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Formáli 

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

menntunarfræðum ungra barna við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Vægi ritgerðarinnar er 40 einingar. Í ritgerðinni er fjallað um rannsókn, sem 

var gerð um álagsþætti sem valda streitu hjá deildarstjórum í leikskóla, og 

um hvaða þættir hafa áhrif á starf þeirra í leikskólanum. Rannsóknin er 

unnin með útskýrandi sniði þar sem megindlegum gögnum er safnað fyrst til 

að finna út hvort leikskólakennarar finni fyrir streituáhrifum og með 

eigindlegum gögnum til að varpa ljósi á hvað það er sem hefur áhrif á hvort 

deildarstjórar finni fyrir streitu í starfi eða ekki. 

Ég ákvað að gera þessa rannsókn eftir að ég fór í fyrsta sinn inn í 

leikskóla og fylgdist með starfi deildarstjóra í starfsnámi mínu í 

leikskólakennarafærðum. Ég taldi mig greina streitu og uppgjöf meðal 

deildarstjóra og langaði að komast að því hvað hefði áhrif á þá og hvernig 

væri hægt að bæta líðan þeirra og auka starfsánægju og fagmennsku.  

Leiðsögukennari minn var dr. Jóhanna Einarsdóttir, prófessor í 

menntunarfræðum unga barna við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Færi 

ég henni þakkir fyrir leiðsögn, uppbyggilega gagnrýni og hvatningu meðan á 

rannsóknarferlinu stóð. Einnig vil ég þakka henni fyrir ánægjulegt samstarf 

sem hefur gert mig að hæfari og sterkari einstaklingi með því að koma mér 

út fyrir þægindarammann. Sérfræðingur var Hafdís Guðjónsdóttir, dósent á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands, og vil ég þakka henni fyrir gagnlegar 

ábendingar varðandi rannsóknina.  

Baldur Sigurðsson fær sérstakar þakkir fyrir að reyna koma mér í skilning 

um uppbyggingu ritgerða og fyrir að trúa á mig. Það var frábært að komast í 

handleiðslu í ritveri Menntavísindasviðs. Samnemendum mínum, Erlu Ósk 

Sævarsdóttur, Elínu Guðrúnu Pálsdóttur, Söru Margréti Ólafsdóttur og 

stelpunum í ritverinu þakka ég fyrir uppbyggilegar samræður um 

rannsóknir, sem við unnum í á þessum tíma, og hjálpuðu mér við að taka 

næsta skref í ferlinu.  

Sem meistaranemi tel ég það mikinn ávinning að fá að tækifæri til að 

taka þátt í verkefnum hjá RannUng (Rannsóknarstofu í menntunarfræðum 

ungra barna) og vera þátttakandi í rannsóknarteymum RannUng. Starf mitt 

hjá rannsóknarstofunni hefur skapað tækifæri, sem mér hefðu annars ekki 
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boðist, eins og að koma inn í stóra rannsókn um fagmennsku leikskóla-

kennara sem ég vinn hinn megindlega hluta þessarar rannsóknar úr.  

Viðmælendum mínum, sem tóku þátt í rannsókninni, vil ég þakka 

kærlega fyrir að deila með mér sínum upplifunum og reynslu og gefa mér 

tíma til að skyggnast inn í þeirra heim. Rannsóknin hefði ekki orðið að 

veruleika án þeirra. 

Og að lokum við ég þakka manninum mínum, Kristni Tanna 

Hannesarsyni, og sonum okkar, Sigurði Teiti og Hannesi Kára, fyrir að vera 

þolinmóðir og gera mér kleift að takast á við ný verkefni og fara aftur í skóla 

ásamt því að að hafa endalausan skilning á vinnu og áhugamálum mínum og 

fyrir að styðja mig í einu og öllu. 
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Ágrip 

Með auknum hraða í íslensku þjóðfélagi er talið að álag á kennara sé að 

aukast og vísbendingar eru um að það nái einnig til leikskólakennara. 

Markmiðið með þessu verkefni er að varpa ljósi á helstu álagsþætti, sem 

valda streitu í starfi deildarstjóra í leikskólum, og á hugmyndir deildarstjóra 

um hvernig hægt er að koma í veg fyrir streitu og auka starfsánægju. 

Gerð var rannsókn þar sem notuð var blönduð aðferð við gagnaöflun, 

þar sem megindlegum gögnum var safnað fyrst og síðan eigindlegum til að 

fá betri skýringar á fyrstu niðurstöðum. Gerð var spurningakönnun meðal 

allra leikskóla á landinu til að fá yfirlit yfir viðhorf, líðan og fagmennsku 

leikskólakennara. Meira en helmingur þeirra 512, sem svöruðu könnuninni, 

voru deildarstjórar. Niðurstöður spurningakönnunarinnar bentu til þess að 

leikskólakennarar, sem komnir væru yfir fimmtugt og höfðu starfað í 17 ár 

eða lengur í leikskóla, fyndu frekar fyrir neikvæðum tilfinningum heldur en 

þeir sem yngri voru. Í framhaldinu voru tekin einstaklingsviðtöl við sjö 

deildarstjóra á aldrinum 56 til 62 ára. 

Niðurstöður sýndu að margir samverkandi þættir urðu til að skapa álag, 

svo sem vinnuaðstæður, starfsmannamál, fjöldi barna, skrifstofuvinna, 

stjórnun leikskólans, heimilisaðstæður og persónugerð hvers og eins.  

Ýmsir utanaðkomandi þættir höfðu áhrif á hvernig deildarstjórum 

vegnaði. Endurmenntun hafði mikil áhrif á hvernig deildarstjórarnir tókust á 

við starfið og þeir töldu hana bæta almenna líðan og auka fagmennsku. 

Deildarstjórar sögðu handleiðslu æskilega og töldu hana geta komið í veg 

fyrir ýmis vandamál og hjálpað þeim í starfi. Lausnir, sem bent var á, voru 

meðal annars að deila ábyrgð, fækka börnum og auka sjálfstæði starfsfólks. 

Spurningakönnunin er samvinnuverkefni háskólans í Volda (Høgskulen i 

Volda), háskólans í Ósló (Høgskulen i Oslo) og Háskóla Íslands. Íslenska 

rannsóknin var unnin á vegum RannUng. Spurningakönnunin var forprófuð, 

staðfærð og þýdd úr norsku. 
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Abstract 

Factors which Influence the Jobs of Preschool Group Leaders 

 

The aim of the study is to shed light on factors that influence stress of 

preschool group- leaders and their ideas about how to prevent stress and 

increase job satisfaction. 

Quantitative as well as qualitative methods were employed. First, 

quantitative data was collected and then qualitative data was gathered in 

order to gain a better understanding of the issue. A questionnaire was sent 

to all preschools in Iceland in order to gain insight into the views, feelings, 

and professionalism of preschool teachers.  

More than half of the 512 preschool teachers who answered the 

questionnaire were preschool group leaders. The result implied that those 

who were past fifty years old and had worked at least 17 years in 

preschools were more likely to have negative feelings than those who were 

younger. Following the questionnaire, interviews were conducted with 

seven group-leaders ages 56 to 62 years old. 

The finding revealed that many interrelated factors increased stress 

among the group-leaders-, such as; working conditions, staff issues, number 

of children, office and manageable work, home conditions and individual’s 

personality. 

Many external factors were also influential. Education had influence on 

how the group-leaders approached their work and they found that 

increasing education affected their professionalism. The participants also 

talked about the importance of mentoring, self-determination, shared 

leadership, and fewer children per adult in the preschool.  

The study was a part of a larger study conducted in collaboration with 

University of Volda, the University of Oslo and RannUng at the University of 

Iceland. The questionnaires were translated from Norwegian, localized and 

pretested 
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1 Inngangur 

„Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi“ kemur meðal annars fram í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011). Í henni segir einnig að gæði skólastarfs og 

árangur nemenda velti á kennurum. Með breytingum og auknum hraða í 

íslensku þjóðfélagi er talið að álag á kennara sé að aukast og því er vert að 

skoða hvernig þeir takast á við þær kröfur, sem gerðar eru til þeirra, og um 

leið það álag sem þeir takast á við á hverjum degi í vinnu sinni. Álag köllum 

við í daglegu tali „stress“ eða streitu. Þó svo að talað sé um að menn séu að 

„drepast úr stressi“ eða „stressi sig yfir hinu og þessu“ gera ef til vill ekki 

allir sér grein fyrir þeim alvarlegu afleiðingum sem streitan getur haft í för 

með sér. Mikilvægt er að átta sig á því hvað streita getur haft mikil áhrif á 

líðan einstaklinga og þeirra nánasta umhverfi. Þótt streita sé í hófi almennt 

talin geta haldið okkur við efnið og ýti við okkur svo að ákveðin verk klárist 

er jafnframt talið að of mikil streita sé ekki af hinu góða og geti verið 

undanfari margra langvinnra sjúkdóma. Vinnutengd streita er talin eitt 

alvarlegasta heilsufarsvandamálið í Evrópu nú á dögum og er sett í annað 

sæti hjá Vinnuverndarstofnun Evrópu (EASHW) á eftir bakverkjum. Og talið 

er að fjórðungur launþega í Evrópu glími við vandamál tengd streitu í vinnu 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2002). 

Umfjöllunarefni þessarar rannsóknar er fagmennska, líðan og streita;hún 

hefur lengi verið rannsökuð en þó ekki hjá þeim hópi sem verður skoðaður 

hér eða hjá leikskólakennurum, nánar tiltekið deildarstjórum. Vísbendingar 

eru um að sífellt meiri kröfur séu gerðar til deildarstjóra og má ætla að 

vinna þeirra sé þar af leiðandi orðin flóknari og erfiðari sem hefur áhrif á 

líðan þeirra.  

Óhætt er að fullyrða að á hverjum degi takist deildarstjórar á við 

fjölbreytt verkefni og vinnudagarnir eru margbreytilegir og krefjandi. 

Starfssvið deildarstjóra í leikskóla er nokkuð vítt og af þeim sökum geta 

álagsþættirnir verið margir. Í starfi mínu í leikskóla og sem nemi í starfsnámi 

hef ég orðið vitni að þeim margbreytileika sem er í starfi leikskólakennara 

og þá ekki síst deildarstjóra. Deildarstjórar þurfa að skipuleggja starfið á 

sinni deild, sjá um starfsmannamál á deildinni, foreldrasamskipti, sitja fundi 

með sérkennurum, starfsmönnum annarra skóla, öðrum deildarstjórum og 

stjórnendum ásamt því að koma til móts við þarfir hvers barns. Jafnframt 

þurfa þeir að gæta þess að allt sé til sem þarf til starfsins, sjá um praktíska 

hluti svo sem að setja í þvottavél, svara í símann, þrífa og sjá til þess að 
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umhverfið, bæði úti og inni, henti börnunum ásamt mörgu öðru sem fellur 

til hverju sinni. Það má segja að þeir beri meginábyrgðina á deildinni. Þeir 

sem sækja um starf í leikskóla gera sér ef til vill ekki alltaf grein fyrir hversu 

fjölbreytt starfið er. Með hliðsjón af því er mikilvægt að skoða nánar hvernig 

líðan deildarstjóra er, hvort þeir finni fyrir streitu og hvernig eða hvort líðan 

þeirra hafi áhrif á fagmennsku í starfi með börnunum. Einnig er vert að 

skoða lausnir gegn streitu og álagsþáttum. 

1.1 Bakrunnur og aðdragandi rannsóknarinnar 

Ég hætti í starfi mínu sem lögreglumaður og hóf nám við Háskóla Íslands til 

að læra að verða leikskólakennari. Ég hef alltaf haft áhuga á öllu sem 

viðkemur börnum og var orðin leið á fyrra starfsumhverfi. Fyrir mér var 

vinna leikskólakennarans áhugaverð og ég taldi að það álag, sem fylgdi því 

starfi, hlyti að vera minna en það sem fylgdi lögreglustarfinu. Þessi skoðun 

mín hélst nokkuð óbreytt þangað til ég fór í vettvangsnám þar sem ég átti 

að fylgjast með starfi deildastjóra og vinna verkefni sem fylgdu starfi hans. 

Það kom mér verulega á óvart hversu mikið álag var á deildastjóranum og 

hversu miklar kröfur voru gerðar til hans. Ég heyrði sögur um deildarstjóra 

sem þoldu ekki álagið og hættu, nýútskrifaða leikskólakennara sem ætluðu 

„sko aldrei“ að verða deildastjórar eftir þá reynslu að hafa leyst deildastjóra 

af í einhvern tíma og svo mætti lengi upp telja.  

Haustið 2011 átti ég óformlegt spjall við deildarstjóra á besta aldri sem 

hafði unnið öll störf í leikskóla frá því að vera leikskólakennari til þess að 

stofna leikskóla og vera leikskólastjóri. Þessi deildarstjóri taldi að margt 

hefði breyst á þeim 35 árum sem hann hafi unnið í leikskóla. Meðal annars 

benti hann á að álagið væri alltaf að aukast og að meiri kröfur væru gerðar 

til deildarstjóranna nú og þeir ættu að sinna nánast öllu sem gert væri í 

leikskólanum. Deildarstjórinn taldi sig ekki vera viss um að hann langaði að 

vinna lengur við þetta starf ef álagið minnkaði ekki en það kæmi jafnt frá 

starfsfólki deildarinnar, yfirmanni og utanaðkomandi þáttum eins og 

foreldrum og samfélaginu. Þetta spjall vakti enn frekar áhuga minn á þessu 

efni og varð til þess að ég ákvað að skoða það nánar.  

1.2 Markmið rannsóknarinnar  

Mikilvægt er að gera leikskólakennara, stjórnendur leikskóla og 

rekstraraðila meðvitaða um þessa álagsþætti svo hægt sé að viðhalda 

starfsánægju og fagmennsku í leikskólum. 

Markmiðið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvernig 

deildarstjórum í leikskóla líður í vinnu sinni. Reynt verður að draga fram 
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helstu álagsþætti, sem valda streitu í starfi þeirra, og hvernig þeir telja að 

hægt sé að koma í veg fyrir hana. Einnig verður fjallað um þætti í starfinu 

sem hafa áhrif á líðan og fagmennsku þeirra. Ásamt því að fá fram skoðun 

deildarstjóra á hvað hægt sé að gera til að bæta líðan þeirra. Það skal tekið 

fram að hér er ekki leitast við að mæla hvort þeir einstaklingar, sem taka 

þátt í rannsókninni, séu haldnir streitu heldur að skoða það sem þeir telja 

að hafi áhrif á almenna líðan deildarstjóra í leikskólum og um leið 

fagmennsku þeirra 

1.3 Skilgreining á hugtökum 

Athyglin beinist fyrst og fremst að hugtökunum streita og fagmennska og 

hvernig þau tengjast. Þegar fjallað er um streitu er ekki hægt að undanskilja 

hugtakið kulnun því hún er talin vera fylgifiskur streitu. Hér verður því 

leitast við að skilgreina þessi meginhugtök, sem eru aðalumfjöllunarefni 

þessarar rannsóknar, reynt verður að sýna fram á hvað getur haft áhrif á 

líðan deildarstjóra og hverju við megi að búast ef streita gerir vart við sig.  

