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HÁSKÓLINN Á AKUREYRI 

Útdráttur  
Í þessari ritgerð verða tekin fyrir málefni sem tengjast gæðastjórnun í leikskólum.  
Þær tvær meginspurningar sem leitast verður við að svara eru: Hentar gæðastjórnun 
sem stjórnunaraðferð á leikskólum? Hvað er það sem næst fram með gæðastjórnun?  
Gæðastjórnun byggir á því sem menn kalla stöðugar umbætur. Það er að umhverfið 
sem við vinnum í er síbreytilegt og vegna þess verðum við í sífellu að vera að bæta 
okkur. Ljóst er að vel heppnuð gæðastjórnun kemur til með að tryggja að tiltekin gæði 
leikskólans haldist. Það má þó lengi rökræða um það hvort gæðastjórnun henti öllum 
leikskólum. Gæðastjórnun getur stuðlað að því að starfsfólk leikskóla auki meðvitund 
sína um gildismat og viðhorf sem liggur til grundvallar starfinu. Til þess að 
gæðastjórnun teljist vera heppileg stjórnunaraðferð, verða allir starfsmenn að taka þátt 
í breytingunum og þær að vera varanlegar. Mikilvægi þess að breytingarnar séu 
varanlegar er að gæðastjórnun byggir á því að sífellt er verið að þróa sig skrefinu 
lengra. Ef breytingarnar verða ekki varanlegar er ávallt verið að byrja á sama punkti, 
án þess þó endilega að farið sé í sömu átt. Talið er að þar sem gæðastjórnun er 
viðhöfð á leikskólum, náist almennt betri árangur. Ástæður þess að betri árangur næst 
á leikskólum þar sem gæðastjórnun er viðhöfð eru þær að samhljóða ákvarðanir 
starfsfólks leiða til aukins trausts og trúverðugleika. Einnig ætti sú sífellda 
endurmenntun sem gæðastjórnun byggir á að leiða til þess að hæfni starfsfólksins 
aukist. Til þess að þetta náist þurfa margir samverkandi þættir að vinna saman. 
Yfirvöld, stjórnir sveitafélaga og leikskóla, leikskólakennarar, börn og foreldrar þurfa 
að vera tilbúin til að setja sig inn í hugsunarhátt gæðastjórnunar og umbreyta til eigin 
nota. Það skiptir miklu máli að allir taki virkan þátt í þeirri umbótavinnu sem 
gæðastjórnun felur í sér. 

Summary 
The following paper involves issues regarding Total Quality Management (TQM) to 
be used in practice in kindergartens. There are two main issues that have to be 
researched: Does TQM suit as a management style in kindergartens? What do we 
attain by using TQM? TQM is based on what scholars call continuous improvement.  
That is, the environment that we work in is constantly changing and therefore we must 
constantly strive for improvement. Successfully implemented TQM results in a certain 
kind of quality in kindergartens. It can however be debated whether TQM suits all 
kindergartens. TQM can result in the employees of the kindergarten expanding their 
values and attitudes that are the foundation of their work. In order for TQM to be a 
suitable management style all employees have to participate in the changes, which 
have to be permanent. TQM has to result in permanent changes because it is based on 
continuous improvement.  If the changes are not permanent one has to start at the 
same point over and over again, without necessarily taking the same direction every 
time.  One believes that where TQM is applied at kindergartens the general results are 
better.  The reason for this is because TQM requires harmonized decisions, which 
increases trust and credibility of all employees. Furthermore the continuous education 
process that TQM requires should increase the value of all employees.  In order for 
TQM to work successfully a whole lot of different factors must come together and 
work as one. The government, kindergartens, kindergarten teachers, children and their 
parents have to be willing to accept TQM and work together towards the main goal. It 
is crucial that all participants fully take part in the process that TQM involves. 
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