaga væntingar, fjarlægja hindranir, 

ræða þarfir, líðan og tækifæri starfsfólks til góðrar frammistöðu. Þannig verða til tíðari fagleg 

samskipti, regluleg og árangursrík endurgjöf, eftirfylgni og mögulegur hvati til frekari 

starfsánægju.  
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      Til að ná ofangreindu fram, þarf að skoða hvað þarf til að taka á frammistöðumálum á 

uppbyggilegan og skýran hátt og fá verkfæri fyrir samtalið. Með slíka þekkingu tel ég að 

deildarstjórar efli sjálfstraust sitt, öryggi í stjórnun, skilning á þeim kröfum sem til þeirra eru 

gerðar og að starfsfólk leggi sig fremur fram og helgi sig leikskólastarfinu.  

      Ég fékk Eyþór Eðvarðsson vinnusálfræðing, þjálfara og ráðgjafa hjá Þekkingarmiðlun til að 

koma og halda námskeið í jafningjastjórnun en mér fannst mikilvægt að sá sem þjálfar 

millistjórnendur þekki fyrstu skrefin eða þá hæfni sem er nauðsynlegt veganesti til að vera 

fremstur meðal jafningja.  

      Að námskeiði loknu fór fram umræða hjá deildarstjórum og mér um ávinning slíkra samtala 

og hvernig við vildum setja þau upp. Við lögðum upp með að deildarstjórar tækju fjögur 

frammistöðusamtöl við hvern og einn starfsmann á sinni deild. Í fyrsta samtalinu yrði áherslan 

lögð á starf og starfsánægju, í samtali tvö yrði það vinnustaðurinn og samskipti, þriðja samtalið 

snéru að frammistöðu og fjórða og síðasta samtalið yrði um framtíðarsýn starfsfólks. 

      Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á störfum deildarstjóra í leikskólum hér á landi 

en eitthvað meira er til af rannsóknum sem snúa að millistjórnendum almennt. Helst ber að 

nefna rannsóknir Örnu H. Jónsdóttur (1999, 2005, 2009) dósent við Háskóla Íslands á stjórnun 

í leikskólum. 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig ég sem stjórnandi geti valdeflt 

deildarstjóra leikskólans með því að styðja þá í að taka frammistöðusamtöl við starfsfólk 

deildarinnar.  

      Tilgangurinn er að skoða hver reynsla deildarstjóra er af samtölunum, hvort þau auki 

ábyrgð deildarstjóra sem stjórnenda í starfi og styrki tengsl þeirra við starfsfólk deildarinnar. 

Til að nálgast viðfangsefnið verður fylgst með ferlinu í formi starfendarannsóknar.   

Rannsóknir á sviði stjórnunar í leikskólum eru ekki margar og því tel ég þessa rannsókn hafa 

þýðingu fyrir leikskólastarfið sem nýstárlega nálgun til að efla og hvetja deildarstjóra í 

leikskóla.  

Rannsóknarspurningarnar eru:  

● Hver er reynsla deildarstjóra af fjórum stuttum og reglulegum frammistöðusamtölum 

við starfsfólk deildarinnar? 

● Hver eru áhrif frammistöðusamtalanna á tilfinningu deildarstjóra fyrir ábyrgð sinni sem 

stjórnenda og tengsl þeirra við starfsfólk deildarinnar? 
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Rannsóknin byggir á gögnum úr samtölum mínum við deildarstjóra, rannsóknardagbókum 

þeirra, samræðuhópi og endurgjöf frá rannsóknarvini.  
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 Fræðilegur grunnur 

Í þessum kafla er fjallað um hugtakið millistjórnandi og hlutverkið skoðað í ljósi fyrirliggjandi 

rannsókna. Deildarstjóri í leikskóla leikur stórt hlutverk sem verður gerð góð skil og störf hans 

skoðuð í ljósi rannsókna með tengingu við fræðin. Fyrst ber að nefna hlutverk deildarstjóra og 

næst ber að nefna ábyrgð hans, áskoranir, ákvarðanatöku og hversu mikilvægur stuðningur er 

fyrir þá. Að lokum verður svo gert grein fyrir jafningjastjórnun og helstu undirstöðum 

frammistöðusamtala. 

      Hugtökin deildarstjórar og millistjórnendur koma víða við sögu hér. Þegar hugtakið 

millistjórnandi/millistjórnendur er notað er átt við fjölbreyttan hóp stjórnenda þvert á 

skólastigin og stuðst er við almennar rannsóknir á störfum þeirra. Með hugtakinu 

deildarstjóri/deildarstjórar er eingöngu átt við leikskóla. 

2.1 Millistjórnendur 

Hugtakið millistjórnandi (e. middle manager) er skilgreint sem stjórnandi sem stjórnar í 

umboði annarra stjórnenda og hafa flestir þeirra mannaforráð (Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). Í 

skólastarfi er það skólastjóri sem sinnir formlegri forystu, þeir bera ábyrgð á skólastarfinu og 

allar mikilvægar ákvarðanir sem taka þarf eru á herðum skólastjóra (Harris, 2013). Næst á eftir 

koma millistjórnendur en samkvæmt erlendum og innlendum rannsóknum er hlutverk þeirra 

margþætt, óskýrt og illa skilgreint (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016; Dóra 

Margrét Sigurðardóttir og Guðrún Ragnarsdóttir, 2020; Oleszewski, Soho og Barnett, 2012). Í 

rannsóknum á störfum millistjórnenda hefur athygli helst beinst að deildarstjórum og 

aðstoðarskólastjórum. Þær rannsóknir sýna að hlutverk þessa hóps eru margslungin og valda 

oft á tímum togstreitu og árekstrum milli hlutverka. Það sé jafnvel betra að vera bæði kennari 

og millistjórnandi því þá eru meiri líkur á að vera tekinn í sátt (Börkur Hansen og Steinunn 

Helga Lárusdóttir, 2016). Sérstaða margra millistjórnenda er að hafa bein áhrif á nám barna 

þar sem sumir starfa sem kennarar líka. Þeir eiga náin tengsl við nemendur þegar þeir kenna 

og þeir eiga náin tengsl við annað samstarfsfólk í formi m.a. funda, koma að starfsþróun 

skólans og hafa því þannig bein áhrif á starfshætti innan skólans. Millistjórnendur í slíkri stöðu 

líta á það sem tækifæri að vera í báðum hlutverkum. Hins vegar upplifa þeir líka tímaskort og 

togstreitu milli þessara tveggja hlutverka (Grootenboer,  Edward-Groves og Rönnerman, 

(2015). Þeir Akkerman og Bakker (2011) hafa rannsakað hvaða nám á sér stað sem skapast 

milli hlutverka í skólastarfinu. Þeir tala um landamæri (e. boundaries) milli mismunandi 

starfsstétta og fagfólks sem getur leitt af sér fjölbreyttan lærdóm. Á landamærunum skapast 

rými þar sem hæfni, þekking, skilningur, leikni og sérhæfing úr ólíkum fagstéttum koma 

saman. Millistjórnendur tengjast skólastjórum, kennurum og öðru starfsfólki en auk þess 
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tengjast þeir innbyrðis líka. Það gefur þeim því tækifæri til að ígrunda og horfa á hlutina frá 

fleiri en einu sjónarhorni sem hægt er að draga lærdóm af bæði til gagns og/eða endurmats.   

      Samkvæmt stjórnskipulagi skóla eru aðstoðarskólastjórar millistjórnendur. Dóra Margrét 

Sigurðardóttir og Guðrún Ragnarsdóttir (2020) rannsökuðu störf aðstoðarskólastjóra í 

grunnskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að verkefnin sem eru á borðum þeirra eru 

fjölmörg og erfitt að átta sig á hvað sé í þeirra verkahring og hvað ekki. Þeim fannst hlutverk 

sitt annasamt og snéru frekar að almennri stjórnun frekar en þeim sem faglegum leiðtogum. 

Aðeins einn þátttakandi í rannsókninni taldi sig vera faglegan leiðtoga þar sem áherslur skóla 

væru að styrkja fagfólkið og styðja við faglegt starf. Aðrir þátttakendur sögðust vilja fá fleiri 

tækifæri til að sanna sig sem faglegir leiðtogar en tímaskortur væri helsta ástæða þess að það 

gengi ekki upp. Samkvæmt starfslýsingu þar sem hún var til, töldu þátttakendur sig vera 

millistjórnendur en í daglegum verkum starfs síns fannst þeim þeir vera ofar í stjórnskipulagi 

skólanna þar sem þeir eru m.a. staðgenglar skólastjóra í þeirra fjarveru og hafa ákvörðunarvald 

jafngilt skólastjórum dags daglega. Hins vegar í einhverjum tilfellum fannst 

aðstoðarskólastjórunum ákvarðanataka erfið í fjarveru skólastjóra, því þeir hræddust við að 

taka ákvarðanir í skólastarfinu sem gætu haft áhrif á skólastarf til lengdar. 

Millistjórnendur eru lykil starfsfólk. Þeir sinna samræmingarhlutverki og eru mikilvægir 

tengiliðir milli skólastjóra, kennara og annars starfsfólks skóla. Framlag þeirra skiptir máli. Þeir 

hafa ólíkan bakgrunn t.d. með tilliti til starfsreynslu, skólastigs eða menntunar.  

2.2 Deildarstjóri í leikskóla 

Starfsheitið deildarstjóri í leikskóla var tekið upp árið 1987. Með tilkomu nýs starfsheitis var 

áhersla lögð á formlegt og stjórnunarlegt vald þeirra. Lögð var frekari áhersla á meiri ábyrgð 

og að leikskólastjórar gætu gert meiri kröfur til deildarstjóra að þeir tækju að sér aukin verkefni 

samkvæmt þörfum leikskólans (Arna H. Jónsdóttir, 1999). Meginverkefni deildarstjóra 

samkvæmt kjarasamningi leikskólakennara (Kennarasamband Íslands, 2021) er stjórnun og 

skipulagning, uppeldi og menntun, foreldrasamvinna og önnur verkefni. Hlutverk 

deildarstjórans er margþætt og samkvæmt starfslýsingu mjög opið (Viðauki A). Lýtur stór hluti 

meginverkefna að stjórnun og skipulagningu en minni hluti lýtur að uppeldi og menntun. Þegar 

kennsluskrá fyrir leikskólakennarafræði M.Ed. er skoðuð eru fleiri áfangar er lúta að uppeldi 

og menntun barna fremur en stjórnun (Háskóli Íslands, 2021). Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur 

(1999) kemur fram að leikskólakennarar sem urðu deildarstjórar telja sig tilbúna til starfs sem 

lýtur að uppeldis- og menntunarhluta starfsins en telja sig ekki hafa næga hæfni til 

stjórnunarstarfa. Þeim sem byrjendur í stjórnunarstöðu vantar leiðsögn, þjálfun og 

handleiðslu. Þeim finnst erfitt að vera yfir öðrum á deildinni og skorta stjórnunarhæfni til þess 

að framfylgja starfsaðferðum og ákvörðunum. Þessar niðurstöður koma því ekki á óvart miðað 
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við þegar ofangreind kennsluskrá er skoðuð. Það er þó ekki bara í íslenskum rannsóknum sem 

er að finna slíkar niðurstöður en Grate (2005) rannsakaði hlutverk deildarstjóra í 

Bandaríkjunum og í hennar niðurstöðum kemur fram að það vanti frekari skilgreiningu fyrir 

hlutverkið, til hvers er ætlast af þeim og það þurfi að undirbúa þá frekar fyrir starfið. Svipaðan 

tón er að finna í rannsókn Berglindar Hallgrímsdóttur (2010) sem sýnir að nýútskrifaðir 

leikskólakennarar sem verða strax deildarstjórar, þurfi sérstaka leiðsögn fyrir nýtt starf og að 

þörf sé á frekara námi fyrir millistjórnendur.  

      Skapa þarf deildarstjórum starfsumhverfi þar sem hlutverk eru skýr. Svigrúm þarf að vera 

fyrir almenna stjórnun og að stjórnunarteymi skapi slíkt starfsumhverfi og starfshætti í 

sameiningu. Sú faglega samvinna og þekking skilar sameiginlegu sjónarmiði og víðtækari 

þekkingu deildarstjóra á hlutverkum sínum.   

2.3 Ábyrgð deildarstjóra sem leiðtoga 

Í starfslýsingu deildarstjóra kemur fram að deildarstjóri bera ábyrgð: 

● á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni 

● á deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar 

● á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni 

● á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt 

● að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá starfsemi 

er fram fer á deildinni og ekki varðar trúnað gagnvart öðrum börnum og 

foreldrum/forráðamönnum þeirra 

● að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar 

annarra sérfræðinga (Kennarasamband Íslands, bls.87, 2021). 

Deildarstjórar bera ábyrgð á stjórnun sinnar deildar. Ofangreind verkefni eru sérstaklega 

upptalin sem ábyrgðarhluti deildarstjóra þó meginverkefnin séu fleiri. 

      Deildarstjórar í leikskóla eru leiðtogar í flóknum stofnunum eins og aðrir skólastjórnendur 

og meðal mikilvægustu verkefna þeirra er að hvetja kennara og annað starfsfólk til að leggja 

hart að sér við að ná þeim markmiðum sem sett eru. Leiðtogar skapa sýn, veita leiðsögn og 

hvatningu fyrir starfsfólkið svo að allir stefni í sömu átt (Kaplan og Owings, 2015). Þeir þurfa 

að vera meðvitaðir um sín eigin gildi og framtíðarsýn og færir um að koma því til skila (Anna 

Kristín Sigurðardóttir, 2013). Sem leiðtogar eru stjórnendur í forystu fyrir starfseminni. Forystu 

(e. leadership) þarf alltaf að skoða í samhengi við ríkjandi menningu og leiðtogi þarf að leita 

allra leiða til að starfsmenn vinni saman að því að ljúka ákveðnu ætlunarverki og ná þeim 

markmiðum sem sett hafa verið (Kaplan og Owings, 2015). 
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      Sergiovanni (2009) segir forystu snúast fyrst og fremst um samskipti en í hverju 

skólasamfélagi er félagslegur sáttmáli (e. social covenant) sem leggur grunnin að samfélagi 

okkar. Félagslegur sáttmáli er byggður á sameiginlegum venjum og viðmiðum en samkvæmt 

Schmitz og Voreck (2007) snýst forystuhæfileikinn um það að hlúa að góðu félagslegu 

andrúmslofti innan skólastofnana. Það er því mikil áskorun fyrir deildarstjóra að mynda góð 

tengsl, því þegar tengsl þróast eykst félagslegur auður, félagsleg samheldni starfsmanna sem 

og traust sem stuðlar að opnum samskiptum og árangri (Fullan, 2014; Kaplan og Owings, 

2015). Deildarstjórar eru nálægir daglegri starfsemi og hafa því oft meiri yfirsýn yfir 

vettvanginn en skólastjórar. Heildarmyndin er nær þeim sem gerir þeim kleift að leysa 

vandamál, sjá nýja möguleika og tækifæri til uppvaxtar (Huy, 2001). Af nógu er að taka þegar 

kemur að ábyrgð deildarstjóra og því mikilvægt að virkja þá og móta til slíkra verka.  

2.4 Áskoranir  

Það tekur tíma að verða góður deildarstjóri en nýgræðingar í því starfi upplifa margar áskoranir 

og segja m.a. að í upphafi hafi þeir annaðhvort þurft að synda eða sökkva. Þeir segja einnig að 

enginn viti hvað felst í hlutverkinu fyrr en hann tekur það að sér. Framúrskarandi deildarstjórar 

búa yfir ákveðnum færniþáttum þ.e. sterkum persónuleika, færni til að takast á við verkefni 

og reynslu sem hægt er að ígrunda og nota til að taka erfiðar ákvarðanir. Suma færniþætti er 

hægt að þjálfa og kenna en aðra þarf að læra í gegnum reynslu og ígrundun (Irvine og 

Brundrett, 2019).  

Deildarstjórar takast á við ýmsar áskoranir í daglegu starfi sínu en rannsóknir benda t.d. á 

að þeir upplifi mikla togstreitu þar sem þeir þjóni bæði kennurum og stjórnendum í starfi sínu 

(Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016). Deildarstjórar kjósa oft að læðast á 

tánum eða gera hlutina sjálfir til þess að forðast ágreining og átök innan sinnar deildar. Þeir 

hika við að gefa starfsfólki sínu beinar fyrirskipanir og óttast óánægju leiðbeinenda á deildinni, 

þar sem nálægðin er mikil og slík staða gæti valdið spennuástandi (Arna H. Jónsdóttir, 2005). Í 

rannsókn Eyju Bryngeirsdóttur (2018) telja deildarstjórar í leikskólum auðveldara að taka á 

erfiðum starfsmannamálum þar sem þeir telja sig hafa vald yfir sínu starfsfólki og því bendir til 

að eitthvað vatn hafi runnið til sjávar þegar kemur að áskorunum deildarstjóra á t.d. erfiðum 

starfsmannamálum. 

      Deildarstjórar glíma oft við átök milli hlutverka. Þeir eiga stundum erfitt með að átta sig á 

hlutverki sínu sem stjórnendur og eiga sömuleiðis erfitt með að staðsetja sig í stjórnendateymi 

leikskólans (Jóna Björg Jónsdóttir, 2012). Í rannsókn Irvine og Brundrett (2016) er helsta 

áskorun þeirra fólgin í því að vera á milli krafna, annars vegar frá stjórnendateymi og hins vegar 

frá samstarfsfólki eða þvera landamærin milli samfélaga samstarfsfólks og yfirmanna. Til að 

halda jafnvægi, þurfa hlutverk og áherslur deildarstjóra að vera vel skilgreind. Þjálfa þarf nýliða 
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í fyrstu skrefum stjórnunar þar sem hæfnin sem hefur áunnist sem kennari er ekki nóg fyrir 

slíkt hlutverk. 