1.3.1 Streita 

Talað er um að streita sé næstalgengasta vinnutengdaheilbrigðis-

vandamálið (Vinnueftirlit ríkisins, 2005) en þrátt fyrir það getur stundum 

verið snúið að útskýra hvað það er nákvæmlega sem veldur streitu hjá 

einstaklingum; stundum er það ógjörningur nema vel sé rýnt í dagsverk 

einstaklinga og þær tilfinningar sem fylgja daglegu amstri. Til þess að 

útskýra þetta er ef til vill við hæfi að skoða nokkuð hefðbundinn dag á 

leikskóla þar sem deildarstjóri hefur margt á sinni könnu: 

Það er miðvikudagur, Gunna er veik í dag og Sigrún getur bara 

verið hálfan daginn vegna veikinda barna. Öll börnin eru mætt 

og þú átt eftir að undirbúa foreldraviðtölin sem eru á 

föstudaginn. Það á eftir að ganga frá hvíldinni, Jón litli er óvær 

og hin börnin eru æst og gengur ekki vel að leika sér saman. 

Jón grætur og grætur og þú reynir að fá Berglindi til að koma 

að aðstoða þig með hópinn. Hún er nýbyrjuð og á erfitt með að 

skilja hvað hún á að gera enda mjög ung og óreynd. 

Leikskólastjórinn er ekki í dag, verður á fundum alla vikuna 

vegna sameiningar leikskólans við aðra tvo. Úff, og þú sem 

þarft að vera komin á réttum tíma til að skutla dótturinni á 

æfingu, síðasta æfing fyrir mótið um helgina. Magaverkurinn 

eykst og þú veltir fyrir þér hvernig í ósköpunum þú hefur komið 
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þér í þessa stöðu. Þú ert búin að vera með áhyggjur af 

syninum, sem er byrjaður að „deita“, og Gunnu sem er veik 

eins og marga aðra daga og bætir ekki stöðuna á deildinni. Til 

að bæta gráu ofan á svart áttu að skila verkefni í áfanga í HÍ 

sem þú álpaðist í sökum þrýstings frá vinkonunum sem eru 

allar í námi; það er svo geðveikt gaman eða … 

Þetta er lýsing sem einhverjir leikskólakennarar kannast ef til vill við úr eigin 

lífi: Ofurkonan, sem getur séð um allt í einu, sinnt vinnunni, hugsað um 

heimilið og flogið í gegnum háskólanám eins og ekkert sé á sama tíma. Þessi 

lýsing á degi deildarstjóra lýsir ákveðu álagi sem getur ef til vill gengið upp í 

stuttan tíma en ef það varir í lengri tíma getur þetta ástand skapað streitu.  

Streita hefur verið skilgreind sem líkamleg og andleg viðbrögð við ógnun, 

sem einstaklingur skynjar, eða við atburði sem veldur álagi. Talað hefur 

verið um streitu sem ógnun við sjálfsvirðingu og velferð einstaklinga og 

getur hún skapast af þáttum, sem hafa áhrif á vinnuumhverfi, og af 

einstaklingunum sjálfum (Riggio, 2003). Streita í hóflegu magni er talin gera 

einstaklingi kleift að laga sig að nýjum aðstæðum og bregðast skjótt við ef 

nauðsyn ber til. Þó svo að hæfileg streita sé talin góð og valdi því að 

einstaklingur einbeiti sér að verkefnum, sem hann tekur sér fyrir hendur, 

veldur of mikil streita því að ekkert verður úr verki og veikindi sækja að 

(Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1995). 

Að hafa mikið að gera í skemmtilegri og krefjandi vinnu veldur ekki 

streitu. Álag er ekki endilega streita fyrr en álagið verður þannig að 

einstaklingur sér ekki fyrir endann á verkefnum sem hann þarf að takast á 

við. Álagið breytist í byrði sem hvílir á herðunum og myndar óþægilega líðan 

sem getur lýst sér í máttleysi og örmögnun. Talið er að kennarar séu í 

áhættuhópi þegar kemur að streitu sem getur leitt til kulnunar. Þættir eins 

og ónógur stuðningur yfirmanns, lélegar vinnuaðstæður, slæm samskipti við 

starfsfólk og breytingar á starfsháttum, svo að dæmi séu tekin, eru talin 

ástæða uppgjafar og streitu (McCarthy, Lambert, Crowe og McCarthy, 2010; 

Rentzou, 2012). Nú er streita orðið þekkt vandamál í mögum 

atvinnugreinum og er hægt að lesa sér til um áhrif langvarandi streitu á 

vefsíðum sem ætlaðar eru til heilsueflingar og þar er talið að of mikil streita 

geti leitt til kulnunar og haft áhrif á andlegra líðan (Eggert S. Birgisson, 2004; 

Vinnueftirlit ríkisins, 2005; VSI Öryggishönnun og ráðgjöf, e.d.). Þar sem 

streita er orðið viðurkennt vandamál hafa stofnanir og fyrirtæki eins og 

Vinnueftirlitið, ráðgjafafyrirtæki og einkaaðilar boðið upp á þjónustu þar 

sem hægt er að fá aðstoð við að meta hvort starfsmenn fyrirtækja eru 

haldnir streitu og við að finna lausnir við streitu einstaklinga. Bent hefur 
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verið á að hægt sé að spara kostnað með því að halda vel utan um starfsfólk 

og læra nýjar leiðir til að takast á við álag og streitu í starfi. 

1.3.2 Kulnun 

Talað er um kulnun sem kvilla sem hrjáir fólk í atvinnulífinu, sérstaklega það 

sem þarf að taka ábyrgð og sjá um stjórnun á einhvern hátt (Snorri 

Ingimarsson, 2000). Kennarastéttin er talin ein af þeim stéttum þar sem 

kulnun gerir hvað mest vart við sig (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007b). Oft kemur kulnun niður á þeim sem eru á miðjum 

aldri, duglegir í starfi og veita sér sjaldan frí (Snorri Ingimarsson, 2000). 

Kulnun hefur verð skilgreind af hinum ýmsu fræðimönnum en Maslach og 

Leiter (2000) hafa flokkað kulnun í þrjá meginþætti: Tilfinningaþrot (e. 

exhaustion) sem felst í að breytingar og/eða kröfur frá starfsumhverfi gera 

starfsmann örmagna, bæði líkamlega og andlega; hlutgervingu (e. 

depersonalization) sem er kalt viðhorf til starfsins í heild sinni og er tilraun 

til að verjast vonbrigðum og örmögnun; að síðustu minnkandi starfsárangur 

(e. ineffectiveness) sem verður þegar starfsmaður verður þess var í auknum 

mæli að honum mistekst faglega og þá missir hann trú á því sem skiptir 

hann máli (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007b). 

Kulnun orsakast einkennist af tilfinningalegri uppgjöf, óskilgreindu 

hlutverki starfsmanns, of mikilli vinnu, deilum og misskilningi, álagi á 

kennara, ófullnægjandi úrræðum, lélegum vinnuaðstæðum, skorti á sam-

ráði þegar kemur að ákvarðanatöku, skorti á árangursríkum samskiptum, 

lélegum launum og skorti á faglegri viðurkenningu (Betroret, 2006). Aukin 

líkamleg vandamál eins og höfuðverkur, svefntruflanir, háþrýstingur, kvíði, 

þunglyndi, vandamál í hjónalífi og innan fjölskyldu geta verið einkenni 

kulnunar (Chiron, Michinov, Oliver-Chiron, Laffon og Rusch, 2010). 

1.3.3 Fagmennska 

Kennari, sem býr yfir fagmennsku, þarf að ráða yfir þekkingu, menntun og 

ábyrgð og geta komið til móts við þarfir nemanda. Hann þarf einnig að geta 

tekið ákvarðanir byggðar á innsæi og þekkingu ásamt því að ígrunda stöðu 

sína af kostgæfni (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Ragnhildur Bjarnadóttir 

(2004) skilgreinir starfshæfni kennara sem faglega kunnáttu sem 

samanstendur af því sem hann hefur lært í kennaranámi sínu, persónulegri 

sjálfsþekkingu og trú hans á eigin getu til að ráða við viðfangsefnið.  

Það má finna margvíslegar skilgreiningar á fagmennsku en flestir 

fræðimenn telja grundvallaratriði að fagstétt búi yfir mikilvægri þekkingu og 

færni. Þekkingu þessa aflar fagmaður sér með háskólanámi eða öðru 
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sambærilegu langskólanámi (Trausti Þorsteinsson, 2001). Jafnframt þarf 

kennari að hafa á valdi sínu þekkingarfræðilegan grunn, sem varðar uppeldi, 

nám og kennslu, til að uppfylla skilyrði fagmennskunnar (Ólafur J. Proppé, 

1992). Allt þetta getur haft áhrif á faglegt sjálfstraust kennarans og ýtir 

undir að hann geti skipulagt og framkvæmt það sem hann þarf að gera til að 

ná tilætluðum árangri (Bandura, 1986). Kennari vinnur að stórum hluta út 

frá fagmennsku sinni og mótar starfshætti sem hann viðhefur í vinnu sinni 

en faglegir starfshættir kennara hafa meðal annars verið skilgreindir sem 

fagleg kunnátta sem samanstendur af persónulegri sjálfsþekkingu, trú á 

eigin getu og vitneskju um menntun barna; þá mótar reynsla, þekking og 

sýn á eigið starf einnig starfshætti kennara (Jóhanna Einarsdóttir, 2002).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (1999) fjallar um að uppeldissýn kennara-

samanstandi af þekkingu hans og gildum og komi fram í starfi með börnum. 

Sigrún telur að til að þroskast og bæta sig í starfi þurfi kennari að skoða 

sjálfan sig í sífellu og meta þá kennslu sem hann innir af hendi. Hún telur 

jafnframt að með þróun í starfi geti kennari bætt fagvitund sína og 

fagmennsku. Sigrún (2007) litur svo á að sá kennari, sem sýni áhuga og 

framsækni, sé alltaf að bæta við sig á sviði fagmennsku og sé aldrei 

fullnuma í starfi. Darling-Hammond og Richardson (2009) taka í sama streng 

og segja að nám og starfsþroski kennara sé samofinn starfi þeirra. Þeir þurfi 

því að vera opnir fyrir að takast á við nýjar leiðir í kennslu og ígrunda það 

starf sem er unnið af hendi. Þá leggja þær Darling-Hammond og Richardson 

áherslu á að ígrundun fari ekki fram í bakherbergjum heldur sé félagslegur 

stuðningur mikilvægur og traust á milli kennara. Með samstarfi fái kennarar 

tækifæri til að ræða vinnu sína og um leið öðlast þor til að læra af 

reynslunni og breyta til hins betra. Stuðningur samkennara og kjarkur til að 

takast á við það sem miður fer er talin styrkja fagmennsku og öryggi 

kennara í starfi. 

Hafdís Guðjónsdóttir (2004) telur að strax í kennaranámi byrji 

fagmennskan að mótast og skilningurinn á kennarastarfinu að aukast. Hún 

telur að kennari þurfi að ígrunda starf sitt á gagnrýninn hátt og leita lausna 

á þeim vandamálum sem upp koma en þannig eykst skilningur kennara á 

starfinu. Hafdís (2000) talar einnig um mikilvægi þess að kennarar tali um og 

útskýri starf sitt á faglegan hátt en það sé nauðsynlegt til að styrkja 

sjálfsmynd og sjálfstæði kennara. Hún telur einnig að fagmennska sé í 

sífelldri þróun og margbreytileiki kennarastarfsins sé mikill. Fleiri fræðimenn 

(Fullan, 2001; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Hargreaves, 1994; Sergiovanni, 

2001) eru talsmenn samvinnu kennara og telja að fagmennskan mótist ekki 

síst með styðjandi og uppbyggilegum samskiptum sem auðveldi breytingar 

og skólaþróun. 
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1.4 Samantekt og uppbygging ritgerðar 

Streita og kulnun eiga ekki samleið með fagmennsku og þess vegna er 

áhugavert að skoða þetta efni nánar. Þó svo að töluvert af rannsóknum hafi 

verið gerðar á streitu hafa fáar verið gerðar á streitu leikskólakennara. 

Margar þeirra rannsókna, sem hafa verið gerðar í grunnskólum, er hægt að 

yfirfæra á leikskólann. Í fræðikaflanum hér á eftir er því fjallað um 

rannsóknir á streitu sem hafa verið gerðar bæði í grunnskólum og í 

leikskólum. 

Í þriðja kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræðinni og aðferðunum sem 

voru notaðar í rannsókninni. Sagt verður frá hvernig gagna var aflað, hverjir 

tóku þátt í rannsókninni og hvernig unnið var úr gögnunum. Jafnframt 

verður fjallað um siðfræðileg atriði rannsóknarinnar og álitamál. 

Niðurstöður verða kynntar í fjórða kafla og í fimmta kafla verða niðurstöður 

ræddar í ljósi fyrri rannsókna og út frá þeim hugtökum sem lagt var upp 

með í byrjun verkefnisins. 
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2 Fræðilegur bakrunnur 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er fjallað um fagmennsku kennara og að hún 

eigi að byggjast á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og 

siðferði starfsins. Þar er einnig tekið fram að aðalstarf kennara sé að hugsa 

sem best um barnið, að þarfir þess skulu vera í fyrirrúmi og jafnframt að 

kennarar gegni lykilhlutverki í öllu starfi skólans. Þeir eiga ekki aðeins að 

hugsa um velferð barna í leikskólanum heldur eiga þeir einnig að skapa 

góðan skólabrag, hvetjandi námsumhverfi og réttlátar vinnureglur ásamt 

því að útfæra á faglegan hátt starf á leikskólum. Í aðalnámskránni er fjallað 

um gagngerar breytingar í íslensku samfélagi og leitt að því líkum að þessar 

breytingar hafi bæði bein og óbein áhrif á skólakerfið og um leið hafi þær 

áhrif á starfsemi skólanna og auki kröfur til kennara. 

Hvort sem litið er til efnahags eða atvinnumála, félagsmála og 

fólksflutninga eða tækni og samskipta má finna deiglu og 

breytingar sem hafa áhrif á menningarlíf og þekkingu, menntun 

og uppeldi. Það má til sanns vegar færa að breytingar í íslensku 

samfélagi undanfarin ár hafi verið mjög hraðar og því aukast 

kröfur til skóla um að aðstoða samfélagið við að átta sig á 

breytingunum og takast á við nýjar aðstæður.  

(Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls. 11–12). 

Hér er bent á þær öru breytingar, sem hafa átt sér stað í þjóðfélaginu, og að 

kennarar þurfi að vera til staðar og leggja sitt á mörkum til að þessar 

breytingar gangi vel fyrir sig. Þeir þurfa jafnframt sjálfir að takast á við 

breytingar í starfi sínu og vera til staðar fyrir þá sem nota þjónustu 

skólanna. 

2.1 Streita og kulnun 

Hætta er á að leikskólakennari, sem finnur fyrir mikilli streitu, eigi erfitt með 

að sinna starfi sinu sem skyldi og um leið bitni það á börnum og 

vinnufélögum. Um leið skapast ákveðin hætta á að almenn ánægja með 

starfsemi leikskólans minnki hjá foreldrum, börnum og starfsfólki 

leikskólans. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2002) bendir á að streita, sem 

tengist starfi, geti dregið úr framleiðni fyrirtækis sem einstaklingur vinnur 
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hjá. Til þess að draga ekki úr framleiðninni þarf að vera í fyrirtækinu 

meðvitund um hvað veldur álagi og streitu og vinna þarf markvisst gegn því. 

Samkvæmt leiðbeiningum frá Vinnuvistfræðifélagi Íslands (2011) á að hanna 

vinnustaði með það í huga að bæta líðan og draga úr álagseinkennum 

starfsmanna ásamt því að skipuleggja störf þeirra þannig að sem mest 

framleiðni skili sér en valdi um leið starfsmönnum eins litlum óþægindum 

og hægt er. 

Gerðar hafa verið rannsóknir á vegum Vinnueftirlitsins hér á landi um líðan 

leikskólakennara sem flestar fjalla um líkamlegt álag og vinnuaðstöðu. Í þeim 

kemur fram að aðstæður í leikskólum eru í flestum tilfellum góðar en mikill 

meiri hluti starfsfólks leikskóla finnur fyrir óþægindum frá hreyfi- og stoðkerfi 

og 25% gátu ekki stundað dagleg störf vegna óþæginda á því ári sem 

rannsóknin var framkvæmd. Einnig kemur fram að meiri hluti starfsfólks taldi 

starfið andlega erfitt og deildarstjórar og aðrir stjórnendur voru undir meira 

álagi en aðrir starfsmenn leikskólans. Hrós kom nánast jafnt frá stjórnendum og 

samstarfsfélögum (Berglind Helgadóttir o.fl., 2000).  

Kelly og Berthelsen (1995) telja að ekki sé nóg að líta til líkamlegra þátta 

þegar kemur að streitu og líðan heldur leggja mikla áherslu á að litið sé á 

heildarmyndina, það er bæði andlega og líkamlega þætti. Líta þarf á andlega 

þætti sem ýta undir starfsánægju og draga um leið úr streitu. Rannsóknir benda 

til þess að starfsánægja hljótist af kennslunni sjálfri, af að ná árangri í starfi og 

sjá framfarir hjá börnunum (Arna H. Jónsdóttir, 2003; Dinham og Scott, 2000). 

Talið hefur verið að ef kennarar finna fyrir starfsánægju staldri þeir lengur við í 

starfi. Þeir eru jákvæðari, axla meiri ábyrgð og eiga betri samskipti við starfsfólk 

og börn (Tsigilis, Zachopoulou og Grammatikopoulos, 2006).  

Afleiðing mikillar streitu í starfi og tilfinningaþrots er talin vera kulnun 

(Tsai, Fung og Chow, 2006; Tsigilis o.fl., 2006). Mikil streita getur valdið því 

að kennarar missa viljann til kennslu, upplifa neikvæðar tilfinningar, 

metnaður minnkar, þeir hætta að setja sér markmið, einangrast og hætta 

að lokum í vinnu. Það má því segja að þessi upptalning sé merki þess að 

nauðsynlegt sé að kanna hvað veldur of mikilli streitu til að geta komið í veg 

fyrir þætti sem hafa neikvæð áhrif á starf kennarans (Kim, Lee og Kim, 

2009). Eldri rannsókn (Borg, 1990) sýnir að þriðji hver kennari telji mikið 

álag fylgja starfi sínu og yngri rannsókn (Mearns og Cain, 2003) sýnir að það 

sé nú viðurkennt um allan heim. Í nýjum rannsóknum (Sheridan, Williams, 

Sandberg og Vuorinen, 2011; Rentzou, 2012) er einnig bent á mikið álag og 

streitu í kennarastarfinu. Í rannsóknum, sem gerðar hafa verið á leik–, 

grunn– og framhaldsskólakennurum, hefur komið fram að tæplega 
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helmingur þeirra telja starfið mjög streituvaldandi og streituna aukast með 

árunum (Dunlop og Macdonald, 2004). 

2.1.1 Orsakir streitu 

Kelly og Berthelsen (1995) hafa bent á að engin ein ástæða valdi streitu og 

einstaklingar séu misjafnlega í stakk búnir til að takast á við álagsþætti sem 

ógna heilsu þeirra. Margt bendir til þess að einstaklingur verði að geta 

samsamað sig þeim skóla sem hann vinnur í. Til að forðast streitu þarf 

gildismat leikskólakennara og skólans að fara saman og sannfæring hans og 

viðhorf má ekki stangast á við þær starfsaðferðir sem hafðar eru í heiðri í 

skólanum (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007b). 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2002) telur ástæður vinnustreitu geta verið 

margs konar, meðal annars getur andlegt og félagslegt álag vegna 

vinnuaðstæðna og skipulags haft áhrif og slæm samskipti á vinnustað geti 

aukið líkur á vanlíðan og streitu. Togstreita milli einstaklingsins og faglegs 

starfs getur valdið kennurum áhyggjum og streitu og leitt til að kennari 

hætti kennslu. Margs konar áreiti getur einnig orðið til þess að kennari 

hætti kennslu og það getur einnig gert það að verkum að sjálfstraust 

kennara minnkar og hann upplifi vonbrigði í starfi (Gold, 1998). Aðrir þættir 

eins og of mikil vinna, ófullnægjandi úrræði, skortur á faglegri 

viðurkenningu, skortur á skilvirku samstarfi, átök innan skólans og átök 

innan starfsins geta valdið streitu (Betroret, 2006), svo og að vinna náið 

með fólki (Rentzou, 2012) ásamt tímapressu, skrifstofuvinnu, stærð 

barnahópa (Tsai o.fl., 2006), manneklu, námskrá, samskiptum við foreldra 

og starfsmannamálum (Kelly og Berthelsen, 1995).  

Talað er um að kröfur á leikskólakennara aukist eftir því sem samfélagið 

verður margbreytilegra og því fylgja breyttar og/eða nýjar áherslur í vinnu 

svo sem aukin skrifstofuvinna (Kelly og Berthelsen, 1995). Til að valda 

starfinu þarf kennarinn að hafa faglegt sjálfstraust sem hann getur notað til 

að skipuleggja, framkvæma og ná tilætluðum árangri (Bandura, 1986). Því 

má velta fyrir sér hvort innsæi minnki og kennarar forðist ákvarðanatöku ef 

togstreitan og álagið verður of mikið. Kennari þarf að taka ákvarðanir 

byggðar á þekkingu og innsæi og ígrunda stöðu sína af kostgæfni (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2002). Bent hefur verið á að hæfni til að takast á við 

álagsþætti, sem valda streitu, megi að mörgu leyti rekja til persónueinkenna 

kennaranna. Rannsóknir (Kim o.fl., 2009; Tsai o.fl., 2006; Tsigilis o.fl., 2006) 

benda til að hæfileikar kennara til sjálfstjórnar skipti sköpum og geti komið í 

veg fyrir streitu og kulnun í starfi. Samkvæmt niðurstöðum sænskrar 

rannsóknar (Sheridan, Williams, Sandberg og Vuorinen, 2011) eru ekki allir 
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leikskólakennarar tilbúnir að taka að sér stjórnunarhlutverk þar sem þeir 

eru ekki sú manngerð sem á auðvelt með stjórnun og skipulagningu heldur 

kýs fyrst og fremst að vinna með börnum.  

Álagsþáttum er þó ekki einungis stýrt af kennurum sjálfum því talið er að 

starfsumhverfi, vinnuálag, umbun, starfssamfélag, sanngirni og gildismat 

geti haft veruleg áhrif á tilfinningaþrot (Anna Þóra Baldursdóttir og 

Valgerður Magnúsdóttir, 2007a) 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) kemur meðal annars fram að 

mikilvægt sé að starfsmenn ráði við þau viðfangsefni, sem þeim eru fengin, 

vinni þau á grundvelli eigin sannfæringar og láti ekki stjórnast af ytri 

aðstæðum sem geta haft áhrif á sannfæringu þeirra. Jafnframt kemur fram 

að nýir deildarstjórar geti orðið fyrir miklu áfalli sökum reynsluleysis af 

starfinu og skort á hæfni en um það töluðu einnig eldri deildarstjórar í 

rannsókninni. Þá kemur fram í rannsókn Örnu (1999) að sumir deildarstjórar 

töldu sig ekki vera tilbúnir í þetta hlutverk og það kom þeim á óvart hversu 

erfitt hlutverkið var og krefðist mikillar stjórnunar. Einnig kemur fram í 

rannsókn Örnu (1999) að ekki sé óalgengt að nýútskrifaðir deildarstjórar fái 

enga handleiðslu heldur sé hent beint í djúpu laugina, ef svo mætti segja. 

Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum Kelly og Berthelsen (1995) en 

leikskólakennarar í þeirri rannsókn töldu sig ekki hafa næga menntun til að 

takast á við aðra starfsemi en þá sem sneri að börnunum. 

2.1.2 Einkenni og afleiðingar streitu  

Þótt ekki hafi verið gerðar íslenskar rannsóknir á þeim kröfum sem gerðar 

eru til deildarstjóra í leikskóla heyrast raddir þess eðlis að þær séu sífellt að 

aukast og það samræmist niðurstöðum rannsóknar Dunlop og Macdonalds 

(2004) um að sífellt séu gerðar meiri kröfur til kennara. Elizabeth 

Stamopoulos (2012) bendir á að starf deildarstjóra hafi breyst mikið í 

gegnum tíðina og lúti nú enn meir að stjórnun og skipulagningu heldur en 

vinnu með börnum. Hún segir jafnframt að breytingar, sem rata inn í 

aðalnámskrá, geti haft það í för með sé að leikskólakennarar ráði ekki við að 

mæta þeim og að þær séu fyrir utan fagmennskusvið þeirra og reynslu. Í 

rannsóknum Örnu H. Jónsdóttur (2005, 2009) kemur fram að staða 

deildarstjóra er flókin og margþætt og geti reynt mikið á hann; jafnframt að 

togstreita geti myndast hjá deildarstjóra þegar hann reynir að mæta kröfum 

úr öllum áttum. 

Þessi togstreita deildarstjórans getur komið niður á starfinu í deildinni og 

valdið honum streitu þegar til lengri tíma er litið. Í rannsókn Maslach, 

Schaufelis og Leiters (2001) er talið að streita geti komið í veg fyrir 
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árangursríkt skólastarf og því þurfi að gefa vinnutengdri streitu gaum. Kim, 

Lee og Kim (2009) telja minni vilji til að takast á við áskoranir, að missa 

sjónar á markmiðum og minnkuð starfsgeta sé afleiðing kulnunar. Bent 

hefur verið á að kennarar séu í áhættuhópi hvað varðar streitu og 

tilfinningalegt þrot. Líklegt er að gæði skólastarfsins minnki þegar kennari 

verður örmagna bæði líkamlega og andlega og nær ekki að takast á við 

breytingar eða kröfur frá starfsumhverfinu. Það verður til þess að viðhorf 

hans breytist og leiðir svo til þess að mistök fara að gera vart við sig sem 

aftur dregur úr fagmennsku. Að lokum missir hann trú á sjálfum sér og því 

sem skiptir hann máli (Maslach o.fl., 2001). Rodd (2006) bendir á að 

starfsmenn, sem sýna merki kulnunar, finna fyrir minni starfsánægju en 

aðrir, afköst þeirra minnka, fjarvistir aukast, gæði starfsins minnka og 

starfsmannaveltan eykst.  

2.1.3 Hvernig er hægt að koma í veg fyrir streitu og kulnun? 

Því hefur verið haldið fram að ekkert eitt geti komið í veg fyrir streitu heldur 

þurfi margir þættir að vinna saman til að tryggja starfsánægju og 

fagmennsku kennara. Í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar 

Magnúsdóttur (2007a) um kulnun kemur fram að hrós og hvatning frá 

stjórnendum, samstarfsfólki og foreldrum skipti kennara miklu máli. Bent 

hefur verið á að stjórnendur eigi mikinn þátt í að koma í veg fyrir streitu og 

kulnun og að þeir þurfi að taka ábyrgð á að viðhalda fagmennsku og 

starfsánægju (McCarthy o.fl., 2010). Þessir utanaðkomandi þættir verða til 

að byggja upp sjálfstraust og bæta fagmennsku hjá kennara ásamt því að 

vinna gegn kulnun. Aðbúnaður skóla hefur einnig áhrif ásamt skipulagi 

innan hans. Til dæmis er talið mikilvægt að kennarar kenni á sviðum þar 

sem þeir finna til faglegs sjálfstrausts. Ef kennari finnur ekki til faglegs 

sjálfstrausts er meiri hætta á kulnun í starfi en ella. Kulnun er einnig líklegri 

ef afstaða til námskrár skólans er neikvæð, til dæmis ef kennurum þykir 

námskráin of stýrandi. Stamopoulos (2012) bendir einnig á mikilvægi þess 

að hafa trú á sjálfum sér þegar kemur að fagmennsku og að fagleg þekking 

og trú á eigin getu þurfi að vinna saman. Vinnuálagið þarf einnig að vera 

viðráðanlegt og kennarar þurfa að fá umbun fyrir starf sitt. Jóhanna 

Einarsdóttir (2002) bendir á að kennari þurfi því að finna sér vinnustað sem 

hann getur samsamað sig við svo hann finni til starfsánægju. 

Niðurstöður rannsókna Önnu Þóru Baldursdóttur og Valgerðar 

Magnúsdóttur (2007a, 2007b, 2008) sýna einnig að hæfni kennara til að 

bregðast við því óvænta vinni gegn kulnun í starfi. Í því samhengi er 

áhugavert að skoða uppeldisfræðileg viðhorf kennara því talið er að 
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kennarar kalli þau fram til að takast á við vandamál, sem koma upp, og taki 

ákvarðanir út frá þeim (Vartuli, 1999). Jóhanna Einarsdóttir (2002) hefur 

jafnframt bent á að gildismat kennara ráði sannfæringu þeirra og að 

kennarar þurfi að vera meðvitaðir um eigin gildi og viðhorf. Það ýtir enn 

sterkar undir það að heppilegast sé fyrir kennara að velja sér starfsvettvang, 

sem henti þeirra gildismati, til þess að þeir finni sig í starfi og geti samsamað 

sín viðhorf gildandi námskrám. Ætla má að kennarar þurfi að finna 

vinnustað þar sem hugmyndir þeirra fá að njóta sín og þróun getur orðið á 

starfsháttum þeirra. Þó svo að brennandi áhugi á kennarastarfinu sé talinn 

mikilvægur til árangurs getur myndast sú hætta að kennarar eigi erfitt með 

að aðskilja vinnu og heimili og á sama tíma myndist streita sem verður til 

þess að kennarar brenni út í starfi (Carbonneau, Vallerand, Fernet og Guay, 

2008). Einnig er talað um að endurmenntun og vilji til að þróa sig í starfi geti 

endurnýjað lífdaga leikskólakennara og stuðlað að meiri starfsánægju. 

Nauðsynlegt þykir að leikskólakennarar fylgi samfélagsbreytingum með 

endurmenntun, ekki aðeins til að bæta líðan sína í starfi heldur einnig til að 

byggja upp skólasamfélag þar sem einstaklingar eru undirbúnir fyrir 

þátttöku í því samfélagi sem þeir búa í (Sheridan o.fl., 2011). 