      Irvine og Brundrett (2019) segja að starfsmannahald sé helsta áskorunin í starfi 

deildarstjóra og í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) og Berglindar Hallgrímsdóttur (2010) 

kemur fram að deildarstjórar telja sig skorta hæfni til stjórnunar og eigi jafnframt erfitt með 

að axla þá ábyrgð sem fylgir stjórnunarstöðu og eiga erfitt með að beita sér í 

starfsmannamálum.  

      Með vísan í ofangreint þarf að styrkja deildarstjóra í hlutverkum sínum og í þeim verkefnum 

sem þeir takast á við í sínu starfi. Ein leið til þess eru regluleg frammistöðusamtöl sem er ætlað 

að auka ábyrgð deildarstjóra og styrkja tengsl þeirra við samstarfsfólk. Ávinningurinn er aukin 

þekking og skilningur á markmiðum og gildi stjórnunar sem og aukinn skilningur á hlutverki 

leiðtogans. Þó brjóstvitið sé mikilvægt og fyrirmyndir til staðar er nauðsynlegt að styrkja 

deildarstjóra á fræðilegum- og faglegum grunni, valdefla og styrkja til ákvörðunartöku. 

2.5 Ákvarðanataka og persónuleg gildi 

Samkvæmt Hoy og Miskel (2013) eykst virkni starfsfólks þegar það tekur þátt í ákvarðanatöku 

skólans. Það fær meiri innsýn í starfið en hins vegar segja þeir einnig að það sé gott fyrir 

stjórnanda að spyrja sig hvenær það sé viðeigandi að starfsfólk taki þátt í ákvörðunum. Það er 

ekki alltaf nauðsynlegt að allt starfsfólk taki þátt í ákvörðunarferli en engu að síður mikilvægt 

að það upplifi að það hafi ákvörðunarrétt um sum mál.  

      Deildarstjórar eru í samskiptum við starfsfólk dags daglega og því er samskiptahlutverk 

þeirra mikilvægt. Þeir þurfa að vera sannfærandi, nærgætnir og skýrir í samskiptum sínum við 

annað starfsfólk (Huy, 2001). Hæfnin að stýra samskiptum við aðra þarf að vera til staðar og 

að deildarstjórar séu trúir eigin gildum og viðhorfum (Sergiovanni, 2009).  

Deildarstjórar þurfa að vera meðvitaðir um persónuleg gildi og vita hvað þeir standa fyrir. 

Busher (2005) rannsakaði hvernig deildarstjórar þróuðu faglega sjálfsmynd sína með því að 

skoða samskipti í fjölbreyttu umhverfi. Hann taldi að sjálfsmynd þeirra væri miðlægur þáttur í 

þróun skólastofnunar. Busher sagði ennfremur að þróun deildarstjóra væri félagslegt, 

persónulegt og stefnumótandi ferli og að þátttakendur rannsóknarinnar hefðu haft orð á að 

fyrirmyndir úr æsku hefðu haft mótandi áhrif á þá fyrst sem kennara og síðan deildarstjóra. 

Gildin komu því úr mismunandi áttum sem höfðu bæði áhrif á kennslu og stjórnun. 

Þátttakendur í rannsókn Busher töldu fram sex mikilvæg atriði fyrir millistjórnendur sem eru; 

 

✔ Framtíðarsýn, sem felur í sér ákveðin uppeldis,- og félagsleg gildi sem bætir nám 

barna. 
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✔ Góð samvinna og  samskipti sem auðvelda teymisvinnu. 

✔ Vilji og þekking til stjórnunar, lögð er áhersla á ákvörðunartöku út frá stefnu og 

markmiðum. 

✔ Samræma sérfræðiþekkingu til að bæta kennslu og nám fyrir börn. 

✔ Þátttaka á vettvangi, vera til staðar fyrir börn og samstarfsfólk. 

✔ Vera farsæl fyrirmynd fyrir samstarfsfólk, skapa traust og virðingu. 

      Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir (2016) skoðuðu hvernig virkja ætti 

millistjórnendur í forystuhlutverkum og ákvörðunartöku. Niðurstöður rannsóknar þeirra voru 

þær að skólastjórnendur leggðu almennt mikla áherslu á ákvörðunartöku millistjórnenda um 

mikilvæg málefni að eigin sögn. Í rannsókn Örnu. H. Jónsdóttur (2009), kemur fram að 

deildarstjórum finnst valdið til ákvörðunartöku vera hjá leikskólastjóranum en 

leikskólastjóranum finnst deildarstjórar ekki sinna starfi sínu nógu vel þegar kemur að 

ágreiningsmálum og ákvörðunartöku.  

      Staðan er hins vegar sú að ljóst er að deildarstjórar hafa fengið meiri ábyrgð og völd en 

áður var og ábyrgðaskylda hefur verið færð nær vettvangi. Þátttaka þeirra í ákvörðunartöku 

er mikilvæg. Hlutverk deildarstjóra er bæði að vera undirmaður og yfirmaður (Mair, 2005) og 

því er mikilvægt að leikskólastjóri sýni þeim traust og stuðning í ákvarðanatöku varðandi 

stjórnun deildar. Það eflir þá í starfi og eykur faglega vitund og leiðtogahæfni. 

2.6 Stuðningur  

Irvine og Brundrett (2016) rannsökuðu millistjórnendur sem allir voru nýliðar í starfi. Það sem 

kom þeim á óvart var hversu ólíkt starfið er samanborið við að vera kennari. Hæfnin sem til 

þarf sem millistjórnandi var önnur en sú hæfni sem þarf til að vera kennari. Mörgum 

þátttakendum í rannsókninni fannst það hlutverk að stíga inn sem millistjórnandi vera eins og 

óskrifað blað og um töluverðar breytingar að ræða frá því að vera kennari í að verða 

millistjórnandi. Flestir þessara nýliða höfðu enga reynslu eða hlotið sérstaka þjálfun í að takast 

á við nýtt hlutverk og ný verkefni. Niðurstöður sýndu að til að verða kennari, þá tileinkar 

viðkomandi sér færni og þekkingu til þess. En þegar viðkomandi verður millistjórnandi virðast 

fáar leiðbeiningar vera til um slíkt starf eða ekki til neinn staðfestur rammi eða fyrirfram 

ákveðnar leiðbeiningar fyrir hlutverkið.  

       Í rannsókn Jónu Bjargar Jónsdóttur (2012) um stjórnunarhlutverk deildarstjóra í leikskólum 

kom m.a. fram að mjög mikilvægt er að leikskólaskólastjóri sýni deildarstjórum sínum stuðning 

þegar illa gengur, vegna þess að það þarf að hlúa vel að þessum hópi svo þeir nái að þroskast 

og styrkjast í starfi sínu. Hins vegar segja leikskólastjórar að sökum tímaskorts telja þeir sig ekki 

geta veitt deildastjórunum þann stuðning sem þeir vildu. Í ljósi þessara niðurstaðna, að 
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leikskólastjórar telja sig ekki geta veitt þann stuðning sem þarf til og ef enginn formlegur 

stuðningur komi frá leikskólastjóra, rekstraraðila eða sveitarfélagi er mikilvægt að 

deildarstjórar hafi frumkvæði sjálfir að leita eftir stuðningi eða handleiðslu.  

      Millistjórnendur upplifa margar áskoranir í daglegu starfi en mikilvægt er að þeir efli færni 

sína í stjórnun og forystu á markvissan hátt og að þeim sé veittur stuðningur t.d. í formi 

handleiðslu sem styrkir fagvitund, sjálfstæði og persónulegan þroska. 

2.7 Handleiðsla 

Á vef Kennarasambands Íslands (e.d.) segir að handleiðsla sé aðferð sem hjálpar starfsfólki að 

þroskast í starfi og nýta betur hæfni sína. Styrkur einstaklingsins er leystur úr læðingi svo hann 

finni frekar lausnir á þeim viðfangsefnum sem er verið að kljást við hverju sinni. Starfsfólki er 

hjálpað við að átta sig á uppbyggingu vinnustaðarins, markmiðum starfsins og möguleikum 

tengdri vinnu og vinnustað. Starfsmaður fer í handleiðslu meðal annars til að styrkja og byggja 

upp fagímynd, bæta skipulag og fyrirbyggja streitu, bæta fagleg vinnubrögð og verklag, auka 

samskiptafærni, skilgreina líðan í vinnu o.s.frv. Tilgangurinn er að styrkja faglega færni og veita 

persónulegan stuðning, áherslan er á einstaklinginn eða einstaklingshandleiðslu.   

      Annað form á handleiðslu er jafningjahandleiðsla þar sem hópur af fólki tekur sig saman og 

ræðir verkefni líðandi stundar og erfið mál eru skoðuð. Jafningjahandleiðsla er jafnframt leið 

til að styrkja stjórnendur og viðhalda faglegri þekkingu (Kennarasambands Íslands, e.d.). Í 

rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) kom m.a. fram að  nýútskrifaðir leikskólakennarar sem 

áttu það sameiginlegt að verða strax deildarstjórar,  voru fljótari að yfirstíga ýmsar áskoranir 

þar sem til staðar voru jafningjar sem hægt var að bera sig saman við og fá styrk.  

      Hóphandleiðsla er þriðja form handleiðslu. Samsetning hóps getur verið mismunandi allt 

frá hópum úr mismunandi fagstéttum, hópi frá sama vinnustað eða fagfólk úr sambærilegum 

störfum. Hóphandleiðsla getur verið vettvangur til að efla sig í starfi og vinna að faglegri þróun 

(Kennarasambands Íslands, e.d.).  

      Til mikils er að vinna í að styrkja faglega sem og persónulega færni millistjórnenda fyrir 

árangursríka forystu. Handleiðsla og stuðningur skiptir máli en eins og segir í rannsókn Ohrt, 

Prosek, Ener og Lindo (2015) bendir allt til þess að fagfólk sem nýtir sér handleiðslu, 

hóphandleiðslu eða einstaklingshandleiðslu, taki meiri ábyrgð á eigin lífi og að handleiðsla geti 

verið forvörn gegn kulnun. 

2.8 Starfsmannasamtöl 

Í kjarasamningi leikskólakennara 2020-2021 (Kennarasamband Íslands, e.d.) kemur fram að 

starfsmaður eigi rétt á starfsþróunarsamtali á hverju ári þar sem m.a. er farið yfir frammistöðu, 
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væntingar, samráð, samstarf og starfsanda. Einnig skulu þarfir og óskir starfsmanns vera 

ræddar með tilliti til frekari þjálfunar og fræðslu.  

      Í umræðunni um starfsmannasamtöl má oft greina mismunandi hugtök svo sem:  

frammistöðusamtal, frammistöðumat, starfsmannaviðtal, starfsþróunarsamtal eða  

starfsmannasamtal og nokkuð er um að þeim sé ruglað saman. Starfsmannasamtal er 

skilgreint sem reglulegt samtal milli yfirmanns og undirmanns um það sem snýr að starfinu og 

starfsumhverfinu. Í starfsmannasamtölum er lögð áhersla á að ræða líðan, menningu, 

starfsanda, endurgjöf og starfsþróun. Í samtalinu, sem er gagnkvæm samskipti milli stjórnanda 

og starfsmanns, metur starfsmaður annars vegar sjálfan sig á grundvelli fyrirfram ákveðinna 

þátta og hins vegar er það stjórnandi sem tekur samtalið og metur á grundvelli sömu þátta. 

Starfsmaður greinir frá og metur hvað vel hefur gengið í starfinu og hvað mætti betur fara. 

Stjórnandi metur á sama hátt frammistöðu starfsmannsins. Því má segja að 

starfsmannasamtöl byggi á sameiginlegum skilningi starfsmanns og stjórnenda á þeim þáttum 

sem skoðaðir eru. Megintilgangur  starfsfólks er að þróast í starfi, bæta upplýsingagjöf milli 

starfsmanna og yfirmanna sem og auka og bæta samskipti fyrir ánægjulegra starf og 

starfsumhverfi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Svala Guðmundsdóttir, 2013).  

      Bryndís Sigurjónsdóttir (2006) skoðaði starfsmannasamtöl í framhaldsskóla og benda 

niðurstöður hennar til þess að meirihluti kennara í framhaldsskólum telji starfsmannasamtöl 

gagnlegt tæki, sérstaklega þó til að efla kennara í starfi, leysa úr ágreiningi, bæta starfsanda 

og veita starfsfólki endurgjöf.  Niðurstöður rannsóknar Baldurs Daníelssonar (2009) hafa sömu 

sögu að segja en hann rannsakaði starfsmannasamtöl í grunnskólum. Þátttakendur í 

rannsókninni töldu að starfsmannasamtöl stuðluðu að betra sambandi milli starfsfólks og 

stjórnenda og að þau væru góður vettvangur fyrir skoðanaskipti. 

      Kostir starfsmannasamtala þurfa að vera starfsfólki augljósir svo þeir leggi sig fram við 

að fá sjálfir sem mest út úr samtalinu. Samtölin geta komið sér vel fyrir þá sem eiga hlut að 

máli og með góðu skipulagi er hægt að skapa grundvöll fyrir starfsfólk og stjórnanda til að 

ræða saman. Ókostirnir við starfsmannasamtöl geta verið þeir að þau séu tímafrek og 

kostnaðarsöm (Ríkey Jóna Eiríksdóttir, 2014).       

Aukin krafa hefur verið um að millistjórnendur sjái um framkvæmd starfsmannasamtala 

þar sem þeir þekkja betur til starfsins og viðkomandi starfsfólks (McConville, 2006). Til að 

standa undir þessum kröfum er mikilvægt að millistjórnendur fái ráðgjöf og þjálfun varðandi 

þætti eins og t.d. að leysa erfið starfsmannamál, til að heildarmat og niðurstaða verði 

árangursrík (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Svala Guðmundsdóttir, 2013).  

Millistjórnendur sem koma að undirbúningi við framkvæmd starfsmannasamtala  eru líklegri 

til að framkvæma þau við starfsfólk sitt. Það skiptir einnig máli að umgjörðin í kringum 
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starfsmannasamtöl  séu ekki of flókin svo þau verði ekki óyfirstíganleg fyrir millistjórnandann 

að framkvæma (Armstrong, 2012).  

 

Ljóst er að hlutverk deildarstjóra í leikskóla er margslungið og ábyrgðin mikil. Áhersla er 

lögð á stjórnun og skipulagningu þeirra í daglegu starfi en að sama skapi er undirbúningur fyrir 

stjórnunarlegt hlutverk af skornum skammti, jafnvel ekkert. Þess þá heldur er nauðsynlegt að 

styrkja deildarstjóra leikskóla í því hlutverki sem þeim er treyst fyrir í að efla stjórnunarlegt 

vald þeirra og leiðtogafærni með það að markmiði að vera fremstir meðal jafninga.  
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 Jafningjastjórnun  

„Sá sem fer fyrir stjórnendum verður að sýna þá hegðun sem hann ætlar öðrum“ 

(Þekkingarmiðlun, 2021) 

Eins og fram hefur komið upplifa deildarstjórar það krefjandi að vera stjórnendur meðal 

jafningja (e. peer management) (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016; Irvine og 

Brundrett, 2019; Grootenboer,  Edward-Groves og Rönnerman, 2015). Til að viðeigandi 

árangur náist kallar forystuhlutverkið á ákveðna afstöðu og hegðun sem þarf að vera til staðar. 

Að vera sjálfur fyrirmynd sem stjórnandi er það mikilvægasta ásamt því að vera traustur og 

gegnheill. Allir jafningastjórnendur takast á við nokkur þekkt málefni eins og það að taka á 

viðkvæmum málum sem og segja öðrum fyrir verkum og ekki má gleyma að nefna það sem vel 

er gert. Samtalstækni er ein af mikilvægari undirstöðum fyrir því að mál séu rædd á 

jafningjagrunni (Þekkingarmiðlun, e.d.).  

Í bók Hauks Inga Jónassonar og Helga Þórs Ingasonar (2012) um samskiptafærni, tilgreina 

þeir nokkrar hliðar á þeirri hæfni sem leiðtogar þurfa að þróa með sér til að ná árangri í 

mannlegum samskiptum sem geta gefið góða raun inn í deildarstjórastarfið. Þeir segja m.a. að 

einstaklingurinn þurfi að þekkja sjálfan sig og vera meðvitaður um hvernig hann hugsar, 

hvernig hann bregst við í samskiptum við aðra, hvernig líðan hans sé og hvaða stíl hann hafi 

tileinkað sér í samskiptum við aðra. Einstaklingurinn þarf að geta sett sig í spor annarra og hafa 

skilning á því hvernig öðrum líði, hvernig þeir hugsa og geta brugðist við. Hinn sami 

einstaklingur, þarf að vera reiðubúinn til að bæta fyrir samskipti sem betur mættu fara og hafa 

skoðun á hvernig hann vill þroskast í samskiptum við aðra. Viðkomandi þarf að þekkja og hegða 

sér í samræmi við þau gildi sem sett hafa verið til að þroskast sem einstaklingur í samfélagi.  

Öll samtöl krefjast ákveðinnar kunnáttu af hendi þess sem stýrir. Grunnurinn að góðu og 

áhrifaríku samtali er að spurningar séu skýrar, skiljanlegar og séu ekki leiðandi. Hér á eftir 

verður fjallað um undirstöður frammistöðusamtala og helstu hugtök sem eiga við.  

3.1  Undirstöður frammistöðusamtala  

Frammistöðusamtal (e. performance appraisal) er formlegt samtal þar sem frammistaða 

starfsfólks er skoðuð með ákveðnum og skipulögðum hætti.  

      Deildarstjórar eru hluti af stjórnunarteymi skóla og bera ábyrgð á stjórnun sinnar deildar 

eða árganga. Ekki þarf að tvíunda mikilvægi þess að samskipti séu góð á milli starfsfólks á 

deildinni með faglegt starf og árangur í huga. Færni í mannlegum samskiptum og þekking á 

skólastarfi er því lykilatriði í starfi deildarstjóra svo að vel gangi. Spillane (2006) segir að forysta 

verði eingöngu til í samskiptum. Ennfremur segir hann að forysta sé félagslegur kraftur sem 
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skapast í samskiptum innan stofnunar eða afl sem beinist að athöfnum (e. actions) leiðtoga á 

vettvangi frekar en hver hlutverkin eru. Samkvæmt þessari skilgreiningu eru það innbyrðis 

samskipti og aðstæður (e. context)  þar sem samskipti eiga sér stað, sem hafa áhrif á hvernig 

þau þróast og hver afraksturinn verður. Það er því gott að skoða og sjá hvaða þættir það eru 

sem geti tryggt örugga upplifun deildarstjóra á stuttum frammistöðusamtölum og skapa 

aðstæður fyrir valdeflandi samtöl með jákvæð tengsl jafningja í huga.  

Þær undirstöður frammistöðusamtala sem um er að ræða eru virk hlustun, eða færni í að 

hlusta og að verða betri hlustandi. Huga þarf líka að spurningatækni og viðtalstækni og hvernig 

þessi verkfæri nýtast deildarstjórum við undirbúning frammistöðusamtala. Það skiptir máli að 

endurgjöf frá deildarstjóra séu vandlega undirbúin og horft sé til framtíðar með jákvæða 

endurgjöf í huga.  

3.1.1 Að beita virkri hlustun (e. active listening) 

Hugtakið virk hlustun (e. active listening) felst ekki einungis í því að heyra hvað viðmælandi 

þinn segir, heldur hvernig hann segir það, koma auga á hvað er ósagt  og lesa á milli línanna. 

Með því að taka eftir líkamstjáningu viðkomandi, andlitssvip og líkamsstöðu er hægt að lesa 

betur í aðstæður (Þekkingarmiðlun, e.d.).  

      Í hraða nútímans gleymum við oft að hlusta en leggjum frekari áherslu á að komast að í 

umræðunni. Hlustun er einn veigamesti þátturinn í samskiptum og tækifæri í að skilja menn 

og málefni. Að meðaltali meðtaka flestir aðeins 25% af þeim skilaboðum sem okkur eru send 

og ástæðan fyrir því er að við beitum ekki virkri hlustun (Þekkingarmiðlun, e.d.). 

Nokkrar aðferðir eru til þess að auka gæði samtalsins með virkri hlustun. Þau eru: 

 
1. Taktu vel eftir – veittu viðmælanda þínum óskipta athygli og taktu á móti 

skilaboðunum 

✔ Horfðu beint á viðmælandann. 

✔ Láttu ekki hugsanir þínar trufla þig og ekki undirbúa svarið eða andmæli í 
huganum. 

✔ Forðastu að truflast af þáttum í umhverfinu. 
 

2. Sýndu að þú ert að hlusta með líkamstjáningu og hreyfingum 

✔ Kinkaðu kolli annað slagið 

✔ Brostu og sýndu önnur svipbrigði 
 

3. Veittu endurgjöf með því að endursegja það sem viðmælandinn sagði 

✔ „Það sem ég heyri er að ... “ 

✔ „Ef ég skil þig rétt þá...“ 

✔ „Er þetta það sem þú átt við ... “  

✔ Taktu reglulega saman orð viðmælandans. 
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4. Frestaðu dómnum 

✔ Að grípa fram í er tímasóun. 

✔ Leyfðu viðmælanda þínum að klára. 

 

5. Sýndu viðeigandi viðbrögð með því að sýna virðingu og skilning 

✔ Vertu opin(n), heiðarleg(ur) og hreinskilin(n) í svörum. 

✔ Tjáðu skoðanir þínar vinsamlega. 

✔ Þú bætir engu við með því að ráðast á viðmælandann eða gera lítið úr 

skoðunum hans.  

 (Þekkingarmiðlun, 2021) 

Skrefin þrjú í virkri hlustun eru að heyra, að skilja og leggja mat á. Að heyra þýðir að hlusta 

nægilega vel til að ná því sem viðmælandi segir. Ef þú getur endurtekið staðreyndir frá 

viðmælanda sýnir sig að þú sért að hlusta. Að skilja þýðir að þú takir það sem þú heyrðir og 

skiljir það á þinn hátt. Að leggja mat á snýst um að ef þú ert fullviss um að skilja það sem 

viðmælandi sagði er að hugsa um hvort það sé  vit í því (Þekkingarmiðlun, 2021). 

      Til þess að verða betri hlustandi skal veita viðmælanda óskipta athygli. Ekki horfa á neinn 

annann en viðmælanda þinn. Einbeittu þér að viðmælanda þar sem það er auðvelt að láta 

hugann reika. Ef hugur fer að reika er gott að skipta um líkamsstellingu. Það er mikilvægt að 

viðmælandi þinn fái að tala út áður en þú byrjar að tala. Mikilvægt er að klára að hlusta áður 

en byrjað er að tala. Í byrjun samtals eða lok samtals koma oft mikilvægustu atriðin sem 

viðmælandi vill koma á framfæri. Hlustaðu því vel eftir mikilvægustu atriðunum. Spurðu 

spurninga eins og „hvað varst þú að meina...?“ ef þú ert ekki viss hvað viðmælandi þinn er að 

segja. Að lokum, sittu beint fyrir framan viðmælandann. Kinkaðu kolli annars slagið til að sýna 

að þú skiljir og á viðeigandi augnablikum er hægt að brosa, hleypa brúnum, hlæja eða þagna. 

Hlustunin er nefnilega með andlitinu jafnt og með eyrunum (Þekkingarmiðlun, 2021).  

Rannsóknir sýna að 25% hlustenda skilja boðskapinn í samskiptum við annað fólk sem segir 

okkur að það eru 75% hlustenda sem vantar meiri færni í að hlusta (Þekkingarmiðlun, 2021). 

Því er mikilvægt að hafa upptalin ráð að ofan í huga, sem styrkja þig í að verða betri hlustandi.   
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Í eftirfarandi töflu má sjá muninn á góðri og lélegri hlustun. 

Tafla 1 - Hlustun 

Lélegur hlustandi Góður hlustandi 

Heldur ekki einbeitingu þegar viðmælandi 

talar hægt 

Tekur saman í huganum, hugsar, vegur og 

metur afleiðingarnar. Hlustar á raddblæ og 

sannanir 

Ef umræðuefnið er þurrt, nær hlustandi ekki 

að fylgja viðmælanda eftir 

Finnur alltaf eitthvað sem hægt er að nýta 

þó umræðuefnið sé þurrt 

Truflast auðveldlega Hefur hæfni til að einbeita sér. Nær að 

takast á við truflanir 

Notar aðeins eina leið til að skrá glósur Skipuleggur mikilvægar hugsanir og hafðu 2-

3 leiðir til að taka glósur 

Leitar eftir og lendir í ágreiningi Dæmir þegar skilningur er algjör 

Hefur enga reynslu af erfiðu efni Æfir hugann reglulega með erfiðu og þungu 

efni 

Veitir blindum orðum athygli og dauðum 

blettum 

Túlkar litrík orð en verður ekki upptekinn af 

þeim 

Geislar ekki af orku Heldur augnsambandi og hjálpar 

viðmælanda með virkri líkamstjáningu 

Dettur út og dæmir framsetningu Hoppar yfir mistök í framsetningu og leggur 

mat á innihald 

Hlustar eftir staðreyndum Hlustar eftir aðalhugmyndum 

(Þekkingarmiðlun, 2021) 

3.1.2  Spurningatækni 

Spurningatækni er notuð í samtölum. Spurningar eru notaðar til að fá fram staðfestan 

sameiginlegan skilning, skýra mál sem eru óljós og hvetja viðmælendur til þátttöku í 

umræðum. Spurningar tryggja að viðmælandi skilji það sem sagt er og sem aðrir segja. Góðar 

spurningar verða að vera skýrar og mega ekki vera leiðandi né draga ályktanir fyrir 

viðmælanda. Opnar spurningar hvetja viðmælanda til að lýsa aðstæðum, viðbrögðum eða 

skoðun með eigin orðum á opinn hátt. Þær eru samræðu hvetjandi og virkja hugsun 

viðmælanda. Opnar spurningar byrja gjarnan á: hvar, hvenær, hver og hvað o.s.frv.  
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✔ Hver er þín skoðun? 

✔ Hvaða aðra möguleika sérðu í stöðunni? 

✔ Hvenær myndir þú vilja hefja ... ?  

(Þekkingarmiðlun, 2021) 

Lokaðar spurningar hvetja hins vegar til styttri svara og þeim er  hægt að svara með eins 

atkvæðis orðum, t.d. já eða nei. Lokaðar spurningar eru þó öflugar þegar þarf að fá 

staðfestingu, þrengja málið eða fá staðreyndir. Slíkar spurningar byrja gjarnan á sagnorði. 

✔ Ertu sammála því að gera þessar breytingar? 

✔ Hafið þið ekki haft samband við þetta fyrirtæki áður? 

✔ Haldið þið oft fundi? 

✔ Hvað vinna margir starfsmenn hjá fyrirtækinu? 

          (Þekkingarmiðlun, 2021) 

Áhrifaríkt er að vísa athugasemd eða spurningu aftur til viðmælanda til að fá álit frá 

viðkomandi. Slíkar spurningar eru gagnlegar þegar viðkomandi er með spurningunni að koma 

með athugasemd. Varast skal þó að nota slíkar spurningar mikið þar sem þær gætu sýnt fram 

á vanhæfni spyrjanda eða þekkingarleysi. Dæmi um slíka spurning er: Hvað finnst þér? Eða af 

hverju spyrð þú? Svo eru til spurningar sem eru leiðandi en slíkar spurningar leiða viðmælanda 

til að svara eins og þú vilt heyra. Þær eru ekki sérstaklega hvetjandi til þátttöku í umræðum. 

Spurningin: var ekki gaman á námskeiðinu? Er leiðandi spurning þar sem ekki er gert ráð fyrir 

að það hafi verið leiðinlegt á námskeiðinu (Þekkingarmiðlun, 2021). 

3.1.3  Listin að gagnrýna uppbyggilega 

Gjöful og góð samskipti eru sennilega það sem við flest óskum okkur í lífinu. Það er auðvelt að 

berast af leið og oft á tíðum furðu flókið að samskipti séu alltaf í góðum og jákvæðum farvegi. 

Ásakanir, pirringur, gremja og önnur samskipti eru full algeng og fæst okkar leggja upp með 

að ástunda samskipti sem skila litlu eða engu. Orðanna hljóðan og hin ósögðu orð 

líkamsmálsins eru þau tæki sem við vinnum með og notum í samskiptum. Allt eru þetta 

mikilvægir þættir góðra samskipta en orð eru til alls fyrst. Undir öllum kringumstæðum þurfum 

við að velja réttu orðin og þá sérstaklega þegar þarf að tjá óánægju eða ræða viðkvæm 

málefni. Oft stendur hnífurinn í kúnni þegar hér er komið (Þekkingarmidlun, 2021).  

Að gagnrýna störf undirmanna án þess að viðkomandi fari í vörn getur verið mjög erfitt. Sú 

staðreynd að starfsfólk fari í vörn á sér eðlilegar skýringar þar sem segja má að það sé hluti af 

mannlegu eðli ef viðkomandi er gagnrýndur. Því er mikilvægt að vera vel undirbúin(n) en öll 
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slík gagnrýni á að fara fram í einrúmi og sjá skal til þess að viðmælandi haldi virðingu sinni eftir 

samtalið. Hér á eftir koma góð ráð við að gagnrýna uppbyggilega: 

✔ Hlusta skal af athygli og leyfa viðmælanda að segja alla söguna fyrst. 

✔ Nærgætni í samskiptum skipta hér máli og fylgjast skal með tilfinningum og skoðunum 

viðmælanda. 

✔ Spyrjandi tekur sér tíma til umhugsunar og varast að láta æsa sig upp. 

✔  Ef málefni veldur deilum, er gott að stoppa og skipta yfir í annað umræðuefni meðan 

fundin er ný nálgun um efnið sem veldur ágreiningi. 

✔ Sýna skal skilning á aðstöðu starfsmanns og sýna hluttekningu og einbeita sér að 

hegðun viðmælanda.  

✔ Gott er að nefna dæmi svo málin séu áþreifanleg og gera skal tillögur sem leiða til 

úrbóta (Dessler, 2003). 

Þegar þessar setningar eru skoðaðar: „þú gengur aldrei frá eftir þig“; „þetta er óþolandi 

sóðaskapur“; „þú verður að gera betur og ganga frá eftir þig, annars getur þú ekki unnið hér“!!  

Hér má greina ásökun, dóm, kröfur og hótun. Samskipti af þessu tagi eru líkleg til að valda 

viðmælanda gremju, hann fer í vörn og kemur jafnvel með gagnárás. Það sem lagt var upp 

með, eða að breyta hegðun varðandi umgengni verður í slíkum setningum aukaatriði og mjög 

líklega árangurslaus tilraun til að fá viðkomandi til að breyta hegðun sinni (Þekkingarmiðlun, 

2021). 

Marshall Rosenberg (2016) þróaði aðferð um ofbeldislaus samskipti (e. non violent 

communication). Lykilþættir aðferðarinnar eru þeir að lýsa atburðum eða aðstæðum án þess 

að leggja dóm á þá, eða:  

✔ Að lýsa án þess að dæma, að greina á milli hegðunar og viðmælanda. 

✔ Að lýsa eigin upplifunum eða tilfinningum sem þessi atburður eða hegðun vekur. 

✔ Að spyrja um ástæðu hegðunarinnar og gefa viðkomandi tækifæri til að útskýra. 

✔ Að setja fram skýrar óskir um hvað það er sem við viljum að fólk geri og setja fram 

kurteislega orðaða ósk.  

Að segja að einhver sé latur, óstundvís eða neikvæður gefur til kynna að viðmælandi hafi 

að bera persónueinkenni sem ekki er hægt að gera neitt í. Viðbrögð við slíkum dómum hljóta 

því alltaf að vera einhverskonar mótbárur eða vörn.  

Oftar en ekki er gagnlegt að setja óskir um breytta hegðun í eitthvað samhengi sem dregur 

upp sameiginlegan ávinning þeirra sem um ræðir. Með því eru auknar líkur á að fólk sjái 
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ástæðu til að breyta hegðun sinni. Með slíkum hætti erum við ekki einungis verið að bregðast 

við óskum okkar heldur erum við líka að setja fram rök fyrir því að það sé í þágu beggja aðila 

að hegðun breytist (Rosenberg, 2016).  

3.1.4 Viðtalstækni 

Það er nauðsynlegt í samtölum að setja sig í spor viðmælanda og sjá málið út frá hans 

sjónarhorni. Einnig að sýna skilning á aðstæðum viðmælenda eða samkennd. Með því er átt 

við að hlustað sé af athygli og án fordóma á það sem viðmælandi hefur fram að færa. Að 

endurtaka það sem hann segir er gott ráð til að sýna skilning. Mikilvægt er að sýna 

hluttekningu sem leiðir til betri samvinnu sem auðveldar samskipti. Helstu ráðleggingar sem 

vert er að hafa í huga í samtölum eru: 

 

✔ Samtalið á ekki að notast til að upphefja sjálfan sig og fyllast ofmetnaði um eigin ágæti. 

Það dregur athyglina frá umræðuefninu. Hér gildir að vera nærgætinn í samskiptum. 

✔ Betra er að einblína á hegðun frekar en persónu því það er það sem skiptir máli eða 

það sem við gerum en ekki það sem við erum. Segðu frekar „það voru 10 villur í bréfinu“ 

fremur en „þú ert svo ónákvæm(ur)“. 

✔ Forðastu að tengjast viðkomandi tilfinningalega. Það reynist ekki vel að taka of mikið 

inn á sig tilfinningalega. 

✔ Gott er að hlusta eftir því sem viðmælandi segir ekki. Það hvernig hlutirnir eru sagðir 

er jafn mikilvægt og það sem er ekki sagt.  

        (Þekkingarmiðlun, 2021) 

     

      Samkvæmt rannsóknum um frammistöðusamtöl Cederblom (1982) þá eru  þrír þættir sem 

hafa áhrif á frammistöðusamtölin svo þau skili tilætluðum árangri. Þessir þættir eru þekking 

stjórnanda á frammistöðu starfsmanns, stuðningur stjórnanda við starfsmanninn og að 

starfsmaður upplifi sig mikilvægan. Umgjörð samtala skipta einnig máli sem og uppsetning 

þeirra fyrir virka þátttöku beggja aðila. Í rannsókn Mieroop og Vrolix (2014) kemur fram 

mikilvægi þess að frammistöðusamtölin séu uppbyggileg og að spurningalistar séu skýrir hvað 

varðar orðanotkun og að sá sem spyr hafi hæfni og þekkingu til að spyrja spurninga. Sandlund 

(2011) leggur áherslu á líðan starfsmanns og starfsánægju og mikilvægi þess að skapa 

aðstæður sem hvetja til þjálfunar í félagslegu samspili. Samvinna, samræður og samspil 

tveggja aðila þarf að vera uppbyggileg og að enginn starfsmaður upplifi sig berskjaldaðan í 

aðstæðum.   
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Að nægu er að hyggja þegar skapa þarf aðstæður fyrir frammistöðusamtöl þegar horfa á 

til framtíðar. Áherslan er á samskipti með reglulega og árangursríka endurgjöf og eftirfylgni í 

huga. Því oftar sem starfsfólk fær endurgjöf á störf sín því líklegra er það til að vera starfi sínu 

helgað og því tíðari sem samtölin eru því líklegra er að stjórnendur fylgi afurð þeirra eftir og 

starfsþróun eigi sér stað. 

3.2 Starfsþróun 

Ekki er hægt að fjalla um frammistöðusamtöl án þess að gera grein fyrir hugtakinu starfsþróun 

en það er óaðskiljanlegur hluti frammistöðusamtala og það að starfsmaður þróist í starfi.   