Cenkseven-Önder og Sari (2009) benda á að kennarar vilji hafa áhrif í 

þeim skóla, sem þeir vinna í, og á þeim hvíli ekki aðeins sú ábyrgð að miðla 

þekkingu heldur einnig að vinna í sátt og samlyndi við samstarfsfólk og 

foreldra. Þetta viðamikla hlutverk getur tekið mikið á kennara persónulega 

og togstreita getur myndast milli vinnu og einkalífs. Með þetta í huga má 

ætla að leikskólakennarar þurfi að fá svigrúm til að þróa starfið að sínum 

hugmyndum og fái að taka þátt í ákvörðunartöku í skólanum.  

Eitt af því sem talið er geta komið í veg fyrir streitu og kulnun er 

félagslegur stuðningur. Í rannsókn Kim og félaga (2009) benda niðurstöður 

til þess að félagslegur stuðningur og skapgerð einstaklinga hafi áhrif á hvort 

kulnun í starfi gerir vart við sig. Til að koma í veg fyrir kulnun í starfi þarf 

félagslegur stuðningur að vera til staðar auk þess sem stuðningur 

vinnufélaga, fjölskyldu og skólastjórnanda skiptir kennara miklu máli til að 

koma í veg fyrir álag og streitu í vinnu. Niðurstöður benda einnig til þess að 

persónueinkenni hafi mikil áhrif á hvernig kennurum farnast í vinnu.  

2.2 Deildarstjórar í leikskóla 

Árið 1987 var starfsheiti deildarstóra tekið upp og hefur starfið verið í þróun 

upp frá því (Arna H. Jónsdóttir, 1999). Í kjarasamningi leikskólakennara 

(2012) er meginverkefnum deildarstjóra lýst sem stjórnun og skipulagningu, 

uppeldi og menntun, foreldrasamvinnu og öðru. Fram kemur að 
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deildarstjóri eigi að sinna þeim verkefnum sem yfirmaður felur honum. 

Hlutverk deildarstjórans er margþætt og mjög opið samkvæmt 

starfslýsingunni (fylgiskjal 1). Hann á gæta þess að allt sé til staðar, sem 

deildin þarf í uppeldislegum tilgangi. Hann á að stjórna þeim starfsmönnum, 

sem vinna á deildinni, og skipuleggja samvinnu við foreldra eða 

forráðamenn. Hann á einnig að skipuleggja samvinnu við sérfræðinga og 

hinar ýmsu stofnanir ásamt því að gera það sem leikskólastjórinn eða 

aðstoðarleikskólastjórinn felur honum hverju sinni. Í skýrslu Hörpu 

Njálsdóttur (2004) um áhrif kjarasamninga 2001 kemur fram að laun 

deildarstjóra séu ekki í samræmi við þá ábyrgð og stjórnun sem er lögð á 

hendur þeim. Eftir kjarasamninginn 2001 hafi stjórnun, ábyrgð, 

skipulagsvinna og aukið álag einkennt starf deildarstjóra og mikill meiri hluti 

leikskólakennara og stjórnenda í leikskóla segja álag á deildarstjóra ekki í 

samræmi við kjör þeirra. Einn af álagsþáttunum, sem talinn er fylgja 

kjarasamningnum frá 2001, er að barngildinu var breytt til að hagræða í 

leikskólanum.  

Í reglugerð nr. 365/2001 um breytingu á reglugerð á starfsemi leikskóla 

er kveðið á um breytingu þar sem 5 ára barn er breytt úr 1 barngildi í 0,8. 

(barngildisviðmið) Í reglugerðinni er einnig breyting á reiknuðu rými barna 

úr 7 m² í 6,5 m². Samkvæmt skýrslu Hörpu Njálsdóttur (2004) varð þessi 

breyting til að fjölga börnum í leikskólum á öllu landinu um 804 barngildi. 

Nær allir leikskólakennarar eða 97,2% voru óánægðir með breytinguna og 

töldu mikið álag hljótast af henni. Í skýrslunni kemur fram að skoða þurfi vel 

og meta þann fórnarkostnað sem fylgir þessum ávinningi vegna aukins álags 

og neikvæðra áhrifa á starfsemi leikskóla (Harpa Njálsdóttir, 2004).  

Það er athyglisvert að sjá í starfslýsingu deildarstjóra að uppeldi og 

menntun, það sem flokkast undir meginverkefni, er aðeins lítið brot af því 

sem deildarstjóri á að sinna. Mikill meirihluti lýtur að stjórnun og 

skipulagningu. Samt sem áður er ekki óskað eftir starfsmönnum með 

stjórnendamenntun þegar auglýst er eftir deildarstjórum til vinnu í 

leikskólum heldur þurfa þeir að hafa leikskólakennaramenntum. Að loknu 

þriggja ára háskólanámi er sá sem útskrifast með starfsheitið 

leikskólakennari árið 2012 aðeins búinn að taka einn áfanga í stjórnun og 

samskiptum og eftir fimm ára nám útskrifast leikskólakennarar með 

meistaragráðu en hafa ekki bætt við sig fleiri áföngum þar sem kennt er um 

stjórnun eða forustu nema hafa valið það sérstaklega. Hægt er að velja 

áfanga í uppeldis-og menntunarfræðum um hlutverk stjórnanda með 

áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana en þó er ekki hægt að velja sér 

þessa námsleið nema hafa unnið í tvö ár í menntastofnun (Háskóli Íslands, 

2013). Stamopoulos (2012) bendir á að nú þurfi, með hliðsjón af breytingum 
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sem hafa orðið á starfi deildarstjóra, að hugsa upp á nýtt þær kröfur, sem 

gerðar eru til deildarstjóra, í samræmi við þá áherslu á stjórnun og 

fagmennsku sem í starfinu felst. 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (1999) kemur fram að deildarstjórar töldu 

sig tilbúna til starfs á þeim sviðum sem lúta að börnum, það er í uppeldis- 

og menntunarhluta starfsins en töldu sig ekki hafa næga hæfni til 

stjórnunarstarfa. Þeir töldu sig ekki fá þá leiðsögn, sem þeir þyrftu, og 

handleiðslu sem byrjendur í stjórnunarstöðu. Í rannsóknum Örnu H. 

Jónsdóttur (1999, 2009) og Berglindar Hallgrímsdóttur (2010) kemur fram 

að deildarstjórar telja sig skorta stjórnunarhæfni og jafnframt eiga erfitt 

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

starfsmannamálum. Deildarstjórarnir tölu sig ekki fá næga athygli sem 

stjórnendur í flóknu starfi en það kemur einnig fram í rannsókn Jónu Bjargar 

Jónsdóttur (2012) ásamt því að deildarstjórar töldu sig þurfa meira hrós og 

leiðbeiningu frá sínum yfirmanni. Í skólastefnu Félags leikskólakennara 

(2008) kemur fram að þeir sem eru nýir í stjórnunarstörfum eigi rétt á 

ráðgjöf og leiðsögn. Í stefnunni er einnig talað um að virk 

símenntunaráætlun skuli vera til fyrir allt starfsfólk sniðin af stjórnendum 

skólans. Þá segir í kjarasamningi leikskólakennara (2012) að það sé jafnt á 

ábyrgð starfsmanns og leikskólastjóra að bæta fagþekkingu eða sérþekkingu 

sem er nauðsynleg í því starfi sem viðkomandi starfsmaður gegni í 

leikskólanum. 

Í sænskri rannsókn (Sheridan o.fl., 2011) er bent á að miklar breytingar 

hafi orðið í samfélaginu og á aðalnámskrá leikskóla sem hafi áhrif á störf 

leikskólakennara. Með breyttu samfélagi breytast áherslur í 

leikskólastarfinu sem gera það að verkum að leikskólakennarar telja sig 

meðal annars ekki búa yfir nægri þekkingu í upplýsinga- og tölvutækni en 

telja styrk sinn felast í samskiptum við börn, félagsþroska, sköpun og 

þekkingu á hugmyndafræði leikskóla svo eitthvað sé nefnt.  

Þátttakendur í rannsókn Jónu Bjargar Jónsdóttur (2012) sögðu meðal 

annars að deildarstjórahlutverkið taki yfir leikskólakennarahlutverkið. Vinna 

þeirra fari meira í skipulag og stjórnun heldur en í vinnu með börnum. Þá 

kom fram hjá eldri deildarstjórum að vinna þeirra hefði breyst töluvert í 

gegnum tíðina en nú væri þeim falin meiri ábyrgð og meira væri um 

svokallaða skrifstofuvinnu. Deildarstjórarnir vildu setja meiri ábyrgð yfir á 

starfsfólk sitt varðandi starf með börnunum og töldu starfið oft á tíðum 

erfitt sökum manneklu og veikinda starfsfólks. Í niðurstöðum Örnu H. 

Jónsdóttur (2005) kemur fram að deildarstjórar eigi það til að forðast átök 

við starfsmenn og verða meðvirkir. Í rannsókn Jónu Bjargar (2012) var 
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einnig bent á að faglegt starf ætti það til að gleymast sökum anna þeirra. 

Þetta skapaði streitu þar sem deildarstjórar vildu standast þær kröfur sem 

gerðar eru til þeirra. Þó virtist það vera einstaklingsbundið hversu vel 

deildarstjórarnir tóku því álagi sem þeir lýstu. Það sem þeim þótti 

skemmtilegast var starfið með börnunum, að hafa áhrif og þegar samstarf 

við foreldra og starfsmenn gengi vel.  

2.3 Rannsóknarspurningar 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á líðan og streitu leikskólakennara 

á Íslandi né heldur rannsóknir þar sem litið er á marga samverkandi þætti 

sem hafa áhrif á störf leikskólakennara. Hér á landi eru störf deildarstjóra í 

leikskóla talin verða sífellt viðarmeiri og því áhugavert að kanna hvernig 

deildarstjórar líta á þær breytingar, sem hafa orðið á starfinu, og hvað þeir 

telja að hægt sé að gera til að bæta líðan deildarstjóra í starfi.  

Með fyrstu rannsóknarspurningunum, sem greint verður frá hér á eftir, 

er leitast við að kanna líðan leikskólakennara en talið er að hún geti komið 

niður á starfi þeirra í leikskólanum (Kelly og Berthelsen, 1995). Til að kanna 

líðan leikskólakennara var spurningakönnun um viðhorf, líðan og 

fagmennsku send til allra leikskóla á landinu. Könnunin var notuð til að 

svara fyrstu tveimur spurningunum í rannsókninni en þær eru: 

 

 Hvernig lýsa leikskólakennarar líðan sinni í starfi? 

  Er munur á líðan leikskólakennara eftir stöðu innan leikskólans? 

Þessum tveimur spurningunum er svarað með því að nota megindlega 

aðferð við gagnaöflun. Þær tölfræðilegu upplýsingarnar, sem unnar voru úr 

gögnunum, gáfu vísbendingar um að leikskólakennarar finni fyrir 

neikvæðum tilfinningum í starfi. Þar sem meirihluti þátttakenda, sem 

svaraði spurningakönnuninni, voru deildarstjórar var ákveðið að nota 

eigindlega aðferð til að finna hvað hefur áhrif á líðan deildarstjóra og 

hugmyndir þeirra um fagmennsku. Rannsóknarspurningar þessu að lútandi 

voru eftirfarandi: 

 

 Hvað telja deildarstjórar vera helstu álags- og áhrifaþætti í starfi? 

 Hvaða áhrif telja þeir að streita hafi á fagmennsku, líðan og störf 
þeirra á leikskólanum? 

 Hvernig telja þeir að hægt sé að bæta líðan og viðhalda fagmennsku í 
starfi.
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3 Aðferð 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru í 

rannsóknarferlinu. Fjallað verður um gagnsemi blandaðrar aðferðar (e. 

mixed method) og sagt frá hvernig rannsóknin var framkvæmd. Einnig 

verður fjallað um trúverðugleika og siðferðileg atriði sem geta haft áhrif á 

niðurstöður. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni var notuð blönduð aðferð þar sem megindlegar og 

eigindlegar aðferðir voru nýttar við öflun gagna, greiningu, túlkun og 

skráningu niðurstaðna. Bent hefur verið á kosti þess að nota bæði 

eigindlegar og megindlegar aðferðir en saman geta þær varpað skýrara ljósi 

á það sem verið er að rannsaka, gefið fjölbreyttari og trúverðugri 

niðurstöður og verið líklegri til að hafa áhrif (McMillan, 2008). Notað var 

svokallað útskýrandi snið (e. explanatory design) þar sem megindlegum 

gögnum var safnað fyrst, síðan eigindlegum. Fyrst var spurningakönnun 

(fylgiskjal 2) notuð til að fá yfirlit yfir viðhorf, líðan og fagmennsku 

leikskólakennara og niðurstöður spurningakönnunarinnar síðan notaðar 

annars vegar til að ákvarða frekara framhald á rannsókninni og hins vegar til 

að ákveða hverjir tækju þátt í hinum eigindlega hluta rannsóknarinnar. 

Spurningakönnunin var send út í maí 2011 og innkölluð í janúar 2012. 

Einstaklingsviðtöl voru síðan tekin til að öðlast dýpri skilning á hvað 

mótar viðhorfin, sem fram komu. Í viðtölin voru valdir einstaklingar sem 

teljast fulltrúar hópa með ólík sjónarmið (e. maximum variation sampling) 

(McMillan, 2008). Viðtölin voru tekin í október og nóvember 2012. 

3.2 Megindleg rannsókn 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar var notuð megindleg rannsóknaraðferð: 

spurningakönnun var lögð fyrir starfandi leikskólakennara á Íslandi. 

Spurningakannanir hafa þann styrk að þær safna fjölbreyttum gögnum á 

skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003). Einn tilgangur spurningakannana 

er að draga ályktanir af niðurstöðum út frá svörum úrtaksins og yfirfæra 

þær niðurstöður á þýðið (McMillan, 2008). 
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3.2.1 Þátttakendur 

Notað var hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) við val á 

þátttakendum en ætlunin var að fá leikskólakennara af sem flestum 

leikskólum á landsvísu. Beðið var um að tveir þátttakendur á hverri deild í 

leikskóla svöruðu könnunni (deildarstjóri og leikskólakennari). 

Leikskólastjórar og aðstoðarleikskólastjórar voru beðnir um að svara ekki 

spurningakönnuninni þar sem hún var aðeins ætluð þeim sem störfuðu inni 

á deild. Því er ekki átt við þá í þessari rannsókn þó svo að þeir séu 

leikskólakennarar.  

Hentugleikaúrtaki er helst beitt þegar markmiðið er frekar að álykta um 

tengsl milli breyta en tiltekið meðaltal eða hlutfall í þýði (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningakönnunin var send út í 

260 leikskóla. Af þeim 512 leikskólakennurum sem svöruðu könnunni voru 

voru 67,8% deildarstjórar. Svarhlutfallið var í heild 41,4%  

3.2.2 Mælitæki 

Háskóli Íslands, Háskólinn í Volda og Háskólinn í Ósló vinna að sameiginlegu 

rannsóknarverkefni sem fjallar um fagmennsku í leikskólum en 

spurningakönnunin er einn liður í því verkefni. Íslenski hluti rannsóknarinnar 

var unninn á vegum RannUng (Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra 

barna) við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Spurningakönnunin var 

forprófuð, staðhæfð og þýdd úr norsku. 