Starfsþróun á sér stað þegar starfsmaður tekst á við ný verkefni eða nýtt starf sem gerir nýjar 

kröfur til hans þannig að hann þroskist í starfi (Newstrom og Davis, 1997). 

      Það hefur sýnt sig að þegar samstarfsfólk fer  í gegnum faglega starfsþróun saman og getur 

sett sig inn í nýjar starfsaðferðir sem tengjast því sem verið er að vinna að, þá eykur það líkur 

á að starfsþróun skili tilætluðum árangri (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2019). Góð leið til að 

halda utan um eigin framvindu er að ígrunda starfshætti sína út frá samræðum og t.d. 

dagbókarskrifum. Kennarar ná sér þannig í gögn um eigið starf sem eru nýtt til starfsþróunar. 

Þessi leið er öflug til að halda utan framvindu, þróa og bæta starfshætti og styrkja 

lærdómssamfélagið (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013).  

Að mörgu er að hyggja þegar starfsþróun er skoðuð með tilliti til árangurs og samkvæmt 

Herdísi Pálu stjórnunarráðgjafa (2001) sýna rannsóknir að starfsþróun virkar bæði til að halda 

starfsfólki og ná í starfsfólk. 

      Eins og fram hefur komið er hlutverk deildarstjóra veigamikið og í mörg horn að líta. 

Persónuleg gildi, leiðtogafærni, félagsleg samheldni og þátttaka starfsfólks, er óaðskiljanlegur 

þáttur í að byggja upp og þróa skólasamfélag.  

       Deildarstjórar bera ábyrgð á stjórnun sinnar deildar. Frammistöðusamtöl eru ein leið í að 

styrkja þá í hlutverki sínu og í starfsþróun. Með markmið rannsóknar að leiðarljósi og hvort ég 

sem stjórnandi geti stutt og  valdeflt deildarstjórana með samtölunum, er áskorun og tækifæri 

til nýrrar vitneskju og þekkingar.  
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 Aðferðafræði og aðferð 

Þegar kom að því að velja rannsóknarefni fyrir meistaraverkefnið leitaði hugurinn ávallt að 

verkefni sem ég myndi læra af, auka gæði skólastarfsins og byggja upp og móta enn betra 

lærdómssamfélag. Hentugasta aðferðin fyrir lokaverkefnið er því starfendarannsókn sem 

styður við hugmyndir mínar um að byggja upp lærdómssamfélag sem stuðlar að auknum 

gæðum í skólastarfinu.  

Starfendarannsókn (e. action research) er aðferð til að bæta eigið starf og ígrunda starfið 

um leið meðal jafningja. Með því að vinna eftir aðferðum starfendarannsókna, eru kennarar 

að auka þekkingu sína og um leið að framleiða þekkingu fyrir skólann og jafnvel út fyrir veggi 

skólasamfélagsins. Þekkingin og upphefðin verður til innan veggja skólans og getur því verið 

valdeflandi, faglegu starfi skólans til hagsbóta (Hildur Jóhannesdóttir, 2021). 

Starfendarannsóknum á Íslandi hefur fjölgað síðustu ár en fræðimenn hafa beint athygli að 

nauðsyn þess að hlusta betur á raddir kennara, reynslu og þekkingu og því mikilvægt að 

viðurkenna þátt þeirra í þróun skólastarfs, túlkun og ígrundun. Fræðimenn töldu einnig svo að 

sjónarhorn utanaðkomandi rannsakanda næði ekki fullkomlega yfir reynslu miðað við þátttöku 

kennara (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Mcniff og Whitehead (2011) telja starfendarannsókn 

gefa nýja þekkingu og geta útskýrt hvað og af hverju það er gert á þennan hátt. Þegar 

viðkomandi hefur aflað sér vitneskju sem hann vissi ekki áður um starf sitt hefur þekking og 

skilningur aukist.  

       Þar sem markmið rannsóknar er að að varpa ljósi á hvernig ég sem stjórnandi geti valdeflt 

deildarstjórana með því að styrkja þá í að taka frammistöðusamtöl við sitt starfsfólk, þá er 

starfendarannsókn góð aðferð til að skipuleggja, safna gögnum og rýna í þau vel og vandlega. 

4.1 Starfendarannsókn 

McNiff og Whitehead (2011) hönnuðu líkan sem lýsir spírallaga ferli starfendarannsókna sem 

er ekki endanlegt heldur er um að ræða síendurtekið ferli. Á mynd 1 má sjá líkan af módelinu 

sem sýnir hvernig rannsakandi er stöðugt að safna gögnum, meta, ígrunda og aðlaga að víxl. 

Rannsakandi virðir hugmynd eða aðferð fyrir sér og íhugar hvað á að gera, framkvæma og 

bregðast við og metur áhrif verkefnisins, næst er komið að því að betrumbæta og fara nýjar 

leiðir. 
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Mynd 1. Líkan af starfendarannsókn (McNiff og Whithead, 2011) 

Þar sem ég er hluti af ferlinu þurfti ég að hafa í huga að viðhorf mitt og skoðanir hafi ekki 

áhrif á gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Ég er leikskólastjóri, rannsóknarvinur, hluti af 

samræðuhópi og í lok frammistöðusamtala ræddi ég nánar við hvern og einn deildarstjóra um 

upplifun hans og reynslu af samtölunum. Í öllu vinnuferlinu  fylgdi ég deildarstjórunum vel 

eftir, ræddi við þá eftir hvert viðtal og gaf þeim góð ráð og í lokin voru formleg viðtöl við þá 

með það fyrir augum að greina þá þróun sem hafði orðið í starfinu hjá þeim. Gegnsæi var í öllu 

ferlinu milli mín og deildarstjóranna og málin rædd af hreinskilni, einlægni og ábyrgð.  

      Hlutlaus þátttaka að minni hálfu var ómöguleg en rangt er að halda að rannsakandi geti 

verið hlutlaus að öllu leyti. Heiðarlegra er að horfast í augu við það sem getur valdið hlutdrægni 

rannsakanda með því að vera meðvitaður um þau atriði sem geta leitt til hlutdrægni hans 

(Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2004). 

4.2 Vettvangur og þátttakendur 

Leikskólinn hefur verið starfræktur síðan í ágúst 2016 og er því tiltölulega nýr leikskóli. Í 

leikskólanum dvelja 96 börn og starfsfólk telur 32. Leikskólinn starfar eftir hugmyndafræði 

Hjallastefnunnar.  

Þátttakendur í starfendarannsókninni eru leikskólastjóri leikskólans (höfundur) og sex 

deildarstjórar í leikskólanum. Deildarstjórar fá gervinöfn í greiningarferlinu.  

Sameiginlega tókum við ákvörðun um að kynna okkur nánar jafningjastjórnun og í hverju 

frammistöðusamtöl felast, leggja þau fyrir og fylgjast með áhrifum þeirra á stjórnunarhlutverk 

deildarstjóranna og  tengsl þeirra við samstarfsfólk sinnar deildar.  
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Deildarstjórarnir hafa fjölbreyttan bakgrunn og reynslu í starfi eða allt frá tveimur 

mánuðum og upp í tíu ár. Menntun þeirra er einnig fjölbreytt. Breytingar urðu í hópnum um 

áramótin er einn deildarstjóri hætti og nýr tók við. Viðkomandi fór á sama námskeið og við hin 

en vegna Covid-19 var einungis boðið upp á fjarnámskeið.   

Reynsla deildarstjóra af starfsmannasamtölum var á þá leið að leikskólastjóri tók öll samtöl, 

einu sinni til tvisvar á skólaári við allt starfsfólk skólans. Slíkt samtal tók allt að sextíu mínútur. 

Því var reynsla deildarstjóra áður en rannsókn hófst, að mæta í samtal til leikskólastjóra en 

tóku ekki sjálfir samtölin við samstarfsfólk sitt. Að auki höfðu deildarstjórarnir ekki aðgang að 

niðurstöðum samtala sem leikskólastjóri tók við starfsfólk þeirra, en voru upplýstir um málefni 

ef þurfa þótti. Þar af leiðandi gátu deildarstjórarnir ekki skoðað, skilgreint eða tengt 

niðurstöður samtala við starfsemina á deildinni eða skoðað í fræðilegu samhengi.  

4.3 Fyrirkomulag frammistöðusamtala  

Deildarstjórar og leikskólastjóri sátu sjö klukkustunda námskeið um jafningjastjórnun haldið 

af Þekkingarmiðlun. Námskeiðið var í vinnustofuformi og mikil áhersla lögð á virkni 

þátttakenda með æfingum og umræðum.  

Meðal þess sem tekið var fyrir á námskeiðinu:   

✔ Mismunandi stjórnunaraðferðir/stjórnunarstílar. 

✔ Jafningjastjórnandinn sem fyrirmynd, undirmaður og yfirmaður. 

✔ Að taka á frammistöðumálum á uppbyggilegan og skýran hátt. 

✔ Tækni í samtölum, það að ræða mál sem jafningi. 

Ávinningur: 

✔ Meira sjálfstraust og öryggi í stjórnun. 

✔ Þekking á aðferð til að ræða viðkvæm mál. 

✔ Skilningur á þeim kröfum og væntingum sem gerðar eru. 

✔ Þekking á helstu mistökum sem jafningjastjórnendur gera. 

(Þekkingarmiðlun, 2021) 

Að námskeiði loknu komu deildarstjórar saman sem og leikskólastjóri þar sem ákvörðun 

var tekin um að skipta frammistöðusamtölum niður í fjórar lotur eða: starf og starfsánægja, 

vinnustaðurinn og samskipti, frammistöðu starfsmanna og fjórða og síðasta lotan er 

framtíðarsýn starfsfólks (Viðauki Á). Ástæðan fyrir því að skipta samtölum í fjórar lotur er 

vegna þess að á námskeiðinu var talað um fjögur frammistöðusamtöl á ári og í Hjallastefnunni 

er unnið í lotum. Því var það sameiginleg ákvörðun að vinna frammistöðusamtölin í lotum með 

sérstakt áherslusvið hverju sinni og spurningaramma til að nýta í frammistöðusamtölunum. 
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Hvert frammistöðusamtal var fimmtán mínútur á starfsmann fyrir hverja lotu. Auka spurningar 

sem deildarstjórar gátu nýtt sér ef þeim fannst ástæða til, má finna í viðauka (Viðauki B).  

Fyrsta frammistöðusamtalið var tekið á haustönn eða í nóvember og hin þrjú samtölin voru 

tekin á vorönn eða í janúar, febrúar og mars. Eftir hverja lotu var skipulagt endurmat og 

eftirfylgni samtala til að halda utan um tímalínu og verkskipulagið með deildarstjórum. 

4.4 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna  

Starfendarannsóknir verða ekki gerðar án rannsóknargagna og eru þau staðfesting á því efni 

sem verið er að rannsaka en trúverðugleiki rannsóknar byggir á áreiðanlegum og traustum 

gögnum. Markviss söfnun gagna gefur mynd af því sem gerist og eru þau skoðuð og síðan 

greind út frá markmiði rannsóknar, rannsóknarspurningu og fræðilegu samhengi. 

Rannsóknargögn gefa vísbendingar, staðfestingu eða hugboð á framkvæmd og eru jafnframt 

heimildir um ákveðna breytingu eða þróun. Því er mikilvægt að rannsakandi byrji strax að safna 

gögnum sem sýna ferli rannsóknar og þróun hennar. Starfendarannsóknir eru umbótamiðaðar 

og eiga gögnin því að lýsa þróun í hugsun og vinnubrögðum þátttakenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). 

Gagna var aflað með rannsóknardagbókum deildarstjóra, endurgjöf rannsóknarvinar 

(leikskólastjóra) og samræðum deildarstjóra. Frekari samtöl áttu sér stað milli deildarstjóra og 

leikskólastjóra eftir að frammistöðusamtölum lauk til að fá upplifun deildarstjóra á 

fyrirkomulaginu. Gögnin voru afrituð til að finna undirliggjandi mynstur eða þemu og 

endanlegar niðurstöður.  

4.4.1 Rannsóknardagbók 

Í rannsóknardagbók (e. research diary) skrá þátttakendur vangaveltur sínar, upplifun, hugsanir 

og hugmyndir á viðfangsefninu. Hægt er skrá hjá sér minnispunkta, teikna eða skrá í söguformi. 

Með skráningunni er hægt að sjá þær breytingar sem verða á því að rýna í starfið, sjá þróunina 

og draga af lærdóm. Skráning í rannsóknardagbók byggir á ígrundun og gagnrýnum 

spurningum um starfið og tæki til starfsþróunar. Skrá þarf bæði það sem gengur vel og hvað 

mætti ganga betur (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Rannsóknardagbókin er lifandi gagn sem skrá 

á í hverju sinni þegar hugurinn leitar til verkefnisins. Deildarstjórar skrá upplifun sína og 

vangaveltur meðan samtöl standa yfir og þegar þeim er lokið.  

      Hver deildarstjóri hélt úti rannsóknardagbók til að skrá vangaveltur og hugmyndir á meðan 

á rannsókninni stóð. Skráningin var tæki þátttakenda til að halda því til haga sem gerðist í 

samtölunum. Skráningar úr rannsóknardagbók voru notaðar í niðurstöðukaflann þar sem 

vitnað var í vangaveltur og hugmyndir þess deildarstjóra sem skráði.  
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4.4.2 Samræður 

Í samræðum (e. conversations) milli samstarfsfólks koma oft fram fjölbreytt sjónarhorn. Þar 

er skipst á skoðunum, reynslusögum og góð ráð gefin sem og mögulegar hugmyndir kynntar. 

Með því að skrá og safna markvisst gögnum úr samræðum tengt rannsóknarspurningunni geta 

orðið til ákveðinn vísir að rannsóknargögnum. Með samræðum er hægt að víkka þær og 

skilgreina út frá ýmsum sjónarhornum og reynslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).   

Lagt var upp með að rannsakandi og deildarstjórar hittust eftir hverja samtalslotu. Við 

náðum þó bara að hittast þrisvar þar sem skólinn var hólfaskiptur vegna Covid-19. 

Samræðurnar voru hljóðritaðar með leyfi deildarstjóra en markmið með upptökunni var að 

skoða og endurmeta það sem kom fram til að vera betur undirbúin fyrir næstu lotu. 

Rannsakandi skráði niður samræðurnar og nýtti í niðurstöðukafla rannsóknar.  

4.4.3 Rannsóknarvinur 

Rannsóknarvinur (e. critical friend) er ein aðferð við gagnaöflun starfendarannsókna. 

Rannsóknarvinur hjálpar til, skoðar og skráir þá þætti sem geta gefið nýja sýn á starfið. Hann 

getur heyrt eða séð ýmislegt sem annars gæti farið framhjá þátttakendum. Einnig getur hann 

dýpkað skilninginn og aukið samstarfið milli þátttakenda, virkjað og vakið áhuga á verkefninu. 

Með því að eiga rannsóknarvin geta þátttakendur mátað hugsanir sínar og fengið auka augu  

eyru til að fylgjast með og benda á það sem betur mætti fara (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

      Leikskólastjóri var rannsóknarvinur þátttakenda í þessari rannsókn. Leikskólastjóri er 

jafnframt höfundur rannsóknar. Rannsóknarvinur skráði hjá sér í dagbók þegar deildarstjórar 

voru með vangaveltur sem tengdust frammistöðusamtölunum sem var síðar nýtt í 

niðurstöðukafla rannsóknar.  

4.4.4 Samtöl milli skólastjóra og deildarstjóra 

Til að fá upplifun og reynslu deildarstjóra af frammistöðusamtölunum hitti rannsakandi 

(leikskólastjóri),  hvern og einn deildarstjóra eftir að fjórða frammistöðusamtali lauk. 

Rannsakandi hafði það markmið með samtalinu að leita svara við því hverjir eru kostir og 

annmarkar þess að deildarstjórar taki regluleg frammistöðusamtöl við starfsfólk deildar. 

Deildarstjórar fengu einnig tækifæri til að segja frá upplifun sinni af samtölunum. Rannsakandi 

hafði viðtalsramma til hliðsjónar í samtalinu (Viðauki C). Samtalsgögnin voru nýtt í 

niðurstöðukafla rannsóknar.  

4.5 Siðferðileg atriði 

Það var sameiginleg ákvörðun stjórnenda leikskólans að fylgjast með framkvæmd og áhrifum 

frammistöðusamtala deildarstjóra við starfsfólk deildarinnar. Því voru þátttakendur 
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rannsóknarinnar, deildarstjórarnir,  vel upplýstir um rannsóknina. Nafnleyndar var gætt við 

úrvinnslu gagna með því að nota gervinöfn á þátttakendur.   

      Það er mjög mikilvægt að trúnaður og traust séu ríkjandi þættir í samskiptum þátttakenda 

og rannsakenda og að rannsókn skaði ekki þátttakendur á neinn hátt. Rannsakandinn þarf að 

leggja mikla áherslu á að þátttakendum líði vel og séu vel upplýstir um gang mála (Lichtman, 

2010). 

Deildarstjórar voru einnig upplýstir um að nafnleyndar sé gætt og fullum trúnaði heitið 

(Viðauki D). Samræður og samtöl voru hljóðrituð með upplýstu samþykki þátttakenda og þeir 

jafnframt upplýstir um að gögnum var eytt eftir að greiningu var lokið. 