Eins og áður hefur komið fram var markmiðið að fá svör við viðhorfum, 

líðan og fagmennsku leikskólakennara. Spurningakönnunin samanstendur af 

30 spurningum. Á listanum voru bakgrunnsspurningar þar sem spurt var 

meðal annars um aldur, starfsaldur, starfshlutfall og fjölda barna á deild; 

einnig voru spurningar á Likert-kvarða þar sem þátttakendur merktu við 

svarmöguleika sem hafa bæði jákvæða og neikvæða stefnu. Likert-kvarðinn 

gefur þátttakendum tækifæri til að velja svar á skala sem er bæði neikvæður 

og jákvæður (McMillan, 2008). Aðeins voru skoðuð svör við einni spurningu 

úr könnuninni í þessari rannsókn eða spurningu nr. 30. Spurningin fjallar um 

tilfinningar sem leikskólakennarar upplifa í starfi sínu en svör við henni geta 

gefið vísbendingar um líðan og streitu hjá leikskólakennurum. Spurningin er 

í 27 liðum og á sjö þrepa kvarða en það er talið heppilegt til að fá góða 

dreifingu. Færri þrep gefa grófari niðurstöður og geta þvingað 

aðgreininguna en stærri kvarði getur ruglað fólk í ríminu og aukið líkur á 

brottfalli (McMillan, 2008). 
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Spurningin númer 30 er þessi: 

 Í eftirfarandi staðhæfingum er lýst tilfinningum sem gætu átt við þig í 
starfi þínu í leikskólanum. Taktu afstöðu til hversu oft þú hefur 
upplifað eftirfarandi tilfinningar síðastliðið ár. 

3.2.3 Framkvæmd og gagnaöflun  

Með því að leggja fyrir spurningakönnun er hægt að ná til margra 

þátttakenda á stuttum tíma og er talið að því stærra sem úrtakið er því 

nákvæmara sé það. Talið er að kannanir séu réttmætar í þeim skilningi að 

sterk tengsl séu á milli þess sem fólk segist gera og þess sem það síðan gerir 

(Þorlákur Karlsson, 2003). 

Spurningakönnunin var send rafrænt til leikskólanna en ekki send beint á 

einstaklinga. Var það sett í hendur leikskólastjóra að útvega þátttakendur. 

Leikskólastjórar fengu bréf (fylgiskjal 3) þess efnis að deildarstjóri og 

leikskólakennari af hverri deild væru beðnir að svara könnuninni Það var því 

alfarið í höndum hvers leikskólastjóra að útvega þátttakendur í þessa 

rannsókn. 

Illa gekk að fá svör við könnuninni en hún var send til leikskólanna í maí 

2011. Í september sama ár var sent út ítrekunarbréf og í kjölfarið hringt í 

alla leikskólana og leikskólastjóri eða aðstoðarleikskólastjóri beðinn um að 

ýta eftir svörun við listanum. Nokkrir báðust undan þátttöku og enn aðrir 

báru við miklum önnum og voru ekki tilbúnir til að veita tíma sem þurfti til 

að svara könnuninni. Í byrjun árs 2012 var aftur hringt út í leikskólana og 

leikskólastjórar beðnir um að fá leikskólakennara til að svara könnuninni en 

henni var lokað og hún innkölluð seinni hluta janúarmánaðar.  

3.2.4 Úrvinnsla gagna 

Þegar búið var að loka fyrir könnunina voru gögnin flutt inn í tölfræðiforritið 

SPSS þar sem þau voru hreinsuð og lýsandi tölfræði keyrð út fyrir gögnin í 

heild sinni. Að því loknu voru valdir saman hópar til samanburðar á þeim 

þáttum sem rannsóknin beinist að. Niðurstöður ólíkra hópa voru bornar 

saman og keyrð voru viðeigandi marktektarpróf (ANOVA og kí-kvaðrat) með 

95% marktektarmörkum til að athuga hvort munurinn í úrtakinu væri einnig 

til staðar í þýðinu. 

3.3 Eigindleg rannsókn 

Í framhaldi af niðurstöðum úr spurningakönnuninni var ákveðið að 

framkvæma eigindlega rannsókn og taka hálfopin einstaklingsviðtöl (e. 
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semistructured) fyrst og fremst til að öðlast meiri og betri skilning og 

þekkingu á því sem rannsóknin beindist að. Hafa þarf að leiðarljósi að dæma 

ekki þær skoðanir, sem koma fram hjá þátttakendum, og alhæfa ekki um 

þær heldur nota þær til að öðlast skilning sem hægt er að nýta í víðtækari 

aðstæðum (Baker, 2004; Bogdan og Biklen, 1998; Silverman, 2005). Þar sem 

67,8% af þeim sem svöruðu spurningakönnuninni voru deildarstjórar var 

ákveðið að taka aðeins viðtöl við þá. Einnig gáfu niðurstöður 

spurningalistans vísbendingar um að vert væri að beina athyglinni enn 

frekar að deildarstjórum sem höfðu unnið lengur en 17 ár og væru komnir 

yfir fimmtugt. Hægt var að finna marktækan mun á niðurstöðum er sneru 

að eldri og yngri deildarstjórum er vörðuðu neikvæðar tilfinningar sem ýtti 

enn fremur undir þá ákvörðun að tala við eldri deildarstjóra. 

3.3.1 Þátttakendur og aðstæður 

Við val á þátttakendum var notað markmiðsúrtak (e. purposeful sampling) 

þar sem þátttakendur eru valdir með það í huga að upplýsingar frá þeim 

komi sér sem best fyrir viðfangsefnið og gefi sem bestar upplýsingar um það 

(McMillan, 2008). Þátttakendur voru valdir með það í huga að geta varpað 

ljósi á líðan deildarstjóra og fá svör við rannsóknarspurningunum. Til að 

velja þátttakendur notaði rannsakandi heimasíðu Reykjavíkurborgar. Þar 

voru upplýsingar um leikskólana birtar í stafrófsröð. Leitað var til 

leikskólastjóranna sem gáfu upplýsingar um hvort í þeirra leikskóla væri 

deildarstjóri sem væri komin yfir fimmtugt og hefði unnið í 17 ár eða lengur. 

Ef deildarstjórarnir voru innan rannsóknarrammans hafði leikskólastjóri 

milligöngu um að ná samband við þá sem vildu taka þátt í rannsókninni. 

Einnig hitti rannsakandi tvo eldri deildarstjóra á fyrirlestrum og fundum og 

bað þá um að taka þátt í rannsókninni. Þeir sjö deildarstjórar, sem valdir 

voru, höfðu allir unnið lengur en 17 ár í leikskóla og voru komnir yfir 

fimmtugt, allir á aldursbilinu 56–62 ára. 

Viðmælendurnir sjö, sem allir voru konur, áttu það sameiginlegt að hafa 

allir útskrifast úr Fósturskóla Íslands, áður Fósturskóla Sumargjafar, á 

árunum 1970–1990. Þær voru í 75–100% stöðu sem deildarstjórar og höfðu 

í upphafi vinnuferils síns ekki sóst eftir stöðunni. Allar nema ein höfðu „lent 

í að verða deildarstjóri,“eins og þær orðuðu það. Sú sjötta sótti um stöðuna 

fyrir sjö árum eftir að hafa gegnt stöðu leikskólakennara í tvö ár en þar á 

undan stöðu leikskólastjóra.  
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Bakgrunnur þátttakenda:  

1. Auður er 62 ára og hefur unnið sem deildarstjóri síðan hún 

útskrifaðist úr Fósturskólanum 1984. Hún hefur tekið þátt í margs 

konar þróunarverkefnum en ekki menntað sig meira eftir að hún 

útskrifaðist. 

2. Kristín er 61 árs, hefur unnið í leikskóla í 36 ár og gegnt þar öllum 

stöðum. Hún segist hafa unnið sem deildarstjóri í 10 ár og hefur ekki 

menntað sig meira eftir að hún útskrifaðist úr Fósturskólanum 1990. 

3. Hrafnhildur útskrifaðist úr Fósturskólanum árið 1975 og er 58 ára að 

aldri. Hún segist hafa verið deildarstjóri með hléum síðan hún 

útskrifaðist. Hún hefur ekki sótt sér frekari menntun þrátt fyrir áhuga 

á því. 

4. Guðrún útskrifaðist árið 1983 úr Fósturskólanum og fékk B.Ed.-gráðu 

frá Háskóla Íslands árið 2009 í leikskólakennarafræði. Guðrún er 56 

ára og hefur verið deildarstjóri síðan það starfsheiti var tekið upp árið 

1987. 

5. Eva er 56 ára og hefur alltaf verið deildarstjóri síðan hún útskrifaðist 

úr Fósturskólanum árið 1987. Árið 1998 lauk hún eins árs 

framhaldsnámi í stjórnun frá Kennaraháskóla Íslands og árið 2003 

lauk hún meistaraprófi frá sömu stofnun í uppeldis- og 

menntunarfræðum ungra barna.  

6. Elísabet er 62 ára og hefur unnið sem deildarstjóri allt frá því að hún 

útskrifaðist úr Fósturskólanum árið 1970. Hún hefur ekki sótt sér 

frekari menntun aðra en að fara á námskeið tengd faginu.  

7. Hafdís er 60 ára og hefur unnið sem deildarstjóri í 7 ár; þar á undan 

hafði hún unnið sem fóstra í leikskóla, dagmamma, leikskólakennari 

og leikskólastjóri. Hún hefur ekki menntað sig meira eftir að hún 

úrskrifaðist úr Fósturskólanum 1974 en sótt eitthvað af námskeiðum 

tengdum leikskólamálefnum. 

Deildarstjórar, sem unnu í leikskólum sem höfðu verið sameinaðir, voru: 

Auður, Hrafnhildur, Kristín og Guðrún. Hrafnhildur og Guðrún unnu hjá 

sömu einingu en hvor í sínu húsinu og höfðu því aldrei unnið saman. 

Allir þeir sem talað var við vildu taka þátt í rannsókninni og buðu 

rannsakanda að taka viðtal á vinnutíma. Deildarstjórarnir völdu hvar viðtölin 

fóru fram og valið stóð alltaf á milli kaffistofa eða undirbúningsherbergja í 

viðkomandi leikskólum. Viðtölin fóru öll fram að morgni til þegar næði var í 
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leikskólunum utan eitt sem tekið var eftir vinnutíma. Reynt var að skapa 

þægilegt og afslappað andrúmsloft til að viðtölin yrðu sem eðlilegust. 

Þægilegt andrúmsloft og traust er talið nauðsynlegt til að viðtölin verði 

áreiðanlegri (Helga Jónsdóttir, 2003). 

3.3.2 Framkvæmd og gagnaöflun  

Áður en viðtölin hófust voru þátttakendum kynntar niðurstöður 

spurningakönnunarinnar og markmið rannsóknarinnar. Viðtölin voru 

hálfopin og stuðst var við viðtalsramma (fylgiskjal 4) með opnum 

spurningum sem gáfu færi á að spyrja nánar um það sem rætt var um og 

gáfu viðmælandanum jafnframt tækifæri til að koma skoðunum sínum á 

framfæri. Að mestu leyti var farið eftir viðtalsrammanum en hann var einnig 

notaður til hliðsjónar svo að eðlilegt flæði myndaðist í samræðunum þegar 

það hentaði. Í hálfopnum viðtölum þarf að vera viðtalsrammi þó svo að 

hann sé ekki í föstum skorðum en honum er ætlað að ramma af 

umræðuefni sem tengist rannsóknarspurningunni og aðferðafræðilegum 

forsendum rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003). Hvert viðtal byrjaði 

með opnum spurningum þar sem þátttakandi var beðinn um að segja 

stuttlega frá sjálfum sér. Síðan svaraði þátttakandi spurningum, sem voru 

innan viðtalsrammans, með því að rannsakandi spurði nánar út í ákveðin 

atriði sem þóttu áhugaverð og leiddi viðmælandann áfram yfir í næstu 

spurningu með því að endurtaka og spyrja frekar um það sem áður hafði 

komið fram. Með því að nota virka hlustun gefur rannsakandi viðmælanda 

til kynna að hann sé á réttri braut (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Að loknu viðtali fékk rannsakandi leyfi til að hafa samband við 

þátttakendur ef hann teldi að hann þyrfti frekari skýringar á því sem kom 

fram í viðtölunum eða ef eitthvað vantaði upp á sem gæti varpað skýrara 

ljósi á rannsóknarefnið. Ekki kom til þess því viðtölin gáfu góða mynd af því 

sem spurt var um.  

3.3.3 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu september 2012 til nóvember 2012. Viðtölin 

voru öll tekin upp með hljóðupptökutæki og síðan afrituð jafnóðum. Við 

úrvinnslu gagnanna var notast við kóðunaraðferð Strauss og Cobins (2008) 

sem felur í sér þrjár gerðir kóða. Í fyrsta lagi opna lyklun (e. open coding) 

Með opinni lyklun er átt við að textinn sé brotinn niður, greindur og 

flokkaður með það að markmiði að raða upp því sem er líkt og ólíkt i 

textanum. Með þessu móti var auðveldara að finna ákveðna flokka eða 

hugtök þar sem búið er að raða textabrotum upp í ákveðna flokka. Með því 
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að flokka gögnin þannig eykst dýpt rannsóknargagnanna (Flick, 2006). Í öðru 

lagi var notuð öxulkóðun (e. axial coding) sem lýtur að því að finna 

tengingar í flokkuninni, tengja saman orsök og afleiðingu og lesa í aðstæður 

út frá gögnunum. Að lokum var notuð markviss kóðun (e. selective coding) 

þar sem gögnunum var komið saman í eina heild og leiðir til uppgötvunar á 

því sem í gögnunum felst (Flick, 2006).  

Leitast var við að byggja upp skilning út frá þeim flokkum sem hægt var 

að finna í viðtölunum. Þeir flokkar, sem voru mest áberandi og kölluðu á 

athygli, voru skoðaðir nánar og gögnin ígrunduð út frá þeim. Alveg frá fyrsta 

viðtali var leitast við að finna skýringar við því sem þátttakendur töluðu um 

og skar sig úr viðtölunum.  

3.4 Réttmæti, áreiðanleiki og siðferðileg atriði 
rannsóknarinnar 

Með því að nota blandaða aðferð var leitast við að stuðla að meiri 

áreiðanleika þar sem gögnum var safnað á fleiri en einn hátt. Talið er að 

megindlega rannsóknin búi yfir innra réttmæti (Þorlákur Karlsson, 2003) en í 

eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að tala um áreiðanleika eins og í 

megindlegum rannsóknum þar sem ekki er hægt að framkvæma 

nákvæmlega sömu rannsóknina á sama hátt. Þrátt fyrir það eru gerðar 

kröfur um að rannsóknir, sem byggjast á viðtölum, séu trúverðugar. 

Fullyrðingar þurfa að vera nákvæmar og skýrar (Lichtman, 2010). Talað er 

um að rökin þurfi vera sterk og sannfærandi ásamt því að aðferðin sem 

notuð er kanni það sem kanna á (Kvale, 1996). Til að uppfylla þessi skilyrði 

voru viðmælendur beðnir um að útskýra mál sitt vel og voru notaðar 

spurningar sem fengu viðmælendur til að fara dýpra í efnið, til dæmis með 

því að biðja viðmælendur að útskýra betur fullyrðingar sem voru settar fram 

af þeirra hálfu. Einnig notaði rannsakandi spurningar sem fólu í sér 

endurtekningu á því sem viðmælendur komu á framfæri til að ganga úr 

skugga um að skilningur rannsakanda væri réttur.  