 

Starfendarannsóknir eru síendurtekið ferli og aðferð til að bæta eigið starf og ígrunda það um 

leið meðal jafningja. Með því að nota fjölbreyttar leiðir við gagnaöflun eru frekari líkur á að fá 

fram fleiri sjónarhorn til að auka þekkingu á skólastarfi. Greining gagna, túlkun þeirra og 

niðurstöður eru mikilvæg viðfangsefni til að sjá hvort ný vitneskja og þekking verður til.  
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 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gert grein fyrir niðurstöðum úr samtölum við deildarstjóra, 

rannsóknardagbókum þeirra og samræðum sem og úr gögnum rannsóknarvinar. Greining á 

gögnum mynduðu eftirfarandi þemu: Deildarstjóri og undirbúningur frammistöðusamtala, 

tengsl deildarstjóra við starfsfólk deildar, ábyrgð og jafningjastjórnun og uppbyggilegt 

starfsumhverfi.   

Í Hjallastefnunni er talað um kjarnastjóra en ekki deildarstjóra eins og er í flestum 

leikskólum. Starfsheitið kjarnastjóri kemur því fram þegar vitnað er í orð þátttakenda.   

5.1 Deildarstjóri og undirbúningur fyrir frammistöðusamtölin 

Áður en samtölin hófust sóttu deildarstjórar námskeið í jafningjastjórnun. Það var gert til þess 

að undirbúa deildarstjóra undir frammistöðusamtölin. Allir deildarstjórarnir voru sammála um 

að námskeiðið hefði hjálpað mikið í undirbúningnum og þeir deildarstjórar sem höfðu langa 

reynslu af deildarstjórn sögðu að þeir hefðu viljað fá svona námskeið miklu fyrr. Á námskeiðinu 

voru lagðar undirstöður að farsælum samskiptaleiðum sem efla færni í mannlegum 

samskiptum. Birna var gríðarlega ánægð með námskeiðið og sagði það hafa fengið sig til að 

ígrunda hvernig hægt væri að leiða samtöl áfram: 

Ég get alveg sagt þér að ef við hefðum ekki farið á þetta jafningjastjórnunar 

námskeið þá hefði ég verið svakalega stressuð fyrir þessu verkefni ... mér hefði 

kannski ekki þótt það erfitt, en ég hefði ekki verið að pæla í því hvernig ég ætti að 

orða spurningar, ég hefði pottþétt bara verið með lokaðar spurningar og ekki leitt 

samtalið áfram ... 

Á námskeiðinu voru deildarstjórar látnir æfa sig í að gagnrýna af lipurð því mikilvægt er að 

samskipti milli starfsfólks sé gott svo viðunandi árangur náist. Það hjálpaði þeim mikið að geta 

æft sig á jafningjum fyrir jákvæð og erfið samtöl. Dóra hafði á orði að henni hafi þótt 

æfingarnar mikilvægar og líka skemmtilegar: 

Það hjálpaði alveg mikið að æfa okkur í að spyrja hvort annað spurninga og taka 

viðtöl með skipulögðu málefni við annan deildarstjóra sem átti kannski að vera 

erfiður en þá þurfti t.d. að passa sig að hlusta en láta leiðinleg orð slá sig ekki út af 

laginu eða dæma, heldur spyrja ... við hlógum líka mikið í æfingunum.  

Áhersla var lögð á opnar spurningar og hvernig hægt væri að leiða viðmælanda áfram til að 

auka gæði samtalsins og ná m.a. fram sameiginlegum skilning og skýra málin betur. Dóra sagði 
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námskeiðið hafa hjálpað sér mikið, því annars hefði hún kannski bara sætt sig við já og nei 

svör:  

 Það sem hjálpaði mér í að vera betri en ég var ...  áður hefði ég kannski bara sætt 

mig við þetta já og ok og haldið bara áfram. En núna var ég betri og sagði kannski 

„hvað átt þú við þegar ... ? eða afhverju líður þér vel í starfi ... ? Stundum fannst 

mér ég þurfa að fá meira en bara já og nei svör ... 

Særúnu fannst hún vera nokkuð vel undirbúin eftir námskeiðið til að taka samtölin. Henni 

fannst námskeiðið líka skemmtilegt og spurningatæknin mikilvæg: 

Ég var bara nokkuð vel undirbúin myndi ég segja. Eins og námskeiðið, það hjálpaði 

mikið og mesti undirbúningurinn er því að ná sem mestu út úr viðmælandanum 

með opnum spurningum, ekki lokuðum, fylgjast með líkamstjáningu eða eitthvað 

í þá áttina. Skemmtilegt námskeið og bara mjög gott.  

Ragna upplifði sig öruggari eftir námskeiðið og sagði það mikilvægan styrk fyrir þau samskipti 

sem eiga sér stað allan daginn í leikskólanum. Hún sagði: 

Það styrki það sem ég vissi að ég gæti gert. Mér finnst ég hafa fleiri tól og tæki eftir 

jafningjanámskeiðið. Mér finnst ég vera öruggari, mun öruggari. Okkur voru rétt 

tæki og tól með námskeiðinu og með þessi samtöl, nú er ég bara hei, tökum spjall 

og það er ekkert mál. Þannig að ég er miklu öruggari að eiga samtalið við þau. Mér 

finnst ég geta meira á betri hátt og jákvæðari hátt, átt þetta samtal og mér finnst 

meiri virðing borin fyrir mér af starfsfólkinu mínu. 

Elín var á sama máli og bætti við að námskeiðið hefði undirbúið sig vel í að betrumbæta 

samskipti og taldi hún auðveldara að leysa málin eftir að hún fór á námskeiðið: 

Ef það koma erfiðleikar eða eitthvað, þá er mun auðveldara að leysa málin eftir 

að ég fór á námskeiðið ... ég er bara öruggari með lausnir ... 

Hluti af undirbúningi fyrir frammistöðusamtölin var að veita viðmælanda hvatningu og 

endurgjöf m.a. með því að endurtaka það sem fram fór í samtalinu til að sjá hvort 

sameiginlegur skilningur væri til staðar, eða virk hlustun. Deildarstjórar voru sammála um 

mikilvægi endurgjafar og að viðtölin væru að kveikja enn frekar á því að skoða litlu hlutina sem 

tilefni til endurgjafar. Særún sagði mér frá skemmtilegu dæmi úr fyrsta viðtalinu sínu: 
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Ég var svo rosalega mikið að æfa mig í fyrsta viðtalinu að spyrja spurninga og ná 

miklu fram að ég gleymdi að hrósa starfsmanninum fyrir vel unnið verk. Hann 

spurði mig hvort að það kæmi engin endurgjöf frá mér ... ég var stressuð en svo 

varð þetta léttara og bara svona meira flæði í viðtalinu ... ég veit um mikilvægi 

endurgjafar og þarf hún alltaf að vera uppbyggileg og skýrt hverju sé verið að 

hrósa. Muna að hrósa litlu hlutunum.  

Særún bætti við að það verður að nota tækifærið inni á deild og í samtalinu til að hrósa og 

þakka fyrir:  

Eins og bara þegar það er búið að vera að púsla, að þakka fyrir liðlegheitin. Mér 

fannst það skína í gegnum viðtölin að fólk er þakklátt og tilbúið að stíga inn í og 

aðstoða, hjálpast að. 

Ragna sagði námskeiðið og þar af leiðandi samtölin, hafa gefið frekari tækifæri til að hrósa og 

hvetja starfsfólkið áfram. Eitt er að hrósa því sem gerist á gólfinu og annað að hvetja líka í 

skipulögðum samtölum og það sé gott að fá þessa viðbót. Hún sagðist líka hafa áttað sig á því 

að unga fólkið átti sig ekkert endilega á því þegar þeim er hrósað:   

Einhvern tímann hefði ég kannski ekkert endilega pælt í því, fattaru, ég er 

meðvitaðri um að þessir sjálfsögðu hlutir eru ekkert endilega sjálfsagðir fyrir þeim 

... nú hef ég fleiri tækifæri til að hvetja starfsfólkið mitt áfram ... Mér finnst þetta 

svo gott tæki og ekki spurning að við deildarstjórarnir eigum að taka viðtölin við 

okkar fólk á deildinni og ekkert sjálfsagðara en að við veitum endurgjöf. 

5.2 Tengsl deildarstjóra við starfsfólk deildar 

Frammistöðusamtölin voru fjögur í rannsókninni. Í því árferði sem öll skólasamfélög gengu í 

gegnum  skólaárið 2020-2021 vegna Covid-19, var nú sem aldrei fyrr mikilvægt að skapa 

jákvætt og gott andrúmsloft svo starfsfólki liði vel. Allir deildarstjórarnir voru sammála um að 

frekari nánd, tengsl og traust hafi skapast með tilkomu frammistöðusamtala við starfsfólk. 

Deildarstjórarnir töluðu um tvenns konar tengsl, þ.e. tengslin sem verða á deildinni sem hópur 

og svo tengslin milli tveggja einstaklinga, þau eru mikilvæg. Heiðu fannst hverjar fimmtán 

mínútur mikilvægar fyrir hvern starfsmann: 

Mér finnst rosa gott að taka þessi viðtöl. Fannst gott að fá spjall í þessar fimmtán 

mínútur sem er mikill kostur ... þó við tölum saman inni á kjarna þá verður svona 

dýpri spjall og það verður hnitmiðaðara ... mér finnst ég ná betri tengingu og þarna 

já það er svo þægilegt að vera í þessu contacti við þau líka ... einstaklings samskipti 
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en ekki bara þessi samskipti á kjarnanum ... mikill kostur út af nánd og ná rólegu 

og góðu spjalli. 

Elín sagði að hún hefði óskað að hún hefði fengið svona samtal þegar hún var hópstjóri bæði 

til að svara spurningunum og velta þeim almennt fyrir sér og eiga þessa stund með 

deildarstjóra. Henni fannst gott að eiga samtöl við samstarfskonur sínar sem deildarstjóri, 

tengjast þeim og fá meiri upplýsingar um þær: 

Þetta hentar miklu betur að hafa svona stutt og hnitmiðað samtal, smá í einu því 

maður verður bara ahhh þegar viðtalið er allt of lengi. Miklu betra að hafa samtalið 

svona flokkað eftir innihaldi og gott að vita hvað nákvæmlega á að ræða t.d. 

samskipti, eða framtíðarsýn, frammistöðu, ekki svona allt í einu. Mun betra að hafa 

þetta svona lotuskipt ... styttri tími, afmarkað efni er jákvæð þróun í samtalinu. 

Mér líður bara eins og ég hafi meira traust því við erum í stöðugum samskiptum ... 

mér fannst gott þegar ég tók við sem kjarnastjóri að fara strax í viðtölin, gott að 

setjast með stelpunum, vera bara tvær og spjalla og ná tengingu. 

Hún bætti svo við að helsti kosturinn við frammistöðusamtölin séu aukin tengsl sem aðrir 

deildarstjórar sammæltust um: 

Bara þetta að geta eflt tengslin frekar ... ekki bara setjast niður ef eitthvað kemur 

upp á. Því þegar allt er í góðu og ekkert í gangi þá var maður ekkert að plana „hei 

eigum við að setjast niður og spjalla“ því þá var enginn tilgangur skilurðu. Nú er 

þetta skipulagt og á að vera og verður.  

Ragna fann fyrir öryggi í amstri dagsins að vita af skipulögðum samtölum. Henni fannst ekki 

gefast mikill tími í daglegu starfi til að kanna t.d. líðan starfsfólks og heyra þeirra upplifun í 

starfinu því það er verið að sinna börnunum: 

Nú get ég sett mig í spor kennarana á kjarnanum þannig að ég veit aðstæðurnar. 

Ég veit hvernig þeir eru daglega á kjarnanum og ég veit hvað sagt er í samtölunum. 

Stundum er samsvörun þarna á milli en ekki alltaf. Ég verð að segja það að mér 

finnst þetta ofboðslega skemmtilegt, að fá að vera í þessu, mér finnst ég nær 

samstarfsfólkinu mínu, að því leyti að spyrja spurninganna og eiga vangaveltur 

saman, þannig að mér finnst það rosa gott ... þessi leið hefur haft áhrif á tengslin 

á kjarnanum.  

Það var samhljómur meðal deildarstjóranna þegar þeir báru saman fyrsta viðtalið og síðasta 

viðtalið um að fleira starfsfólk hafi opnað sig frekar eftir því sem viðtölin urðu fleiri. Það voru 
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líka vangaveltur um síðustu tvö viðtölin að svörin hefðu verið svona í styttri kantinum. 

Möguleg ástæða gæti verið að á þessu tímabili var Covid-19 í hámarki og álag eftir því. Það 

voru líka einstaklingar sem voru hlédrægir í samtölunum en deildarstjórar samt með þá 

tilfinningu að þeim liði vel í starfi þó þeir væru fámálir. Særún orðaði þetta svo vel: 

Fá svona staðfestingu frá t.d. fólki sem gefur lítið af sér en veit samt að ok henni 

líður samt vel ... veit að henni líður vel að koma í vinnuna því jafnframt sagði sami 

kennari að ég veit hvernig það er að líða illa í skóla – þekki muninn. Þarna kemur 

staðfesting á að viðkomandi líður vel.  

Birna sagði um viðtal eitt og tvö að fólk hafi vandað sig meira, vissi kannski ekki hvað það var 

að fara út í og hafði ekki farið í slíkt samtal áður : 

Ég held að í fyrsta viðtalinu hafi fólk hugsað „nú þarf ég að vanda mig“ ... eitt og 

tvö var þannig, þrjú og fjögur, ja svona ég er að gera þetta ... reyndar var einn 

starfsmaður sem opnaði sig meira í viðtali fjögur á meðan ég fékk bara svona já 

svör. Mér fannst metnaður í svörum meira í eitt og tvö. 

Birna sagðist hafa náð meiri tengingu og tengslum við sitt fólk með því að taka samtölin og 

sama má segja um Dóru sem telur sig ná meiri tenginu því það sé lítil skilvirkni í því að ræða 

við starfsfólk innan um börnin:  

Já klárlega, ég les þau miklu betur. Nú skil ég t.d. þegar einn kennari lýsti upplifun 

sinni á kjarnanum, nú skil ég afhverju hún er ekki að gera suma hluti, þú veist. 

Þannig að já klárlega, ekki spurning. 

Dóra segir ennfremur að með tilkomu frammistöðusamtalanna fái hún meiri upplýsingar frá 

starfsfólkinu sínu og tímalengd samtala hentugri og skilgreindur: 

Þegar skólastjórinn var að taka þessi hefðbundnu starfsmannasamtöl, þá voru þau 

mun lengri ... hmmm ég veit ekki afhverju það kom til ... nú veit ég hvað 

starfsmaðurinn er lengi í burtu, bara fimmtán mínútur. Ég passa tímann og yfirleitt 

vorum við ekki að fara yfir hann. Þetta er kostur, ég get líka stjórnað tímanum 

hvenær hentar best að taka samtölin, ég skoða hvað hentar deildinni ... ég fæ 

upplýsingarnar beint frá fólkinu og kemst nær því án þess að skapa óreiðu inni á 

kjarna. 
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Hvert smáatriði skiptir máli sögðu deildarstjórarnir hvort sem það sé hegðun, orð eða athafnir. 

Með því að fá sjálfir allar upplýsingar ná þeir að vinna nánar með sínu fólki að þeirra sögn. 

Heiða lagði sérstaka áherslu á litlu hlutina. 

Það er rosalega mikilvægt fyrir mig að vinna með litlu atriðin og meta hvað þarf að 

skoða betur ... allt þetta hefur áhrif á heildina ... litlu hlutirnir hjá kennurum og 

börnum auðvitað skipta máli.  

Dóra tók í sama streng er tengjast litlu hlutunum: 

Ef kjarnastjóri væri ekki að taka viðtölin, þá er ég sannfærð um að sumar 

upplýsingar væru ekki að skila sér til mín sem geta gert starfið betra. Hvert 

smáatriði skiptir máli fyrir mig. 

5.3 Ábyrgð og jafningjastjórnun 

Allir deildarstjórarnir töldu sig hafa fengið meiri ábyrgð á að taka frammistöðusamtölin, fylgja 

þeim eftir og vera fyrirmynd í að byggja upp jákvæðar samskiptaleiðir og tengsl við starfsfólk.  

Rannsóknarvinur tók sérstaklega vel eftir því að deildarstjórar voru meira að koma og segja frá 

og spyrja hvort þetta sé rétt leið og hvort að það sé best að orða þetta eða hitt á þennan hátt. 

Þau voru meðvitaðri um aðstæðurnar og sýndu metnað í að finna lausnir er snéru að t.d  

samskiptum. Deildarstjórunum fannst þeir nær því að sjá og heyra til hvers var ætlast af þeim 

umfram daglega skipulagningu. Ragna talaði um aukið hlutverk og að setja mörk: 

 ... já, eins og ég er að segja að setja mörk. Það getur verið rosalega erfitt fyrir 

annað fólk sem hefur fengið að stjórna, sem er ekki þeirra hlutverk ... við erum að 

finna að deildarstjórar fá meiri völd og vægi með því að eiga samtölin ... mitt 

hlutverk er skýrara og meira ... það er leikskólastjóri og það er deildarstjóri, það er 

ekki bara leikskólastjóri sem er stjórnandinn... 

Flestir viðmælendur völdu að líta á sig sem jafningja meðal jafningja þó þeir væru 

deildarstjórar. Birna talaði um að hún upplifði sig ekkert sem bara deildarstjóra , heldur meira 

sem jafningi þeirra sem á kjarnanum eru:  

Ég hef eflst í starfinu með því að tengjast fólkinu mínu, klárlega, en ég lít samt alltaf 

á mig sem jafningja. Ég er ekkert æðri en þau þó ég sé titluð sem stjórnandi ... mér 

finnst það ótrúlega mikilvægt, það er ekkert bara ég sem ræð. Samvinnan gengur 

vel, það er kannski hluti af þessari tengingu líka. Ég þekki styrkleikana og 

veikleikana hjá fólkinu ... síðan erum við bara komin saman inn á gólf og ég er 

starfsmaður eins og þau ... t.d. ég sem leiðtogi og ef ekki þá er ég bara jöfn þeim 
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sem ég vill frekar vera en auðvitað með loka ákvörðunarvald ef sameiginleg 

niðurstaða finnst ekki. 

Birna hélt áfram og bætti við að það sé hluti af starfi deildarstjóra að deila verkefnum:   

Góður kjarnastjóri er sá sem deilir út verkefnum, ég vil deila. Ég vil vera þannig að 

við ræðum málin, tökum sameiginlegar ákvarðanir ... ég vil fá álit allra og að við 

vinnum þetta saman. Mér finnst þetta ganga mun betur núna og starfsfólk er hluti 

af ákvörðunartöku. 

Dóra var sú eina af deildarstjórunum sem tengdi frammistöðusamtölin við foreldraviðtölin og 

hver ábyrgð sín væri þegar að þeim kæmi. Henni fannst hún hafa hugsað þau á annan hátt: 

Ég var duglegri að rýna í foreldraviðtölin, meiri vangaveltur ... ég svona var meira 

að hugsa um að ná flæði þar líka ... ekki bara lesa úr gátlistanum ... ég svona náði 

meira gagnvirku samtali milli mín og foreldra ... held að námskeiðið kikkaði hér inn. 

Deildarstjórar höfðu allir orð á hvort starfsfólk væri alltaf einlægt í svörum og veltu þá helst 

fyrir sér þeim spurningum sem snéru að þeim sem stjórnendum. Þessar vangaveltur voru 

helstu annmarkar að mati deildarstjóra um samtölin og hvar ábyrgðin lægi ef starfsfólk segði 

ekki það sem því langaði að segja. Hins vegar voru þeir líka með lausnir þarna og upplýstu alla 

viðmælendur sína um að ef það væri eitthvað þá ættu þeir að tala við skólastýru, eða æfa sig 

í hreinskiptni, því í öllu lífinu er gott að segja hvað manni finnst. Særún sagði frá upplifun sinni:  

Getur alveg verið að samstarfsmanneskja segi ekki alveg, svo ég taki dæmi, það var 

aðallega sú spurning sem kannski var svona um mig. Þá reyndi ég alveg að segja að 

ég gæti gert meira af þessu skilurðu, ég reyndi að segja það svo þær myndu kannski 

grípa boltann og segja kannski jú, heyrðu það er kannski hægt þarna ... eða 

eitthvað svona skilurðu ...  ég vill vera fyrirmynd ... þannig að það er svona helst 

það að það sé einhver feimni að koma með það sem þarf ef eitthvað er að hjá 

deildarstjóra. 

Rannsóknarvinur skráði í dagbók sína 29. janúar vangaveltur sem Birna deildarstjóri ræddi 

eftir viðtal tvö:  

Sá kjarnastjóri sem náði að klára fyrir 28. janúar var með vangaveltur eftir viðtölin 

hvort að kennarar myndu upplýsa viðkomandi ef hann/hún væri ósátt/ur. Hvort 

það væri viðkvæmt. Ég minntist á að hið sama gæti auðvitað gerst þegar skólastjóri 
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tekur viðtöl við starfsfólk, því ekkert endilega frekar myndi fólk láta vita af óánægju 

sinni við skólastjóra.  

Í framhaldi ræddum við um hreinskiptni sem tilheyrir meginreglu 2 í starfi Hjallastefnunnar 

(Viðauki E) en auðvitað viljum við að fólkið okkar æfi sig í hreinskiptni alltaf. Rætt var um að 

uppbyggileg gagnrýni sé bara af hinu góða og með því að kjarnastjórar taki samtölin töldum 

við okkur sýna frekar fram á hvað hreinskiptni er mikilvæg fyrir jákvæða vinnustaðamenningu 

og líðan starfsfólks. Birna skráði frekari vangaveltur í rannsóknardagbókina sína: 

Mitt markmið er að vera alltaf skýr við mitt samstarfsfólk. Að allt eigi að vera skýrt. 

Ég vil hafa hreinskiptni að leiðarljósi. Mér finnst það þó ekki alltaf takast. 

Deildarstjórar lögðu  áherslu á við starfsfólkið að það  geti alltaf rætt við skólastjóra ef það 

væri eitthvað sem viðkomandi vildi frekar ræða við hana  um.  Dóra sagði svo: 

 ... en ef eitthvað er orðið vandamál, þá bendi ég líka á skólastýru til öryggis ef ég 

get ekki leyst eitthvað eða met svo að þú eigir að vita þetta líka ... kennarar eiga 

að vita að þeir geta alltaf leitað til þín ... líka ef engin framvinda er í samtölunum 

að skólastýra grípi inn í ef deildarstjóri telur það best ... það er sameiginleg ábyrgð. 

Birna var ekki sátt í fyrstu við spurningar í frammistöðusamtölunum sem snéru að sér sem 

stjórnanda. Hún velti fyrir sér hvort skólastýra ætti að spyrja starfsfólkið um sýna stjórnendur. 

Hún skipti um skoðun þegar lengra leið á viðtalið: 

Kannski kennir þetta kjarnastjórunum og kennurum að vera opin, það verður bara 

að læra að orða hlutina rétt svo það verði enginn sár. Að geta treyst hvort öðru, 

þetta er kannski ekki galli ... og fólk er að fá fleiri en eitt tækifæri til að segja sem 

því finnst. 

Dóra taldi sig undirbúna fyrir að taka á móti gagnrýni í samtali. Hún hins vegar velti fyrir sér 

hvort það væri rétt mat hjá sér: 

Ég fékk ekki neina gagnrýni. Svo velti ég líka fyrir mér ef ég hefði fengið þessa 

gagnrýni, var ég undirbúin ef hún myndi koma ... svo ég hugsa stundum myndi ég 

taka því vel ... þú veist, ég var alltaf undirbúin fyrir því og draumurinn væri að ég 

myndi taka þessu vel og þakka fyrir að segja mér þetta. Svo hugsaði ég alveg er 

þægilegt að fá ef t.d. fólk myndi ekki orða gagnrýnina vel því sumir eru ekki góðir í 

að rýna til gagns. Heldur yrði bara ókurteis, hvað þá? ... þetta er allavega meiri 

reynsla fyrir mig og meiri ábyrgð og starfsmenn fá fleiri tækifæri til að koma 
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einhverju á framfæri allavega fjórum sinnum á ári frekar en t.d. einu sinni og bíða 

eftir að pústa þangað til. 

5.4 Uppbyggilegt starfsumhverfi 

Allir deildarstjórarnir höfðu á orði að þeir vildu halda áfram að taka frammistöðusamtölin 

næstu skólaár og sjá ekki fyrir sér að fara aftur í það að skólastjóri taki klukkustundar 

starfsmannasamtal einu sinni á skólaári við alla starfsmenn. Heiða sagði ekki aftur snúið: 

Ég vill halda þessu áfram og myndi t.d. ekki vilja fara í klukkustundar samtal. Þetta 

heldur mér á tánum að skoða starfið og slíkt líka milli viðtala og mér finnst gaman 

að gera eitthvað nýtt sem í starfinu ... það er náttúrulega verið að biðja þau að 

opna sig svolítið fyrir sér og því fylgir ábyrgð að standa undir því trausti. Já þetta 

er aukin ábyrgð sem er allt í lagi. 

Ragna horfði til baka enda með langa reynslu sem deildarstjóri. Hún vildi að hún hefði haft 

kjark eða tækifæri til að ná spjalli við fyrrverandi samstarfsfólk, eiga samtalið við þau og 

ræða þeirra líðan: 

Ég bara hugsa og hugsa til baka, mörg ár aftur, hvað þetta er gott tæki að geta bara 

sest niður og spjallað, ein og ein og spurt „hvernig líður þér í vinnunni?“ mér finnst 

þetta verkefni gefa mér svo mikið, sé þegar ég horfi til baka að ég hefði viljað ná 

spjalli við fólk sem ég vann áður með. Ég hafði þá ekki kjarkinn sem ég hef núna ... 

og finn hvað þetta eflir mig. Nú finnst mér svo gott að geta rætt hvað sem er því 

ég er með tækifærið og tólin ... ég finn líka að fara í svona verkefni að ég svona 

lifna meira við að fá meiri áskorun í starfinu. 

Særún sagði tilganginn með samtölunum vera að fólk, bæði kennarar og stjórnendur, séu 

vakandi og skoði sig sjálft inn á við til að byggja traust fyrir áframhaldandi samstarf:  

 ... að fólkið sjálft skoði inn á við sko og velti fyrir sér hlutunum, sumar 

spurningarnar hjálpa fólki að fara inn á við og fá þau í meðvitund um hitt og þetta. 

Rauði þráðurinn er að það sé svona góður þráður á milli deildarstjóra og 

starfsfólksins og að það sé traust og að það upplifi traust ... það sem gerist með 

traustinu er að það skapast meiri starfsánægja og betri líðan.  

Viss samhljómur kom fram hjá Birnu þegar hún hugsar um hvað samtölin hafi gefið henni 

sem deildarstjóri og hvernig sú sýn birtist henni: 
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Það er bara allt jákvætt við þetta og auðvitað eflir þetta mann sem einstakling að 

vera að taka þessi viðtöl skilurðu, maður er svona orðinn meiri leiðtogi að reyna 

að fá fólkið þitt til að sjá sig og sýna þá bæði samhug og herða fólkið ... nú finn ég 

að mig langar að fara lengra gera meira, nú langar mig að þróast meira ... þetta allt 

hefur gefið mér gott spark í rassinn ... núna hef ég meiri áhuga á að gera eitthvað 

meira en ég hef nokkurn tímann hugsað mér síðustu tíu ár.Takk fyrir að treysta 

okkur að fara í þetta verkefni með þér, mér fannst þetta gaman, þetta var áskorun 

sem er skemmtileg. Gerðu aðra rannsókn, ég vill vera með.  

Dóra segist líka vilja halda áfram með frammistöðusamtölin næsta skólaár. Hún veltir þó fyrir 

sér að ekki náðist alltaf að fá afleysingu inn á kjarna á meðan á samtali stóð, þó þetta væru 

bara fimmtán mínútur. Hún fann lausn á því og taldi að kannski hefði hún þurft að 

skipuleggja sig betur því ávinningur samtalanna væri mikill:  

Ég vill ekki missa hópatímann en kannski þarf samt að fara þá leið til að efla 

starfsfólkið og muna kannski að þetta er bara klukkutími yfir skólaárið á hvern 

kennara. Það er alltaf hægt að leysa málin því ég sé núna hversu mikilvægt þetta 

er fyrir okkur öll til að líða vel. Það er góð samvinna og andi á mínum kjarna, hvort 

það sé bara frammistöðusamtölunum að þakka er ég ekki viss um, en þau hafa 

jákvæð áhrif ... mér finnst þæginlegt að hafa staðfestingu á því munnlega að þeim 

líði vel, ekki bara halda það ... við erum náin sem hópur ... samtölin hjálpa mér líka 

sem kjarnastjóri að sjá og finna hvað hópstjórum vantar, t.d. kennslugögn og 

efnivið. 

Særún velti fyrir sér framhaldinu með samtölin. Hún lagði áherslu á eftirfylgni og hvernig 

hægt væri að halda boltanum á lofti hvað varðar frammistöðusamtölin: 

 ... ekki bara halda viðtal, heldur verður að viðhalda, reyna að vera náin, þó ég segi 

ekki endilega vinur, heldur náin og það er ákveðin kúnst að viðhalda og leyfa heldur 

ekki vikunum að líða án þess að grípa tækifærin ef þau gerast. Það er þessi 

eftirfylgni sem skiptir svo miklu máli. Það er alveg pínu snúið, það er ekki ógerlegt, 

en manni langar að geta sagt eins og ekkert sé „er eitthvað að?“ hvernig líður þér?“ 

ertu þreytt?“ ... byggja upp svona sjálfsagða menningu. Við verðum líka að passa 

það fólk sem er hlédrægt, halda sig á tánum með þau til að við séum viss að þau 

séu í öruggu starfsumhverfi og sátt. 

Samkvæmt verkáætlun áttu deildarstjórar og rannsakandi að hittast eftir hverja samtals lotu, 

klukkustund í senn og hugleiða verkefnið. Vegna Covid-19, náðum við að hittast eftir fyrstu 
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lotuna en þar sem skólinn var hólfaskiptur þegar samtal tvö var tekið náði hópurinn ekki að 

hittast. Deildarstjórar hittust svo eftir samtals lotu þrjú og fjögur. Það sem var áberandi eftir 

fyrstu samtölin var að deildarstjórar gátu borið saman bækur sínar og fengið stuðning hver frá 

öðrum. Þarna voru þau jú öll að gera þetta í fyrsta skipti og það var viss styrkur fyrir þau öll að 

geta deilt vangaveltum sínum og upplifun. Eftir samtöl þrjú og fjögur var upplifunin meira 

öryggi en að sama skapi var mælanleg þreyta. Fyrsta smitið í skólanum kom 24. desember en 

þá var einungis fyrstu samtals lotunni lokið. Í janúar og febrúar (2022) fékk 80% starfsfólks 

Covid-19 og því aðstæður erfiðar til að klára samtölin á réttum tíma. Rannsóknarvinur skráði 

eftirfarandi í dagbókina sína:  

Það eru þrír kjarnar af sex búnir með lotu 2 í frammistöðusamtölum. Hinir þrír 

stefna á að klára fyrir helgi. Enn og aftur höfum við þurft að glíma við veikindi 

kennara, covid, sem hefur seinkað okkur. Janúar var auðvitað alveg úti út af 

manneklu og ekki var febrúar skárri. Hef þurft að ítreka mikilvægi þess að skrá í 

rannsóknardagbókina til að sjá hvað er gert og hvers vegna sem og sjá þróun í 

hugsun og vangaveltur almennt um frammistöðusamtölin. Hef bent kjarnastjórum 

á að skrá líka dagsins líf og starf þó það sé ekki beint nýtt í rannsóknina heldur til 

að ítreka mikilvægi sitt að sjá hvað gert er. Ég finn nefnilega fyrir því að fólk er 

orðið þreytt og sér kannski frekar það sem það á eftir að gera en það sem það er 

búið að gera. 

Allir deildarstjórarnir voru sammála því að fá framhaldsnámskeið í að styrkja stoðirnar fyrir 

áframhaldandi þróun á frammistöðusamtölunum og halda sér við. Þeir vildu endurmeta 

spurningarnar og þessa vinnu til að sjá hvað hægt væri að gera betur og fá frekari leiðsögn 

eftir þessa reynslu. Særún tók þetta sérstaklega fram: 

Alltaf gott að fá endurmenntun eins og kom fram á námskeiðinu er eitthvað sem 

þarf að læra, hvernig ætla ég að segja þetta, ræða þetta. Þetta er svo mikil æfing. 

Ég hef alveg lent í því að segja eitthvað sem ég hefði getað sagt betur, segja. T.d. 

við kennara „er allt í lagi“ í staðinn fyrir að alhæfa eitthvað, því við vitum ekki alltaf 

hvað liggur að baki. Með meiri æfingu eru minni líkur kannski á að segja eitthvað 

án þess að vita hvað liggur að baki. 

Deildarstjórarnir lögðu áherslu á hversu mikilvægt það væri að fá hvatningu og hrós í vinnunni 

sinni. Alla daga er verið að hrósa börnum og hvetja þau áfram í þekkingarleit. Starfsfólkið þarf 

líka á því að halda að eftir því sé tekið, það bætir starfsandann og líðan í vinnunni sögðu 

deildarstjórarnir. Elín hafði þetta að segja um hrós og hvatningu: 



48 

Alla daga umgengst ég börn og fólk. Starfsmannahópurinn er fjölbreyttur, 

foreldrahópurinn er fjölbreyttur og að frá hrós frá einhverjum af þessum, þó svo 

það sé ekki nema einu sinni og einu sinni þá hvetur það mann áfram og segir manni 

að ég sé á réttri leið í starfinu. 

Ragna var ein af viðmælendunum sem ræddi sérstaklega um að með því að færa 

frammistöðusamtölin til deildarstjóra ætti sér stað þróun í starfi hjá þeim. Einnig hafði hún orð 

á því að með slíku verkefni væri verið að fjárfesta í mannauð og þegar slíkt er gert eru meiri 

líkur á að starfsfólk haldist í starfi.  

Þetta námskeið er líka að eða það sem þú ert að gera þú ert að investa í 

starfsfólkinu, starfsfólk er ekki bara starfsfólk, og reynsla með öllu fólki óháð 

menntun, halda í fólkið með því að þróa það í starfinu. Allt fólk þyrfti að læra svona 

samskipti og fleira starfsfólk ætti að fara á svona námskeið til að þjálfa jákvæð 

samskipti. Við viljum búa til samfélag fagfólks þar sem fólk vinnur saman og skapar 

leikskólann og bætir við þekkingu sína í leiðinni. 

5.5  Samantekt 

Hér að framan hafa viðhorf deildarstjóra og sýn þeirra í rannsókninni verið birt og svör þeirra 

og vangaveltur greind í þemun: Deildarstjóri og undirbúningur frammistöðusamtala, tengsl 

deildarstjóra við starfsfólk deildar, ábyrgð og jafningjastjórnun og uppbyggilegt 

starfsumhverfi.  Niðurstöður eru ánægjulegar fyrir rannsóknina þar sem tilgangur hennar var 

að skoða reynslu deildarstjóra af frammistöðusamtölunum og skoða hvort þau myndu auka 

ábyrgð þeirra sem stjórnenda í starfi og þar af leiðandi styrkja tengslin við starfsfólk 

deildarinnar. Allir deildarstjórarnir vilja halda áfram með fyrirkomulag 

frammistöðusamtalanna og það eitt segir að tilgangi rannsóknar sé náð. Tryggja þarf þó þá 

endurmenntun sem deildarstjórar sækjast eftir til að vera vel undirbúnir persónulega og 

faglega fyrir frammistöðusamtölin sem og fyrir áframhaldandi þróun á jákvæðu og 

uppbyggilegu starfsumhverfi.  
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 Umræður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt samhengi. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var af stað með í upphafi voru: „Hver er reynsla 

deildarstjóra af fjórum stuttum og reglulegum frammistöðusamtölum við starfsfólk 

deildarinnar?“ og „Hver eru áhrif frammistöðusamtalanna á ábyrgð deildarstjóra sem 

stjórnanda og tengsl þeirra við starfsfólk deildarinnar?“. Kaflanum er skipt upp í fjögur þemu 

út frá niðurstöðum. Þau eru: frammistöðusamtöl og starfsumhverfi, tengsl deildarstjóra við 

samstarfsfólk, ábyrgð og áskorun og starfsþróun.  