Farið var eftir þeim höfuðreglum sem nefndar eru í grein Sigurðar 

Kristinssonar (2003) um siðfræði í aðferðafræði og liggja til grundvallar 

þeim siðareglum sem gilda um vísindarannsóknir. Fyrst má nefna 

sjálfræðisregluna sem kveður um að bera eigi virðingu fyrir fólki og upplýsa 

skuli þátttakendur um hvað felist í að taka þátt í rannsókninni. 

Þátttakandinn þarf að vita að hann hafi frjálst val og geti hætt þátttöku 

hvenær sem er í rannsóknarferlinu. Með sjálfræðisregluna í huga voru 

þátttakendur beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki (fylgiskjal 5) þar 

sem heitið var fullum trúnaði, að engar persónugreinanlegar upplýsingar 
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yrðu skráðar og að farið yrði með gögnin sem trúnaðarmál. Í upplýstu 

samþykki felst að þátttakandi skilji þær upplýsingar sem eru fyrir hendi. 

Í öðru lagi skal nefna skaðleysisregluna sem segir til um að rannsókn, 

sem einstaklingur tekur þátt í, valdi honum ekki skaða og að hún samræmis 

hagsmunum viðkomandi. Eins og áður sagði verður farið með gögnin eins 

og trúnaðarmál og því nöfn þeirra sem tóku þátt í rannsókninni verða ekki 

gefin upp heldur fá allir tilbúið nafn.  

Velgjörðarreglan er sú þriðja þar sem lögð er áhersla á að rannsóknin láti 

gott af sér leiða og þjóni göfugu og réttlátu markmiði. Ekki er talið að 

rannsóknin þurfi endilega að vera hagstæð þátttakendum heldur geti hún 

varpað ljósi á það sem rannsakað var og þannig verið til bóta fyrir þann hóp 

sem einblínt er á. 

Að lokum má nefna réttlætisregluna sem getur átt við val á þátt-

takendum þar sem algengt er að þeir sem eru undir í þjóðfélaginu eru valdir 

til þátttöku en óvíst er hvort ávinningurinn skili sér til þessara hópa. Þó má 

segja að umræða, sem upp kemur vegna þessarar rannsóknar, ætti að vera 

ávinningur fyrir þátttakendur þar sem möguleiki er á að greiða úr þeim 

vandamálum sem þátttakendur telja aftra sér og öðrum.  

Þegar litið er til siðferðislegra atriða í framkvæmd spurningakönn-

unarinnar er hægt að velta fyrir sér hvort það hafi haft áhrif að 

leikskólastjórar voru fengnir til að velja deildarstjóra og leikskólakennara af 

einni deild en þeir ekki valdir af handahófi. Hugsanlega hefur þetta val haft 

áhrif á niðurstöðurnar. Vegna lélegrar þátttöku í upphafi var hringt tvisvar 

út í leikskólana til að hvetja til þátttöku. Leikskólastjórar voru beðnir um að 

ýta við sínu fólki til að svara spurningarkönnuninni; það gæti einnig hafa 

haft áhrif á svörunina. 

Í eigindlega hlutanum má líta til áhrifa rannsakanda en hann þarf að 

öðlast traust viðmælanda sem er talið mikilvægt í eigindlegurm 

rannsóknum. Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um að viðhorf hans geti 

haft áhrif á viðmælanda (Kvale, 1996).  

Einu til tveimur árum áður en viðtölin voru tekin höfðu tveir til þrír 

leikskólar hjá Reykjavíkurborg verið sameinaðir í eina starfseiningu. Þrátt 

fyrir að ætlunin hafi ekki verið að skoða hvaða áhrif sameining leikskóla 

hafði á þátttakendur kom fram í viðtölunum að sameiningin hafði áhrif á 

líðan þeirra. Fjórir af þátttakendunum höfðu gengið í gegnum 

sameiningarferli í sínum leikskóla. 

Eftir að hafa tekið tvö viðtöl kom í ljós að mikil munur var á viðmæl-

endum eftir því hvort leikskóli þeirra hafði verið sameinaður öðrum eða ekki 
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og því var ákveðið í framhaldinu að velja þátttakendur til skiptist úr 

sameinuðum leikskólum og leikskólum sem ekki höfðu verið sameinaðir til 

að sjá hvort tilviljun ein réði því að viðtölin voru svo ólík í byrjun eða hvort 

hægt væri að sjá eitthvað mynstur í viðtölunum.  
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4 Niðurstöður 

Meginþema rannsóknarinnar er álagsþættir sem valda streitu, þættir sem hafa 

áhrif á starf deildarstjóra og fagmennska þeirra. Í byrjun rannsóknarinnar var 

leitast við að kanna með spurningakönnun hvaða tilfinningar leikskólakennarar 

höfðu til starfsins. Í upphafi þessa kafla verður fyrstu tveim rannsóknar-

spurningunum svarað út frá megindlegum gögnum. 

Þegar búið var að kanna hvaða tilfinningar leikskólakennararnir höfðu 

gagnvart starfinu voru mótaðar þrjár spurningar til viðbótar sem gætu skýrt 

hvað stýrði líðan deildarstjóra í leikskóla og hvað þeir höfðu að segja um 

áhrifaþætti í starfi og fagmennsku. Til að fá svör við þessum spurningum voru 

tekin viðtöl með eigindlegri aðferð við sjö deildarstjóra en þeir voru valdir þar 

sem meirihluti þeirra sem svöruðu spurningakönnuninni voru deildarstjórar. 

4.1  Yfirlit um líðan leikskólakennara 

Með fyrstu tveimur spurningum rannsóknarinnar er leitast við að kanna líðan 

leikskólakennara og til þess var notuð spurningakönnun um viðhorf, líðan og 

fagmennsku.  

Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hvernig lýsa leikskólakennarar líðan sinni í starfi? 

 Er munur á líðan leikskólakennara eftir stöðu þeirra innan leikskólans? 

Niðurstöður úr spurningakönnuninni bentu til töluverðrar streitu hjá 

þátttakendum. Þeir merktu oftar við svarmöguleika í efri stigum kvarðans þegar 

kom að spurningum sem vöktu neikvæðar tilfinningar heldur en spurningum 

sem vöktu jákvæðar tilfinningar eins og um hvort starfið hefði jákvæð áhrif á 

aðra. Ekki verður fjallað um alla liði spurningarinnar heldur verður einblínt á 

þann marktæka mun sem kom í ljós. 
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Þátttakendur voru beðnir um að merkja við svarmöguleika á sjö þrepa kvarða 

þar sem svarmöguleikar voru frá aldrei síðasta ár upp í daglega.  

 

 

Mynd 1. Hlutfall leikskólakennara sem upplifðu streitueinkenni nokkrum sinnum 
síðasta árið 

Niðurstöðurnar sýna að hluti leikskólakennaranna sögðust hafa upplifað 

streitu í starfi nokkrum sinnum síðasta árið. Eins og fram kemur á mynd 1 

svöruðu 38% leikskólakennaranna að þeim liði eins og þeir hefðu verið að kikna 

undan álagi nokkrum sinnum síðasta árið. 

Um 40% leikskólakennaranna upplifðu sig þreytta nokkrum sinnum síðasta 

árið áður en haldið var til vinnu á morgnana. Um 33% sögðust hafa upplifað 

streitu við að vinna náið með fólki og um 30% leikskólakennaranna sögðust hafa 

upplifað sig útbrunna nokkrum sinnum á síðasta ári. Um 38 % þeirra sem tóku 

þátt í könnuninni sögðust hafa fundist þeir vera tilfinningalega tómir nokkrum 

sinnum á síðasta árið. Einnig sögðu 22% leikskólakennaranna að þeim fyndist að 

þeir væru útkeyrði í lok vinnudags nokkrum sinnum í mánuði. 

Tæp 34% leikskólakennaranna fann fyrir neikvæðum tilfinningum, það er 

streitu, þreytu eða álagi einhvern tímann síðasta árið. 
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Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til og merkja við hversu oft þeir 
upplifðu síðastliðið ár þær tilfinningar sem nefndar voru í spurningakönnuninni 
 

 

Mynd 2. Tilfinningar leikskólakennara gagnvart starfinu 

Eins og fram kemur á mynd 2 svöruðu aðeins rúmlega helmingur 

leikskólakennaranna að þeir upplifðu mikilvæga hluti með börnunum og um 

82% sagðist ekki hafa fulla starfsorku daglega. Þá tölu 40% þátttakenda sig hafa 

fundið fyrir minni áhuga á starfinu einhvern tímann síðasta árið. Hvað þessar 

niðurstöður varðar reyndist ekki marktækur munur hvað varðaði aldur 

þátttakanda, stöðu eða starfsreynslu. 

Hins vegar fannst marktækur munur á aldri þátttakanda og starfsreynslu 

þeirra er sneri að neikvæðum tilfinningum. Rúmlega 49% þeirra sem voru 50 

ára og eldri, 38,4% þeirra sem voru með eldra próf, þ.e. próf frá 

Fósturskólanum, og tæp 46% þeirra sem höfðu starfað lengur en í 17 ár á 

leikskóla töldu starfið fylla sig vonleysi nokkrum sinnum eða oftar á ári. Einnig 

töldu 45% þeirra sem komnir voru yfir fimmtugt sig vera útbrunnin á þessum 

sama tíma. Því finnur tæplega annar hver leikskólakennari, sem hefur náð 50 

ára aldri, fyrir neikvæðum tilfinningum í starfi.  

Fleiri eldri leikskólakennarar töldu starfið gera þá tilfinningalega kalda heldur 

en yngri leikskólakennarar. Hins vegar töldu fleiri ungir leikskólakennarar (43%) 

að börn eða foreldrar kenndu þeim um hluta af sínum vandræðum heldur en 

eldri leikskólakennara komnir yfir fimmtugt (21%). Um 64% leikskólakennara, 

sem höfðu unnið á sama vinnustað lengi, töldu að þeir ættu auðvelt með að 
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skapa afslappað andrúmsloft meðal barnanna en eingöngu 32,5% þeirra sem 

höfðu unnið skemur en í 4 ár á sama vinnustað töldu það auðvelt. 

Hægt er að sjá á svörum við rannsóknarspurningunum að leikskólakennarar 

finna oft til neikvæðra tilfinninga og nokkur hluti þeirra tekst á við tilfinningar 

sem lýst er meðal annars þannig: útkeyrðir, tilfinningalega tómir, þreyttir, kikna 

undan álagi og upplifa streitu við að vinna náið með fólki. Þessar tilfinningar 

gera vart við sig nokkrum sinnum á ári eða oftar hjá 22–40% þeirra 512 

leikskólakennara sem svöruðu könnuninni. 

Niðurstöðurnar sýna jafnframt töluverðan mun á svörum þátttakanda eftir 

aldri þeirra, starfsaldri og menntunarstigi en eins og gefur að skilja helst aldur 

og menntun töluvert í hendur. Þeir sem eldri eru hafa almennt meiri 

starfsreynslu en hafa síður háskólapróf. Niðurstöðurnar sýna að neikvæðar 

tilfinningar gagnvart starfinu koma upp öðru hverju hjá þeim þátttakendum 

sem eru orðnir eldri en 50 ára og höfðu unnið lengur en í 17 ár. Þessar 

niðurstöður eru áhugaverðar í ljósi þess að deildarstjórar voru 67,8% af þeim 

sem svöruðu könnuninni en það gefur vísbendingar um að skoða þurfi frekar 

líðan þeirra og hugmyndir um starfið. 

4.2 Viðtöl við deildarstjóra 

Með hliðsjón af niðurstöðum úr megindlega hlutanum þar sem í ljós kom 

marktækur munur á líðan eldri og yngri leikskólakennara og einnig með hliðsjón 

af því að meirihluti þátttakenda, sem svöruðu, voru deildarstjórar voru tekin 

viðtöl við eldri deildarstjóra með það að markmiði að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

 Hvað telja deildarstjórar vera helstu álags- og áhrifaþætti í starfi? 

 Hvaða áhrif telja þeir að streita hafi á fagmennsku, líðan og störf þeirra í 
leikskólanum? 

 Hvernig telja þeir að hægt sé að bæta líðan og viðhalda fagmennsku í 
starfi? 

Viðtölin gáfu til kynna hverjir væru helstu álags- og áhrifaþættir í starfi að mati 

deildarstjóranna og hvernig þeir túlkuðu líðan sína varðandi þessa þætti. 

Jafnframt komu fram hugmyndir þátttakenda um hvernig hægt væri að koma í 

veg fyrir streitu og álag í starfi þeirra sem deildarstjórar og hvað geri það að 

verkum að þá langi til að halda áfram að vinna í leikskóla.  
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4.3 Áhrifa- og álagsþættir í starfi deildarstjóra 

Álagsþættir geta valdið streitu en áhrifaþættir geta haft áhrif á hvað 

einstaklingar gera og hvernig þeir bregðast við við ákveðnar aðstæður. Hér á 

eftir verður fjallað um álags- og áhrifaþætti sem deildarstjórarnir sögðu að 

hefðu áhrif á líðan þeirra og fagmennsku og verða bæði til þess að auðvelda 

vinnu þeirra og auka starfsánægju en einnig til að draga úr henni og minnka 

fagmennsku. 

Mikil ábyrgð var talin fylgja starfinu og töldu deildarstjórarnir að oft 

skapaðist mikið álag í vinnunni. Annars vegar töldu þeir að ábyrgðin, sem fylgdi 

því að vinna með börnum, væri mikil, það er ábyrgð á að börnunum liði öllum 

vel, að þau nytu umhyggju, fengju tækifæri til aukins þroska og komið væri til 

móts við hvert barn. Hins vegar töluðu deildarstjórarnir um ábyrgð í sambandi 

við stjórnun og umsjón með deildinni og vegna verkefna sem lytu að öðru en 

vinnu með börnum og tengdust deildarstjórastöðunni. 

Fram kom hjá deildarstjórunum að þeir notuðu meiri tíma í skipulags- og 

stjórnunarvinnu heldur en með börnunum en töldu samt að vinnan með 

börnunum skipti mestu máli. Að sjá framfarir barnanna var næg ástæða til að 

halda áfram að starfa á leikskóla þrátt fyrir streitu og slæma líðan. Hægt var að 

greina gleði í viðtölunum sem endurspeglaði ánægju deildarstjóranna með að 

vinna með og hafa samskipti við börn, foreldra og samstarfsfólk. Þegar litið er á 

frásagnir deildarstjóranna er hægt að draga saman ákveðna þætti sem bæði 

mynduðu álag í starfi þeirra og höfðu bæði jákvæð og neikvæð áhrif á ánægju, 

líðan og fagmennsku þeirra. 