6.1 Frammistöðusamtöl og starfsumhverfi  

Deildarstjórar vildu ótrauðir halda áfram með samtölin. Reynsla deildarstjóra af 

frammistöðusamtölunum voru því jákvæð og uppbyggileg. Deildarstjórum hlakkar til næsta 

vetrar sem verður vonandi án nokkurs heimsfaraldurs. Faraldurinn var áhrifavaldur í 

rannsókninni þar sem við náðum ekki að halda þeirri siglingu sem við lögðum af stað með. 

Draumsýn þeirra næsta vetur er að hafa samtal eitt í september, samtal tvö í nóvember, 

samtal þrjú í janúar og samtal fjögur í mars. Október, desember, febrúar og apríl yrðu þá 

frammistöðusamtöl fyrir kjarnastjóra og stoðþjónustu sem skólastjóri tæki. Samkvæmt Önnu 

Kristínu Sigurðardóttur (2013) er mikilvægt að deildarstjórar séu meðvitaðir um sín eigin gildi 

og framtíðarsýn og séu færir um að koma því til skila. Deildarstjórarnir í rannsókninni voru allir 

sammála því að hafa samtölin fjórum sinnum á skólaári, fimmtán mínútur í senn, það er hvorki 

of stutt né of langt. Armstrong (2012) telur að millistjórnendur sem koma að undirbúningi  

samtala séu líklegri til að framkvæma þau við starfsfólk sitt. Það skiptir einnig máli að 

umgjörðin í kringum starfsmannasamtölin séu ekki of flókin svo þau verði ekki óyfirstíganleg 

fyrir millistjórnandann að framkvæma. 

       Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að deildarstjórum fannst skipulögð frammistöðusamtöl 

búa til formlegan vettvang fyrir starfsfólk til að ræða óskir sínar, upplifun og það sem megi 

bæta og breyta. Samtölin juku og bættu samskipti milli deildarstjóra og starfsfólks og gáfu 

deildarstjórum möguleika á að veita endurgjöf á frammistöðu þeirra. Samtölin gátu veitt 

deildarstjóra upplýsingar um frekari þjálfun og hvort starfsfólk þarfnist frekari leiðbeiningar. 

Deildarstjórarnir höfðu því meiri upplýsingar og tilfinningu fyrir uppbyggilegra starfsumhverfi 

til árangurs.  

Samtölin, sem tekin voru í rannsókninni byggðu á gagnkvæmum samskiptum milli stjórnanda 

og starfsmanns, þar sem starfsmaður mat annars vegar sjálfan sig  á grundvelli fyrirfram 

ákveðinna þátta og hins vegar var það stjórnandinn  sem tók samtalið og mat á grundvelli 

sömu þátta. Starfsmaður greindi frá og mat hvað vel hefur gengið í starfinu og hvað mætti fara 
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betur. Stjórnandi mat á sama hátt frammistöðu starfsmannsins. Því má segja að samtölin byggi 

á sameiginlegum skilningi starfsmanns og stjórnenda á þeim þáttum sem skoðaðir voru. 

Þátttakendur í rannsókn Baldurs Daníelssonar (2009) töldu einmitt svo að starfsmannasamtöl 

stuðluðu að betra sambandi milli starfsfólks og stjórnenda og að þau væru góður vettvangur 

fyrir skoðanaskipti. 

Enginn af deildastjórunum vildi fara til baka í starfsmannasamtöl sem einungis 

leikskólastjóri tók við alla starfsmenn, bæði út af tímalengd sem og að þeirra mati nýttust 

upplýsingar úr frammistöðusamtölum deildarstjórum best til árangurs. Það er ekki þar með 

sagt að upplýsingarnar nýtist ekki leikskólastjóra líka þar sem deildarstjórarnir skýrðu 

leikskólastjóra frá niðurstöðum hverjar samtalslotu þar sem ábyrgð þeirra er sameiginleg til 

að tryggja gott starfsumhverfi. 

Kostir starfsmannasamtala verða að vera starfsfólki augljósir svo þeir leggi sig fram við að fá 

sjálfir sem mest út úr samtalinu. Samtölin geta komið sér vel fyrir þá sem eiga hlut að máli og 

með góðu skipulagi er hægt að skapa grundvöll fyrir starfsfólk og stjórnanda til að ræða saman. 

Ókostirnir við starfsmannasamtöl geta verið þeir að þau séu tímafrek og kostnaðarsöm (Ríkey 

Jóna Eiríksdóttir, 2014).       

Aukin krafa hefur verið um að millistjórnendur sjái um framkvæmd starfsmannasamtala þar 

sem þeir þekkja betur til starfsins og viðkomandi starfsfólks (McConville, 2006). Til að standa 

undir þessum kröfum er mikilvægt að millistjórnendur fái ráðgjöf og þjálfun varðandi þætti 

eins og t.d. að leysa erfið starfsmannamál, til að heildarmat og niðurstaða verði árangursrík 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Svala Guðmundsdóttir, 2013). Það kom skýrt fram í þessari 

rannsókn að stjórnendur vildu fá framhaldsnámskeið til að efla sig frekar í stjórnun og 

viðtalstækni til að styrkja sig enn frekar sem deildarstjórar.  

Deildarstjórar eru í forystu fyrir deildinni sinni. Forystu þarf alltaf að skoða í samhengi við 

ríkjandi menningu og leiðtogi þarf að leita allra leiða til að starfsfólk vinni saman að því að ljúka 

ákveðnu ætlunarverki og ná þeim markmiðum sem sett hafa verið. Deildarstjórar í leikskólum 

eru leiðtogar í flóknum stofnunum og meðal mikilvægustu verkefna þeirra er að hvetja 

kennara og annað starfsfólk til að leggja hart að sér við að ná þeim markmiðum sem sett eru. 

Þeir skapa sýn, veita leiðsögn og hvatningu fyrir starfsfólkið svo að allir stefni í sömu átt (Kaplan 

og Owings,2015). Eins og sjá má í niðurstöðum þessarar rannsóknar er hlutverk deildarstjóra 

margþætt og voru deildarstjórarnir  sammála að grunnur þeirra þurfi að vera sterkar þar sem 

þeir eiga að vera fyrirmyndir. Fyrirmyndir eða leiðtogar sem stuðla að samvinnu og samstarfi 

ná tilætluðum árangri.  
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6.2 Tengsl deildarstjóra við samstarfsfólk 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að með frammistöðusamtölunum eigi sér stað meiri 

tengslamyndun milli deildarstjóra og samstarfsfólks. Deildarstjórar töldu sig hafa komist nær 

sínu starfsfólki, skilji það betur, geti sett sig í spor þeirra og þar af leiðandi hafi myndast sterkari 

tengsl og traust. Með því að hafa fjögur frammistöðusamtöl sé lagður grunnur að uppbyggingu 

tengsla og trausts við starfsfólk deildar. Í amstri dagsins voru deildarstjórar sammála því að 

samtölin væru nauðsynleg viðbót við þau samskipti sem eiga sér stað í starfi. Schmitz og 

Voreck (2007) segja það hæfileika að hlúa að góðu félagslegu andrúmslofti innan 

skólastofnana. Það er mikil áskorun fyrir deildarstjóra að mynda góð tengsl, því þegar tengsl 

þróast eykst félagslegur auður, félagsleg samheldni starfsmanna sem og traust sem stuðlar að 

opnum samskiptum og árangri. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna einnig að deildarstjórarnir upplifa að þeir séu  nær 

sínu starfsfólki og hafa meiri yfirsýn en leikskólastjóri dags daglega. Því hafi þeir meiri 

möguleika á að tengjast starfsfólkinu sínu betur með því að taka sjálfir frammistöðusamtölin. 

Þeir ná þar af leiðandi að fylgjast betur með minnstu smáatriðunum sem hægt er svo að ræða 

nánar í samtölunum til að efla tengsl og skilning á aðstæðum. Samkvæmt Huy (2001) er það 

heildarmyndin sem málið snýst um og að gera deildarstjórum kleift að leysa vandamál, sjá nýja 

möguleika og tækifæri til uppvaxtar og Sandlund (2011) leggur áherslu á líðan starfsmanns og 

starfsánægju og mikilvægi þess að skapa aðstæður sem hvetja til þjálfunar í félagslegu 

samspili. Samvinna, samræður og samspil tveggja aðila þurfa að vera uppbyggileg og að enginn 

starfsmaður upplifi sig berskjaldaðan í aðstæðum.   

      Áberandi þáttur í tengslamynduninni að mati deildarstjóranna var að geta leitt samtölin 

áfram til að ná sem mestri tengingunni við samstarfsfólkið og fá sem mestar upplýsingar úr 

samtalinu. Áherslan var á að spyrja opinna spurninga sem síður væri hægt að svara með já og 

nei, beita virkri hlustun og gagnrýna á uppbyggilegan hátt. Þarna liggur mikil ábyrgð hjá 

deildarstjórum til að auka gæði samtalsins.  

Undir öllum kringumstæðum þurfum við að velja réttu orðin og þá sérstaklega þegar þarf að  

tjá óánægju eða ræða viðkvæm málefni. Oft stendur hnífurinn í kúnni þegar hér er komið 

(Þekkingarmiðlun, 2021). Því er mikilvægt, svo að frammistöðusamtalið skili tilætluðum 

árangri, að stjórnandi hafi þekkingu á frammistöðu starfsmanns, að stjórnandi styðji 

starfsmanninn og að starfsmaður upplifi sig mikilvægan. Umgjörð samtalanna skipta líka máli 

sem og uppsetning þeirra fyrir virka þátttöku beggja aðila (Cederblom, 1982). 
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6.3 Ábyrgð og áskorun  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það hafi verið áskorun fyrir deildarstjórana að 

taka frammistöðusamtölin og jafnframt aukið ábyrgð þeirra. Þeir voru meðvitaðir um ýmis mál 

sem betur mættu fara á deildunum en voru ekki undirbúnir undir hvernig best væri að leysa 

þau. Hingað til virðist svo hafa verið að leikskólastjóri hafi tekið á sérstökum málum ef þau 

komu upp. Irvine og Brundrett (2019) segja að starfsmannahald sé helsta áskorunin í starfi 

deildarstjóra og í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) og Berglindar Hallgrímsdóttur (2010) 

kemur fram að deildarstjórar telja sig skorta hæfni til stjórnunar og eigi jafnframt erfitt með 

að axla þá ábyrgð sem fylgir stjórnunarstöðu.  

Niðurstöður rannsóknar sýna fram á að deildarstjórarnir hafi öðlast frekari þekkingu og séu 

meðvitaðri í því hvernig þeir geti borið sig að í samskiptum við samstarfsfólk sitt. Þeir upplifðu 

aukið öryggi með bættri samtalstækni við undirbúning frammistöðusamtalanna og í 

samtölunum sjálfum. Þeim fannst mikil ábyrgð fylgja því að vera fyrirmyndir og leggja grunninn 

að góðum og uppbyggilegum samskiptum í leik og starfi. Samkvæmt Huy (2001), eru 

deildarstjórar í samskiptum við starfsfólk dags daglega og því er samskiptahlutverk þeirra 

mikilvægt. Þeir þurfa að vera sannfærandi, nærgætnir og skýrir í samskiptum sínum við annað 

starfsfólk og samkvæmt Sergiovanni (2009) þarf hæfnin að vera til staðar í að stýra 

samskiptum við aðra. 

      Niðurstöður þessarar rannsóknar segja okkur einnig að þeir deildarstjórar sem voru 

nýbyrjaðir, sem og þeir reynslu meiri, fögnuðu að fá undirstöðuatriði til stjórnunar, að 

farsælum samskiptaleiðum og taka frammistöðusamtölin til að efla samskiptahlutverk sitt og 

ábyrgð. Áskorunin sem slík var mikil og krefjandi ferli. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) 

kemur fram að leikskólakennarar sem byrjendur í stjórnunarstöðu finnist erfitt að vera yfir 

öðrum á deildinni og skorta stjórnunarhæfni til þess að framfylgja starfsaðferðum og 

ákvörðunum. Þeim sem byrjendum í stjórnunarstöðu vantar leiðsögn, þjálfun og handleiðslu. 

Með því að fara á námskeiðið í jafningjastjórnun og taka frammistöðusamtölin fengu 

deildarstjórar þjálfun í stjórnun og frekari færni í að ígrunda og taka erfiðar ákvarðanir í 

starfsmannahópnum. Deildarstjórarnir í rannsókninni voru allir sammála um það að hér var 

lagður góður og mikilvægur grunnur í að stjórna jafningjum. Markmið námskeiðsins var að efla 

sjálfstraust og öryggi deildarstjóra í stjórnun, frekari þekking í að ræða erfið mál, skilningur á 

kröfum og væntingum og þekkja helstu mistök sem geta átt sér stað í jafningjastjórnun.   

Það sem gefur góða raun  í deildarstjórastarfi er að m.a. að deildarstjóri sé meðvitaður um 

hvernig hann bregst við í samskiptum við aðra, hvernig líðan hans sé og hvaða stíl hann hafi 

tileinkað sér í samskiptum við aðra. Einstaklingurinn þarf að geta sett sig í spor annarra og haft 

skilning á því hvernig öðrum líði, hvernig þeir hugsa og geta brugðist við. Hinn sami 

einstaklingur, þarf að vera reiðubúinn til að bæta fyrir samskipti sem betur mættu fara og hafa 
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skoðun á hvernig hann vill þroskast í samskiptum við aðra. Viðkomandi þarf að þekkja og hegða 

sér í samræmi við þau gildi sem sett hafa verið til að þroskast sem einstaklingur í samfélagi, 

það veitir öryggi (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór, 2012). 

Til að viðeigandi árangur náist kallar forystuhlutverkið á ákveðna afstöðu og hegðun sem þarf 

að vera til staðar. Að vera sjálfur fyrirmynd sem stjórnandi er það mikilvægasta ásamt því að 

vera traustur og gegnheill (Þekkingarmiðlun, e.d.).  

6.4 Starfsþróun 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að deildarstjórar upplifi frammistöðusamtölin sem nýjung 

í skólastarfi sem þeir segja hvetjandi og efli innri hvöt til að gera betur. Þeir voru að takast á 

við nýtt verkefni sem bauð upp á nýja vitneskju og nýjar kröfur sem stjórnendur, í kringum 

raunverulega reynslu í starfinu. Kröfurnar um að þróast sem einstaklingur í starfi, meðal 

jafningja og bæta eigið starf með nýjum áherslum, eru komnar til að vera. Newstrom og Davis 

(1997) segja að starfsþróun eigi sér stað þegar starfsmaður tekst á við ný verkefni eða nýtt 

starf sem gerir nýjar kröfur til hans þannig að hann þroskist í starfi.  

Niðurstöðurnar sýna einnig að deildarstjórarnir upplifðu það sem styrk að stíga sín fyrstu 

skref saman í sameiginlegu verkefni á sameiginlegum forsendum til að auka gæði stjórnunar 

og starfsins. Verkefnið átti sér stað í daglegu starfi þar sem ný þekking varð til í raunverulegum 

aðstæðum, sem hefur áhrif á leikskóla í þróun. Tengja má þessar niðurstöður við 

jafningjahandleiðslu (Kennarasamband Íslands, e.d.) en hugtakið hefur skírskotun til hóps af 

fólki sem kemur saman og ræðir verkefni líðandi stundar og leita lausna við ýmsum málum en 

handleiðsla er aðferð sem hjálpar samstarfsfólki að þroskast í starfi og nýta betur hæfni sína.     

Þegar samstarfsfólk fer saman í gegnum faglega starfsþróun og getur sett sig inn í nýjar 

aðferðir saman sem tengjast því sem verið er að vinna að, þá eykur það líkur á að starfsþróun 

skili mun frekar tilætluðum árangri (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2019). 

      Niðurstöðurnar benda einnig til þess að deildarstjórarnir hafi eflst í samskiptum sem hefur 

áhrif á og auðgar deildarstjórastarfið. Þeir töldu sig meðvitaðri um hvernig þeir hugsa, hvernig 

þeir eiga að bregðast við í samskiptum, setja sig í spor annarra og hafi meiri skilning á því 

hvernig samstarfsfólki líði. Þeim fannst þeir fljótari að bregðast við aðstæðum en 

deildarstjórarnir töldu þó að þetta sé æfing, æfing sem þarf að viðhalda með námskeiðum og 

samvinnu. Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór (2012) tilgreina nokkrar hliðar á þeirri hæfni sem 

leiðtogar þurfa að þróa með sér til að ná árangri í mannlegum samskiptum. Þeir segja m.a. að 

einstaklingurinn þurfi að þekkja sjálfan sig og vera meðvitaður um hvernig hann hugsar. Sami 

einstaklingur þarf líka að vera reiðubúinn til að bæta fyrir samskipti sem betur mættu fara. 

McNiff og Whitehead (2011) segja að rannsakendur starfendarannsókna séu stöðugt að safna 

gögnum, meta, ígrunda og aðlaga að víxl. Rannsakandi virðir hugmynd eða aðferð fyrir sér og 
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íhugar hvað á að gera, framkvæma og bregðast við og metur áhrif verkefnisins, næst er komið 

að því að breyta/laga til að gera betur og fara nýjar leiðir.  