4.3.1 Álag í starfi deildarstjóra 

Að sögn deildarstjóranna var álag hluti af vinnu þeirra. Þeir höfðu þó 
mismunandi hugmyndir um álagsþætti, hvað stýrði þeim og hefði áhrif á að þeir 
fyndu fyrir álagi og erfiðleikum í starfi.  
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Mynd 3. Álagsþættir í starfi deildarstjóra í leikskólum 

Á mynd 3 má sjá helstu álagsþætti sem deildarstjórarnir nefndu og höfðu áhrif á 

þá í starfi. Sumir deildarstjórarnir töluðu meðal annars um að þeir væru 

„stressaðir“, tækju vinnuna með heim, sofnuðu ekki á kvöldin og hefðu ekki 

tíma til að komast yfir helstu verkefni dagsins. 
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4.3.1.1 Fjöldi barna á deild og langur vistunartími 
Flestir nefndu að of mörg börn væru á deild, að þeirra mati, og það skapaði 

mikið álag. Mörgum börnum fylgdi fleira starfsfólk og töldu deildarstjórarnir æ 

algengara að starfsfólki fjölgaði, ekki aðeins vegna fjölda barna heldur einnig af 

þeirri ástæðu að sum börn þyrftu sérstakan stuðning í leikskólanum og þar af 

leiðandi fylgdi þeim aukastarfsmaður. Þeir töldu mikinn hávaða skapast með 

þessum mikla fjölda inni á deild og lítið pláss væri til að vinna með börnum. Þeir 

sögðu erfitt að minnka álagið og dreifa fjöldanum um leikskólann vegna mikils 

skipulags og því væri ekki hægt að nýta aðra hluta hússins nema í einstaka tilfellum 

en það gæti skapað ákveðna erfiðleika og áreiti. Elísabet orðaði þetta svona:  

…bara, það eru mikil þrengsli, það er mikill hávaði, það er mikill 

erill og það er vond aðstaða bæði, sko, þegar verið er að sinna 

börnum, líkamlega, það er léleg skiptiaðstaða og það eru 

náttúrulega bleiubörn inni á deild ennþá. Það er vond aðstaða 

þegar við erum að klæða þau til að fara út og ég get talið upp 

svona endalaust. Það er mikið áreiti, það er stöðugt áreiti allan 

daginn og svo verður maður kannski svolítið samdauna þessu því 

að þegar fólk er að koma inn sagði það: „Vá, hvað er mikill hávaði 

hérna.“  

Elísabet taldi ástandið vera miklu verra seinni hluta dags en þá væru börnin 

orðin þreytt enda vinnudagur þeirra langur.  

Þegar deildarstjórarnir ræddu langan vistunartíma barna töldu sumir það 

heillavænlegra fyrir börnin ef hægt yrði að breyta honum. Eva taldi að það 

þyrfti barnanna vegna að stytta vistunartíma þeirra og Guðrún nefndi það 

einnig. Hún taldi að gæðatími á leikskóla væri ekki eftir klukkan fjögur. Guðrún 

sagði að í gegnum tíðina væri smám saman meira um að foreldrar hefðu börnin 

sín í leikskólanum allan daginn þrátt fyrir að vera heima sjálfir. Hún velti fyrir sér 

breytingum í samfélaginu sökum þessa og hvort foreldrar litu á það sem skyldu 

að hafa börnin allan daginn í leikskólanum.  

4.3.1.2 Nýtt starfsfólk 
Mannabreytingar, starfsmannavelta, veikindi í starfsmannahópnum og aðlögun 

starfsmanna var ofarlega á lista deildarstjóranna þegar talað var um álag eða 

erfiðleika sem tengdust starfi þeirra. Deildarstjórarnir töldu almennt að álag, 

sem fylgdi starfsfólki, væri töluvert mikið. Þeir nefndu að ýmis vandræði í 

tengslum við starfsfólk gæti leitt til þess að ekki væri hægt að undirbúa starf 

með börnunum. Jafnframt að skilningur sumra starfsmanna á hugmyndafræði 

leikskólans væri ekki mikill.  
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Deildarstjórarnir töluðu um að þeir þyrftu mjög oft að setja nýtt starfsfólk 

inn í starf leikskólakennarans og um leið að reyna að halda uppi faglegu starfi á 

deildinni; þetta skapaði álag og togstreitu. Hafdís lýsti breytingum á 

starfsmannahópnum: „Já, það er náttúrulega breytilegt frá ári til árs hvað 

kemur hér af samstæðu starfsfólki.“ Hún sagði að hennar reynsla væri sú að það 

væri gott ef starfsmaður héldist í tvö ár í vinnu í leikskóla en að meðaltali væri 

starfsmaður aðeins í eitt ár og færi svo annað. Hún sagði að oft væru þetta 

ungar stúlkur sem væru í skóla eða hefðu tekið sér frí frá skóla og væru á 

leiðinni í skóla aftur. Að hennar mati sóttust þessar stúlkur ekki eftir vinnu í 

leikskóla vegna áhuga þeirra á að vinna með börnum heldur vegna þess að 

auðvelt væri að fá vinnu í leikskóla og auðvelt að ganga þaðan út aftur. Taldi 

Hafdís að þessar endalausu mannabreytingar hefðu áhrif á vinnu með 

börnunum og á börnin sjálf. 

4.3.1.3 Ósjálfstæði starfsfólks  
Annað sem bar á góma í viðtölunum var ósjálfstæði hjá starfsfólkinu. Það var 

talið valda miklu álagi hjá deildarstjórunum og stundum vandræðum þegar kom 

að því að skipuleggja starf með börnunum. Um ósjálfstæðið sagði Elísabet:  

… ég er með starfsfólk sem er svona ósjálfstæðara og kannski erfitt 

að vera með tilsögn á hverjum degi. Að þurfa að segja reyndu fólki 

sömu hlutina kannski dag eftir dag eftir dag. Mér finnst að fólk eigi 

að geta tekið ... já, mér finnst fara svo mikill tími og orka í það sem 

ég vildi nota í annað. 

Auður var sama sinnis þegar hún sagðist oft þurfa að endurtaka sömu hlutina 

við starfsfólkið og sagði óþarflega mikinn tíma fara í tilsögn. Þeir nefndu að 

yfirleitt væri erfitt að gera starfsmönnum, sem ekki voru menntaðir 

leikskólakennarar, grein fyrir hlutverki leikskólakennara og hvernig börn lærðu. 

Hún sagði jafnframt að það væri ekkert endilega sök starfsfólksins heldur geti 

verið eitthvað að stjórnunarháttum deildarstjóranna því hún heyrði um þessi 

sömu vandræði, sem komu upp hjá henni með starfsfólkið, hjá vinkonum 

hennar sem gegndu sama starfi og hún. 

Deildarstjórarnir sögðu draum sinn vera að vinna með sjálfstæðu starfsfólki 

sem gengi í störfin án þessa að þurfa að segja þeim hvað það á að gera. Þeir 

töldu forsendu fyrir að geta viðhaldið faglegu starfi inni á deild þá að 

starfsfólkið væri sjálfstætt og hefði þessa svokölluðu leikskólakennarasýn og 

gætu tekið ábyrgð á starfi með börnum, komið með hugmyndir og framkvæmt í 

því samhengi.  
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4.3.1.4 Stjórnunarhlutverk deildarstjóra og skrifstofuvinna 
Deildarstjórarnir sögðust ekki vera sérstaklega hrifnir af þeirri hugsun að þeir 

væru yfirmenn heldur vildu þeir að allir starfsmennirnir væru jafnir. Bæði Kristín 

og Auður nefndu það sérstaklega. Kristín sagði meðal annars: „Ég er svo agalega 

mótfallin þessum píramída, ég sé fyrir mér þessa japönsku leið, það er að menn 

séu bara jafnir og taki jafn mikla ábyrgð.“ Deildarstjórarnir sögðust gjarnan vilja 

deila þeirri ábyrgð, sem þeir áttu að bera, og vildu gjarnan sleppa við að vera 

titlaðir yfirmenn sem segðu starfsfólki sínu fyrir verkum.  

Auður benti á að stöðu deildarstjórans þyrfti að endurskoða með tilliti til 

valddreifingar. Hún sagði það heillavænlegra að dreifa ábyrgð og verkum, það 

væri lykilinn að farsælu og ánægjuríku starfi í leikskólanum. Hún sagði jafnframt 

að með því að deila ábyrgð og verkum fyndi hver og einn starfsmaður að hann 

væri metinn og um leið auki það líkur á að viðkomandi haldi áfram í starfi og 

leggi sig fram við verkefni sín. Hrafnhildur sagði: „Deildarstjórn er ekki þannig 

að þú sért yfir heldur verður þetta að vera svona samvinna og þá finnst mér 

þetta ganga vel.“  

Deildarstjórarnir töluðu um að þeir reyndu að finna verkefni við hæfi handa 

starfsfólkinu og það þyrfti að finna hvar kraftar þess lægju til þess að það nýttist 

sem best í starfi og að starfsfólkið fyndi fyrir starfsánægju. Þeir töldu mikilvægt 

að finna styrkleika hvers og eins og nýta þá sem best. Að nýta mannauðinn sem 

best var talinn mikill kostur hjá deildarstjórum og að allir væru jafnir á deildinni. 

Kristín sagði til dæmis:  

Þessi manneskja er til dæmis góð í tónlist og ef börnin eru í 

hópastarfi þá er hún að vinna með tónlistina og sér alfarið um 

sönginn og gerir það alveg ljómandi. Í upphafi, þegar við vorum að 

skipuleggja starfið á deildinni, þá spurði ég: „Er það eitthvað sem 

ykkur langar sérstaklega að gera eða hafið meiri áhuga á en öðru?“ 

Fólk tjáði sig um það og það hélt því bara.  

Kristín talaði líka um að eitt það erfiðasta við starfið væri að sameina krafta 

starfsfólksins og halda utan um það sem hóp. Deildarstjórarnir sögðust leggja 

mikið upp úr því að gera alla virka á deildinni og töldu starfsmannahópinn ekki 

ná jafnvægi fyrr en allir væru komnir með hlutverk. Þeir sögðust vinna að því að 

gera alla virka bæði með því að finna styrkleikana og með því að virkja 

starfsfólkið í faglegu starfi á deildinni.  

Að mati deildarstjóranna sýndi sífellt aukið álag sig meðal annars í aukinni vinnu 

sem lýtur að skriffinnsku, stjórnun og aðhaldi. Með skriffinnsku er átt við svokallaða 
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skrifstofuvinnu, til dæmis vinnu á tölvu, skýrslugerð, ritvinnslu, skráningu og annað 

sem deildarstjórarnir þurfa að skila af sér og vera sýnilegt öðrum.  

Í öllum viðtölunum töluðu deildarstjórarnir um tölvuvinnu en þeir sögðu í 

öllum tilfellum að tölvuvinna ylli álagi. Aðeins einn deildarstjóri taldi sig ekki 

forðast tölvuvinnu en ákvað samt sem áður að vinna hana ekki heldur að deila 

henni á aðra starfsmenn deildarinnar. Aðrir sögðu tölvuvinnu vera það sem þeir 

vildu síst gera í vinnu sinni sem deildarstjórar en þeir bentu á að nú væru gerðar 

meiri kröfur um sýnileika í starfinu; til dæmis væri nú gerð krafa um að birt væri 

á heimasíðum efni sem unnið væri með inni á deild og því fylgdi ákveðin 

tölvuvinna – eða efnið/afraksturinn væri sýnilegt inni á deildum. Þátttakendur 

töldu þetta verða til þess að minni tími væri með börnunum og meiri tími færi í 

að skrá í tölvu og útbúa hin ýmsu skjöl sem sýna hvað og hvernig unnið er í 

leikskólunum. Talað var um að einstaka börnum, sem þyrftu á sérfræðiþjónustu 

að halda, gæti fylgt meiri skriffinnska en öðrum.  

Tölvuvinna virtist vekja með deildarstjórunum kvíða eða streitu eins og kom 

fram hjá Hrafnhildi: „Ég held að það sem eiginlega stressar mig mest er tölvan“. 

Deildarstjórarnir veltu stundum fyrir sér hvort þeir ættu að læra meira á tölvur 

en áhugasvið þeirra virtist ekki liggja þar eins og Kristín sagði: „Ég hef reyndar 

ekkert rosalega mikinn áhuga á þessari tegund tölvuvinnu en, hérna, ég væri 

alveg til í að læra meira á tölvu.“ Eva lýsti svipaðri skoðun og sagðist ekki nenna 

að læra á þessar tölvur en geta bjargað sér með það helsta. Hún sagðist deila 

þessari vinnu:  

Ég er til dæmis mjög léleg á tölvu og ég bið þau [starfsfólkið] um 

að fara í mínum undirbúningstíma og gera hluti sem ég ætti að 

gera, ég geri það svo það sé gert og þau geri það. Mér finnst það 

meira mál heldur en ég sé endilega að fá mína fimm 

[undirbúningstíma]. 

Eva var ekki sú eina sem deildi tölvuvinnu með starfsfólki deildarinnar heldur 

kom það fram hjá öllum deildarstjórunum að þeir deildu þessari vinnu. 

Ástæðurnar voru að þeirra mati að þeir kunnu ekki nógu vel á tæknina, þeir 

sögðust heldur ekki hafa áhuga á að læra meira í tölvuvinnslu en þeir töldu 

einnig mjög mikilvægt að ungt starfsfólk á þeirra deild bæri einhverja ábyrgð og 

færðu því tölvuvinnuna yfir á það. Deildarstjórarnir sögðust setja tölvuvinnu yfir 

á yngra starfsfólkið af því að það væri betur að sér í tölvumálum og að auki 

töldu þeir að starfsánægja myndi aukast inni á deildinni ef allir hefðu hlutverk. 

Hafdís lýsti þessu til dæmis þannig:  
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Ég get alveg viðurkennt að ég er ofsalega sein í tölvuvinnslu en ég 

hef bara búið ágætlega á deild og reyni svolítið að nýta mér 

hæfileika fólks í sambandi við. að bara til dæmis að halda utan um 

myndirnar og skrá eitthvað niður, búa til eyðublöð og eitthvað 

svona. 

Kristín sagði: „… Ég er ekki góð í því og þá er ég bara með ungt fólk á deildinni 

sem er rosalega flinkt í því.“ Auður sagði: „Það eru alltaf ungar stelpur sem eru 

miklu flinkari en ég og mér finnst þær líka vera ánægðari með það.“ Sjálfir 

sögðust deildarstjórarnir hafa meiri áhuga á að vinna með börnunum heldur en 

að eyða of miklum tíma í tölvuvinnslu eða – eins og Hafdís sagði: „Já, því mér 

þykir ákaflega miklu skemmtilegra að vinna með börnum en að vera í tölvu.“  

Deildarstjórarnir töluðu um að mikið af álagsþáttum væri tilkomið vegna 

breytinga í samfélaginu eins og aukinni tölvuvinnu, fjölda barna og lengdri 

viðveru þeirra á leikskólum. 

4.3.2 Breytingar í samfélaginu 

Miklar breytingar hafa orðið á starfi deildarstjóra, að mati þátttakenda, eða 

síðan þeir byrjuðu að vinna með börnum á leikskóla. Breytingar sögðu þeir til 

dæmis vera tilkomnar vegna aðalnámskrár og skólanámskrár sem þeir telja að 

hafi haft miklar breytingar í för með sér. Þeir nefndu að nú væru gerðar meiri 

kröfur um faglegt starf í leikskólanum og stjórnunarhlutverk deildarstjóra hefur 

aukist mikið að þeirra mati. Nefndar voru breytingar eins og lengdur 

vistunartími barna í leikskólum, sameining leikskóla, aukinn hlutur deildarstjóra 

er varðar stjórnun og meiri skrifstofuvinna sem lítur meðal annars að tölvuvinnu 

svo eitthvað sé nefnt. Þessar breytingar töldu þeir tilkomnar vegna breytinga á 

samfélaginu sem þeir töldu hafa áhrif inn í leikskólana. Breytingar í samfélaginu 

voru taldar alltaf hafa áhrif á starf þeirra alveg frá því þeir hófu störf í 

leikskólum og sem deildarstjórar. Breytingarnar voru annars vegar sagðar hafa 

verið til batnaðar en hins vegar einnig til þess að skapa álag og streitu hjá þeim. 