Hér sjáum við að við þær niðurstöður að við sem hópur erum að þróast sem og hver og 

einn deildarstjóri. Hér er verið að skapa krefjandi aðstæður og liðsheild. 
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 Lokaorð 

Leikskólastarfið byggir á samskiptum. Ekki þarf að tvíunda mikilvægi þess að samskipti séu góð 

milli starfsfólks á deild með árangur í huga. Slíkur árangur styrkir liðsheild og tengsl 

samstarfsfólks í skapandi umhverfi. Starfsfólk leikskóla gegna lykilhlutverki í að skapa 

aðstæður fyrir samskipti sem tryggja örugga upplifun með jákvæð tengsl jafningja í huga. 

Deildarstjórar þurfa að vera færsælar fyrirmyndir meðal jafningja og sem stjórnendur í að 

skapa góð tengsl. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að frammistöðusamtöl hafi 

jákvæð áhrif á tengsl deildarstjóra við starfsfólk sitt og efli ábyrgð deildarstjóra sem 

stjórnanda.  

Þegar ég lagði í þá vegferð að fara í meistaranámið þá heillaði mig ekki að gera rannsókn. 

Námskeið eftir námskeið skráði ég hjá mér mögulegar hugmyndir að rannsókn en einhvern 

veginn var hjartað ekki með í för fyrr en ég fór að tengja saman „hlutverk millistjórnenda“ við 

fyrri reynslu mína. Þá var ekki aftur snúið og óhætt að segja að ég hafi sökkt mér í verkið, sett 

fjölskylduna á smá bið en flest öll verkefni taka enda og í mínum huga, gefandi og góðan endi. 

Rannsóknin er búin að vera mikil áskorun og mikill hvati fyrir mig og mitt faghjarta.  

Framkvæmd rannsóknar gekk ágætlega þó svo að Covid-19 hafi verið áhrifavaldur en 

ásetningurinn var að auka hæfni og þekkingu okkar sem lærdómssamfélag og það tókst með 

elju og krafti þátttakenda að styðja og styrkja okkur sem samfélag.  

       Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að reynsla deildarstjóra af reglulegum 

frammistöðusamtölum auki ábyrgð þeirra sem stjórnendur og að þeir tengist samstarfsfólki 

betur og skilji fremur sýn þeirra á starfinu. Deildarstjórarnir eru meðvitaðri um daglega 

stjórnun og að grípa tækifærin þegar þau gefast með endurgjöf. Deildarstjórarnir eru ánægðir 

með fyrirkomulag samtalanna fjögurra, tímalengd, innihald þeirra og þau tækifæri sem þau 

bjóða upp á til að ná því besta fram hjá viðmælanda. Frekara traust skapast með formlegum 

samtölum og segja deildarstjórar þessa leið efla fagmennsku og frekari ígrundun á starfi sínu. 

Þýðing rannsóknar hefur mikið gildi fyrir leikskólastarf þar sem hún er, að ég best veit, 

fyrsta sinnar tegundar í að efla deildarstjóra sem stjórnendur með því að taka 

frammistöðusamtöl við sitt starfsfólk. Áhugavert væri að skoða í framhaldi af þessari rannsókn 

hver reynsla starfsfólks er af því að deildarstjóri taki frammistöðusamtölin og hvort það upplifi 

aukin tengsl við deildarstjóra og/eða frekari ábyrgð í starfi.  
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Viðauki A - starfsheitið deildarstjóri í leikskóla 

 

Næsti yfirmaður: Leikskólastjóri. 

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, 

aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags. 

Megin verkefni: Stjórnun og skipulagning:  

▪ Tekur þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi leikskólans og 

þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra. 

 ▪ Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni 

 ▪ Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan 

deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar. 

 ▪ Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks 

deildarinnar. 

 ▪ Hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar. 

 ▪ Fylgist með að deildin sé búin nauðsynlegum uppeldis- og kennslugögnum í samvinnu við 

leikskólastjóra. Uppeldi og menntun: 

 ▪ Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni. 

 ▪ Tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir 

þörfum. 

 ▪ Ber ábyrgð á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt. 

Foreldrasamvinna:  

▪ Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg 

samskipti og foreldraviðtöl. 

 ▪ Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá 

starfsemi er fram fer á deildinni og ekki varðar trúnað gagnvart öðrum börnum og 

foreldrum/forráðamönnum þeirra. 

 ▪ Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.  

▪ Ber ábyrgð á að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er 

aðstoðar annarra sérfræðinga.  

Annað:  

▪ Skipuleggur samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í 

samráði við leikskólastjóra. 

 ▪ Situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar 

starfsemi leikskólans. 
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 ▪ Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna og stjórnun deildarinnar 

sem yfirmaður felur honum. 
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Viðauki Á  - undirbúningsblað fyrir starfsfólk 

Umræðuefni í frammistöðusamtali – skipt í fjóra flokka 

Eftirfarandi málaflokkar eru settir fram til leiðbeiningar fyrir frammistöðusamtalið. Ekki er 

ætlast til að þú takir afstöðu til hverrar einustu spurningar né skrifir svörin við þeim niður. 

Spurningarnar eru einungis ætlaðar til að fá þig til að hugsa um starf þitt, hvað þú gerir vel og 

hvað mætti bæta vinnustaðinn, líðan, samskipti, starfsþróun, fræðsluþarfir o.fl. Mikilvægt er 

að undirbúningur fyrir þennan fund verði sem allra bestur því hann er lykilatriði í árangri 

samtalsins. Allar athugasemdir sem þú telur koma muni að gagni við að bæta starf þitt og 

vinnustaðin eru vel þegnar. 

 

 

✔ Starfið og starfsánægja  
● Hversu ánægð/ur ertu í starfi? 
● Hvernig upplifir þú vinnuálag / kröfur? 
● Veist þú til hvers er ætlast af þér í starfi? 
● Hvað ertu ánægð/ánægður með í starfi? 
● Færð þú tækifæri til að þróast í starfi? 
● Hvað hvetur þig í starfi? 

 

✔ Vinnustaðurinn – samskipti  
● Hvernig líður þér í vinnunni? 
● Hvernig eru samskipti þín við samstarfsfólk? 
● Hvernig eru samskipti þín við stjórnendur? 
● Láta stjórnendu sér annt um vellíðan starfsfólks? 
● Hvernig myndir þú lýsa vinnustaðamenningu?  
● Myndir þú mæla með vinnustaðnum við einhvern sem þú þekkir? 

 

✔ Frammistaða  
● Ert þú ánægð/ánægður með þína frammistöðu í starfi? 
● Er eitthvað sem þér finnst þú þurfa að bæta? 
● Hvaða tækifæri færð þú til að sanna þig í starfi? 
● Finnst þér framlag þitt metið að verðleikum? 
● Færð þú nægilega endurgjöf á frammistöðu? 
● Hefur þú áhuga á að taka að þér verkefni og þróast í starfi? 

 

✔ Framtíðarsýn   
● Hverjir eru vaxtarmöguleikarnir í núverandi starfi? 
● Sérðu þig í starfi hér eftir þrjú ár? 
● Hvernig sérð þú framtíð vinnustaðarins? 
● Hvert stefnir hugurinn faglega/persónulega? 
● Hvað er hægt að gera til að gera starf þitt áhugaverðara? 
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✔ Starfið og starfsánægja  
● Hversu ánægð/ur ertu í starfi? 
● Hvernig upplifir þú vinnuálag / kröfur? 
● Veist þú til hvers er ætlast af þér í starfi? 
● Hvað ertu ánægð/ánægður með í starfi? 
● Færð þú tækifæri til að þróast í starfi? 
● Hvað hvetur þig í starfi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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✔ Vinnustaðurinn – samskipti  
● Hvernig líður þér í vinnunni? 
● Hvernig eru samskipti þín við samstarfsfólk? 
● Hvernig eru samskipti þín við stjórnendur? 
● Láta stjórnendu sér annt um vellíðan starfsfólks? 
● Hvernig myndir þú lýsa vinnustaðamenningu?  
● Myndir þú mæla með vinnustaðnum við einhvern sem þú þekkir? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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✔ Frammistaða  
● Ert þú ánægð/ánægður með þína frammistöðu í starfi? 
● Er eitthvað sem þér finnst þú þurfa að bæta? 
● Hvaða tækifæri færð þú til að sanna þig í starfi? 
● Finnst þér framlag þitt metið að verðleikum? 
● Færð þú nægilega endurgjöf á frammistöðu? 
● Hefur þú áhuga á að taka að þér verkefni og þróast í starfi? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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✔ Framtíðarsýn   
● Hverjir eru vaxtarmöguleikarnir í núverandi starfi? 
● Sérðu þig í starfi hér eftir þrjú ár? 
● Hvernig sérð þú framtíð vinnustaðarins? 
● Hvert stefnir hugurinn faglega/persónulega? 
● Hvað er hægt að gera til að gera starf þitt áhugaverðara? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Viðauki B – auka spurningar fyrir deildarstjóra 

 

Starfsfólk 

✔ Hverjar telur þú vera þínar sterku og veiku hliðar í þessu starfi? 

✔ Veist þú hvers er vænst af þér í starfi? 

✔ Hvað veitir þér mesta ánægju í starfi? 

✔ Hvað í starfinu virkar hvetjandi/letjandi á þig? 

✔ Finnst þér framlag þitt metið að verðleikum? 

✔ Hvernig heldur þú jafnvægi milli vinnu og einkalífs? 

 

Verkefna- og ábyrgðarsvið 

✔ Hefur þú þá sérfræðiþekkingu og reynslu sem starfið krefst? 

✔ Eru verkefnin nægilega krefjandi fyrir þig? 

✔ Saknar þú einhvers í þinni núverandi stöðu? 

✔ Nærð þú tökum á þeim verkefnum sem þér eru falin? 

✔ Hvernig gengur þér að leysa vandamál í þínu starfi? 

✔ Hvað hefur áhrif á það hvernig þér tekst til í starfi? 

✔ Hvað hefur áhrif á það hvernig þér tekst til í starfi? 

✔ Ertu sátt(ur) við eigin frammistöðu í starfi? 

✔ Hvernig gætir þú bætt eigin frammistöðu? 

 

Vinnustaðurinn og vinnuaðstaða 

✔ Myndir þú mæla með vinnustaðnum við einhvern sem þú þekkir? 

✔ Hvernig myndir þú lýsa vinnustaðarmenningunni? 

✔ Hvernig finnst þér starfsandinn? 

✔ Hvert er álit þitt á vinnustaðnum? 

✔ Hvernig er vinnuaðstaðan þín? 

 

Samskipti á vinnustað 

✔ Hvernig eru samskiptin við aðra starfsmenn, bæði í og utan vinnutíma? 

✔ Hvernig eru samskipti við stjórnendur (deildarstjóra/skólastjóra)? 

✔ Hvernig eru samskiptin við börnin? 

✔ Átt þú góðan vin í vinnunni? 

✔ Hvernig líður þér í vinnunni? 

 

Stjórnun 

✔ Er aðgengi að stjórnendum og upplýsingar nægjanlegt? 

✔ Hvernig eru samskiptin við þinn yfirmann? 
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✔ Ertu ánægð(ur) með stefnuna? 

✔ Eru stjórnendur opnir fyrir tillögum og athugasemdum? 

✔ Láta stjórnendur sér annt um vellíðan starfsfólksins? 

✔ Taka stjórnendur ábyrgð á eigin mistökum? 

✔ Færð þú nægilega endurgjöf á frammistöðu? 

 

Starfsþróun og fræðsluþarfir 

✔ Færð þú að sýna hvað í þér býr í þessu starfi? 

✔ Hverjir eru vaxtarmöguleikarnir í núverandi starfi? 

✔ Sérðu þig í starfi hér eftir þrjú ár? 

✔ Hvernig sérð þú framtíð vinnustaðarins? 

✔ Hvert stefnir hugurinn faglega/persónulega? 

✔ Hvaða breytingar eru fyrirsjáanlegar á verkefna- og ábyrgðarsviði þínu? 

✔ Er hægt að gera starf þitt áhugaverðara? 

✔ Hvaða hæfni þarft þú að þróa? 

✔ Hvaða ný verkefni hefur þú áhuga á að taka að þér? 

 

  



 

69 

Viðauki C - viðtalsrammi 

 

✔ Hvern telur þú tilgang og markmið frammistöðusamtala vera? 

✔ Hverja telur þú helsta kosti frammistöðusamtala vera? 

✔ Hverja telur þú kostina við að deildarstjóri taki frammistöðusamtöl?  

✔ Eru einhverjir annmarkar á frammistöðusamtölum almennt? 

✔ Telur þú einhverja annmarka vera á því að deildarstjóri taki frammistöðusamtölin? Ef 

svo, hver þá? 

✔ Hversu vel undirbúinn finnst þér þú sem deildarstjóri vera undir það búinn að taka 

frammistöðusamtöl við starfsfólk þinnar deildar? 

✔ Hvaða tilgang telur þú endurgjöf hafa á frammistöðu starfsfólks? 

✔ Hvernig þarf endurgjöfin að vera til að nýtast starfsfólki? 

✔ Hver var reynsla þín af að taka frammistöðusamtöl? 

✔ Hvernig telur þú frammistöðusamtöl nýtast þér í starfi sem deildarstjóri? 

✔ Hverju finnst þér frammistöðusamtölin skila (til baka) til þín sem deildarstjóri? 
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Viðauki D - samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur 

 

Að stjórna jafningjum - frammistöðusamtöl 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig ég sem stjórnandi geti valdeflt deildarstjórana 

í mínum leikskóla með því að styrkja þá í að taka frammistöðusamtöl við sitt starfsfólk. 

Tilgangurinn annars vegar er að auka ábyrgð deildarstjóra sem stjórnenda í starfi og hins vegar 

að auka tengsl þeirra við starfsfólk deildarinnar.  

Þátttaka felur í sér að rannsakandi taki viðtal við mig og hafi aðgang að þeim gögnum sem 

viðkemur verkefninu, þ.m.t. rannsóknardagbók. Upplýsingar úr viðtalinu verða notaðar í 

rannsókn undirritaðs rannsakanda og fræðilegu efni sem tengist því. Einungis rannsakandi og 

kennari hefur aðgang að gögnunum. Niðurstöður eru ekki opinberar. 

Allar persónurekjanlegar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og rannsakandi 

tryggir nafnleynd.  

Ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að gefa upp ástæðu. Ég get neitað að svara 

tilteknum spurningum ef mér hugnast svo. 

Ég hef lesið upplýsingarnar sem ég fékk sendar frá rannsakanda og gat spurt um það sem ég 

skildi ekki og fengið útskýringar. 

 

Ég hef sjálf/ur/t ákveðið að taka þátt í rannsókninni. 

Ég er samþykk/ur/t að viðtöl séu hljóðrituð. 

 

 

-------------------------------------------- 

Dagsetning og undirskrift þátttakanda  

 

Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt þátttakanda upplýsingar um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar. 

 

------------------------------------------- 

Dagsetning og undirskrift rannsakanda 

 

Bréf þetta er í tvíriti, eitt fyrir þátttakanda og eitt fyrir rannsakanda 
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Viðauki E – meginregla 2 

Meginregla tvö snýst um hið fullorðna fólk innan Hjallastefnuskóla. Hún setur öllu starfsfólki 

skýrar skorður varðandi framkomu og hegðun og er í reynd skuldbinding um að allir æfi sínar 

bestu hliðar; einsetji sér að verða betri manneskjur. Hér skilur oft á milli þess hvort starfsfólk 

finni sig innan Hjallastefnuskóla eða ekki – slík er skuldbindingin! Orsök þessarar meginreglu 

er hins vegar einföld; brothættar og óvarðar sálir ungra barna verðskulda ekkert nema hið 

besta og ógætileg hegðun hins fullorðna getur haft alvarlegar afleiðingar! Að auki er 

jákvæðniregla Hjallastefnunnar bæði viðurkenning á og vörn gegn þeim neikvæðu hliðum 

kvennamenningar sem getur náð að skjóta rótum þar sem aðeins annað kynið ræður ríkjum 

eins og er í starfi með ung börn. 

Hluti jákvæðrar framkomu er að sýna einnig hreinskiptni og ákveðni þegar þess er þörf – en 

án gremju eða annarra neikvæðra og niðurbrjótandi viðhorfa. Þannig tekur hinn jákvæði 

kennari af festu og öryggi á málum, segir af hreinskiptni það sem segja þarf eða kemur 

málunum í réttan farveg. 

Allir starfsmenn gera sér far um að heilsa bæði börnum og fullorðnum með glaðlegu brosi og 

vingjarnlegum orðum. Allir bjóða fram aðstoð sína og leyfa öllum sem til skólans leita, að finna 

að hver og ein(n) vill hvers manns vanda leysa. Engu máli skiptir hver á í hlut; öllum ber sama 

virðing og kurteisi, hvert sem erindið er. Þannig skapa starfsmenn hina hlýlegu og jákvæðu 

menningu sem skal einkenna alla Hjallastefnuskóla. „Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt 

…“. 

Starfsmenn gera sér far um jákvæða og hlýlega orðanotkun hvort sem er í samskiptum við 

börnin, sín á milli eða við upplýsingagjöf til foreldra. Sérstaklega leggja starfsmenn sig fram 

þegar erfið mál eiga í hlut og mest reynir á hreinskiptni og heiðarleika sem settur er fram af 

heilindum og á jákvæðan hátt. 

Mikið er lagt upp úr ábyrgð og hreinskiptni samhliða jákvæðri afstöðu. Þannig eru boðleiðir 

innan skóla skýrar og virkar enda nákvæm vinnuferli til um hvar starfsmenn geta leitað 

úrlausnar með erfið mál eða athugasemdir um það sem betur má fara. Slíkum athugasemdum 

er ávallt vel tekið enda er góður skóli ekki sá sem engin mistök gerir, heldur sá sem vill ávallt 

gera betur og tekur því ábendingum fagnandi. 

(Hjallastefnan, e.d) 

 

 

 