Af lýsingum deildarstjóranna að dæma má segja að starf deildarstjórans 

áður fyrr hafi ekki verið eins viðamikið og það er nú á dögum og meiri 

sveigjanleiki hafi verið í starfinu. Þátttakendur sögðu frá því að þegar þeir voru 

að stíga sín fyrstu skref sem nýútskrifaðir leikskólakennarar voru þeir oftast þeir 

einu á deildinni sem voru menntaðir. Voru þeir því fengnir í deildarstjórastarfið 

eða fengin ábyrgð yfir deildinni eins og tíðkaðist þá að sögn Evu. Hún lýsir 

reynslu sinni, þegar hún tók sín fyrstu skref sem leikskólakennari, svona: „Ef 

maður var að vinna inni á leikskóla þá varstu með ábyrgð inni á deildinni; þá var 
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ekki öðrum til að dreifa, við vorum svo fáar“. Elísabet lýsir upplifun sinni á 

svipaðan hátt:  

Það var bara yfirleitt þannig að það var bara leikskólakennari eða 

fóstra, eins og það hét þá, af því að faglærðir voru ekki það margir. 

Það hefur meira komið til af því að það hefur ekki verið það margt 

starfsfólk þar sem ég hef verið að vinna; maður hefur svona lent í 

deildarstjórastöðunni, það var ein sem var yfir deildinni … 

Hinir deildarstjórarnir sögðu það einnig reynslu sína þá að þeir hefðu lent í 

deildarstjórastöðunni. Aðeins einn þátttakandi sótti sérstaklega um 

deildarstjórastöðu og að hans sögn voru það hærri laun sem stýrðu 

ákvörðuninni að stórum hluta – eða eins og Hafdís sagði: „Það spilaði kannski 

pínulítið inn í það bara hærri laun og kannski að það leit út fyrir að vera ekki 

yfirþyrmandi vinna, en ég hef nú kynnst öðru!“ Þarna vísar Hafdís í þær 

breytingar, sem hafa orðið á deildarstjórastarfinu, og um leið í auknar kröfur í 

starfinu síðan hún tók að sér deildarstjórn fyrir sjö árum.  

Hrafnhildur, sem sagðist einnig hafa lent í þessu hlutverki, sagðist frekar vilja 

vera leikskólakennari inni á deild heldur en vera deildarstjóri og hafði tekið hlé á 

deildarstjórahlutverkinu öðru hverju til að vinna inni á deild sem 

leikskólakennari en „lent svo aftur í því“ þegar hinir deildarstjórarnir hættu. 

Hún sagðist hafa lært að vera leikskólakennari af því að hún hefði gaman af því 

að vinna með börnum og það væri ástæðan fyrir því að hún væri enn í leikskóla. 

Hún sagði deildarstjórahlutverkið ekki henta sér sérlega vel og sagði: „Kannski 

er ég ekki þessi týpa í stjórnun...“ 

Hrafnhildur lýsir sér sem týpu sem vill frekar vinna með börnum heldur en 

að stjórna og stýra deild þar sem þarf mikla yfirsýn og skipulagningu, samskipti 

við starfsfólk, yfirmenn og foreldra. Misjafnt var hvort deildarstjórarnir vildu 

losna úr stöðum sínum. Þrátt fyrir að lenda í stöðu deildarstjóra voru sumir 

mjög ánægðir með sinn hlut og vildu nota stöðu sína til að hafa áhrif innan 

leikskólans. Sumir deildarstjórarnir sögðust ekki geta hugsað sér aðra stöðu 

innan leikskólans. Þeir sögðu að þrátt fyrir að deildarstjórahlutverkið hefði tekið 

stakkaskiptum á undanförnum árum og væri mjög ólíkt því sem það var þegar 

þeir byrjuðu, vildu þeir halda áfram að hafa áhrif innan leikskólans. Þeir töldu 

meiri möguleika að láta rödd sína berast í því hlutverki. Guðrún sagði: „Ja, mér 

finnst bara best að ráða sjálf“. 

Eva talaði einnig um að henni fyndist ánægjulegt að vera deildarstjóri þar 

sem hún gæti haft áhrif. Hún sagði: 
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...mér finnst gaman að geta haft áhrif og geta ráðið því, stjórnað 

því sem við erum að gera með börnunum og hvaða áherslu við 

leggjum. Mér finnst gaman að vera í samskiptum við foreldra og 

taka þátt í starfsemi leikskólans og hafa eitthvað að segja, að mín 

rödd heyrist, ég hef áhuga á því. Ég hef skoðanir á því sem er að 

gerast og, já, mér finnst bara gaman að vera svona drifkraftur á 

deildinni, býst ég við.  

Þrátt fyrir ólíkar týpur og mismunandi áhuga á stjórnunarhlutverki deildarstjóra 

voru deildarstjórarnir allir sammála um að hinar miklu breytingar í samfélaginu 

hafi teygt anga sína inn í leikskólann og haft áhrif á starf þeirra; margar 

breytingarnar væru til að bæta starfið en aðrar til að gera það erfiðara og ef til 

vill óviðráðanlegt. Til dæmis um hið síðarnefnda má nefna breytingar sem urðu 

til að auka stjórnun og skrifstofuvinnu á kostnað vinnu með börnum. Þegar 

deildarstjórarnir töluðu um breytingar til batnaðar var faglegt starf ofarlega á 

listanum, námskrá, meiri metnaður og fagmennska. Þeir töldu að leikskólastarf 

hefði tekið stakkaskiptum og sögðust vera ánægðir með þær breytingar sem 

styrktu starfið. Eva lýsir þessu svona: „Ég býst við að það sé meiri fagmennska 

og meira hugsað um hvað er verið að gera, til hvers og hvað ætlum við að fá út 

úr þessum breytingum, sem við erum að innleiða, og hvað viljum við leggja 

áherslu á.“ 

Elísabet talaði einnig um breytingar til batnaðar og sagði:  

...sko það hefur náttúrulega orðið mikil framþróun í sýn á hvað við 

erum að kenna börnunum. Svo finnst mér bara auknar kröfur frá 

þjóðfélaginu og foreldrum, sem er náttúrulega bara jákvætt, og líka 

kröfur um að allt sé sýnilegra.  

Þegar talað var um aðhald, sem fylgdi breytingum sem hafa orðið á leikskólum í 

gegnum tíðina, vitnuðu deildarstjórarnir meðal annars í að þeir þyrftu að vera 

útsjónarsamir því þeir töldu að mikil niðurskurður hefði bitnað á starfinu. Þeir 

sögðu niðurskurð meðal annars sjást í því að minni peningar væru nú lagðir í 

efniskaup og tímavinnu og ekki sé hægt að fá afleysingu þegar starfsmenn væru 

veikir. Deildarstjórarnir sögðu þetta geta bitnað á starfinu og Auður sagði til dæmi: 

„Við *aðrir starfsmenn í húsinu og Auður] hjálpumst að til að láta daginn ganga og 

þá hugsa ég stundum: „Ég er ekki hér til að passa börn. Mig langar ekki að vinna 

þannig vinnu.“ Hún sagðist leggja áherslu á faglegt og skapandi starf með börnum. 

Hún taldi sig ekki vilja vinna á leikskóla þar sem ekki væri hægt að framkvæma 

ákveðna vinnu með börnum vegna manneklu því þá yrði vinnan hennar frekar eins 

og pössun á börnum heldur en faglegt starf með börnum. 
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Ekki var alltaf auðvelt að fá tíma til að undirbúa faglegt starf, að sögn 

deildarstjóranna, eða halda utan um starfsmannahópinn vegna aukins álags 

sem lýsti sér í sífellt fleiri verkefnum. Deildarstjórarnir sögðu að með 

breytingum, sem höfðu orðið á starfi þeirra og breyttum áherslum, svo sem 

meiri stjórnun og skrifstofuvinnu, ykist álagið og starf deildarstjórans með 

börnunum minnkaði á sama tíma. Álagið fólst, að þeirra mat,i í mörgum 

samverkandi þáttum sem áttu sér stað í leikskólanum, svo sem fyrir tilstilli 

aðalnámskrár og skólanámskrár, vegna samskipta við starfsfólk og foreldra og 

verkefna sem fylgdi í kjölfarið. Utan leikskólans töluðu deildarstjórarnir um 

breytingar sem stýrðu viðverutíma barna í leikskólanum, fjölda barna á deild, 

sameiningu leikskóla og fleira. Allt voru þetta álags- eða áhrifaþættir sem snerta 

líðan deildarstjóranna.  

4.3.3 Sameining og stjórnun 

Á síðustu tveimur til þremur árum hafa leikskólar verið sameinaðir hjá 

Reykjavíkurborg. Í upphafi þessarar rannsóknar var ekki ætlunin að fjalla 

sérstaklega um hvaða áhrif sameining leikskóla hefði á líðan deildarstjóra en í 

viðtölunum minntust þátttakendur á sameininguna sem áhrifa- eða álagsþátt í 

starfi sínu sem deildarstjórar. Samkvæmt þátttakendum hafði sameining þeirra 

leikskóla og annarra leikskóla töluverð áhrif á þá. Þrír af fjórum deildarstjórum, 

sem höfðu farið í gegnum sameiningarferli í sínum leikskólum, töldu sig þurfa 

að axla aukna ábyrgð í leikskólanum.  

Stjórnunin hafði aukist, að þeirra mati, sem lýtur að skipulagningu eða 

stýringu á undirmönnum/starfsmönnum á deildinni og þeir lýstu miklum 

mannabreytingum í kjölfar sameiningarinnar. Breytingar urðu að þeirra sögn á 

skipulagningu og yfirsýn verkefna sem þurfti til að halda einni deild á leikskóla 

gangandi. Deildarstjórarnir sögðu að allar þessar breytingar hefðu haft áhrif á 

starf þeirra og líðan. Þeir deildarstjórar, sem unnu í leikskólum, þar sem tveir 

eða þrír leikskólar höfðu verið sameinaðir, töldu að stjórnunin væri komin út 

fyrir veggi deildarinnar og ábyrgðin hefði færst yfir á deildarstjóra þar sem 

leikskólastjórarnir voru minna við í leikskólunum en áður. 

Hafdís taldi mikla erfiðleika hafa skapast í kjölfar sameiningar og sagði 

starfsmenn leikskólanna óánægða, margir höfðu hætt og mikil óánægja hafi 

verið með nýjan stjórnanda leikskólanna. Hafdís sagðist hafa verið orðin ein 

eftir á sínum leikskóla af því starfsfólk,i sem var þar áður en sameiningin átti sér 

stað, og það hafi verið henni erfitt.  

Hafdís sagði að aukin stjórnun væri einn af þeim álagsþáttum sem 

sameiningunni fylgdi. Hún taldi það vera mikil viðbrigði að vera hvorki með 

leikskólastjóra né aðstoðarleikskólastjóra í húsinu og þegar hún var spurð út í 
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aukin verkefni að þeim sökum sagði hún: „Já ég veit ekki eiginlega hvað ég á að 

segja um það ... mér finnst það færa meiri verkefni á okkur og það er ekki alltaf 

staðgengill skólastjóra í húsi“. 

Þegar Auður var spurð út í sameiningu og líðan sína í kjölfar hennar sagði 

hún: „Já, þetta var náttúrulega bara mjög – ég mundi bara segja mjög erfitt.“ 

Auður sagði að breytingarnar hefðu bæði verið til hins betra eins og að 

boðleiðir hefðu orðið styttri – og einnig til hins verra en hún sagði að 

breytingarnar hefðu komið niður á starfinu og öllu starfsfólkinu.  

Auður sagði að sameiningin hafi tekið mjög á hana og sagðist hafa upplifað 

hana eins og sorgarferli sem þurfti að takast á við. Hún sagði að þegar mestu 

breytingarnar stóðu yfir hafi hana ekki langað í vinnuna og ánægjan, sem hún 

hafði alltaf fundið fyrir áður þegar hún kom inn í leikskólann, hafi horfið. Auður 

sagði jafnframt að það sem hefði haldið henni í vinnunni hefðu verið þau 

þróunarverkefni sem deildin vann að. Henni fannst hún ekki getað hlaupið í 

burtu frá þeim verkefnum. Hún var þó glöð með stöðu sína í dag og var komin 

yfir sorgarferlið sem hún lýsti. Hún sagði meðal annars um sameininguna: 

Ég verð að segja eins og er og ég er glöð með að mér finnst svo 

gaman í vinnunni að ég hlakka eiginlega til að fara. Það var í fyrra 

þegar sameiningin var – að þegar ég var að keyra í vinnuna þá 

hugsaði ég stundum að mig langaði ekki í vinnuna en það var þetta 

mikla álag sem þá var og það fylgdi manni alveg allan daginn, alveg 

heim og alls staðar og í rauninni svona sorgarferli. Það verður 

eiginlega að segjast eins og það er að þá hugsaði ég heima hjá mér 

að ef það yrði svona að þá mundi ég ekki geta unnið og ég held að 

ef maður er ekki ánægður í vinnunni og glaður þá geti maður ekki 

unnið með börnum því það er svo mikill partur af því að hafa 

gaman að þessari samveru og gaman að vera saman. 

Bæði Hrafnhildur og Hafdís sögðu að sameiningin hefði tekið mikið á þær sem 

deildarstjóra og þá sérstaklega Hafdísi þar sem mannabreytingarnar voru meiri í 

hennar leikskóla. Þær nefndu báðar að það hefði verið erfitt að hafa ekki 

stjórnanda nálægan og að þeirra mati hefði ábyrgðin aukist töluvert. 

Hrafnhildur kveið fyrir að fara í vinnuna eftir sumarfrí og Hafdís tók í sama 

streng. Þær sögðu ástandið inni á leikskólunum hafa verið óöruggt og stjórnandi 

var ekki nálægur vegna fundasetna utan leikskólans og að þeirra hefði beðið 

óvissa. Hafdís sagði: „Auðvitað bregður manni við að hafa ekki stjórnanda í 

húsi.“ Hún sagði stöðug skilaboð og verkefni vera á hennar könnu þegar 

leikskólastjórinn væri ekki við, allt frá foreldrum og börnum upp í pípara og 

rafvirkja sem þurfti að sinna. 
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Eitt af því sem deildarstjórarnir töldu slæmt við að hafa ekki 

leikskólastjórann nálægt var að þá vantaði einhvern til að styðja þá í sínu starfi. 

Hafdís sagðist ætla að gefa þessu tíma og var talaði um að vera lengur í starfi 

þrátt fyrir erfiðleika sem fylgdu sameiningunni. Hún sagði: „Ég ætlaði nú að gefa 

þessum vetri, eins og ég sagði, tíma en ég vil gjarnan vera í leikskóla þar sem 

skólastjórinn er á staðnum“. Hún sagðist alltaf reyna að styrkja sína starfsmenn 

á deildinni og sjá til þess að unnið væri gott og faglegt starf, hrósa fyrir það sem 

vel væri gert og leiðbeina ef þess þyrfti. Hún sagðist auðvitað reyna að sinna 

sínu starfi eftir fremsta megni en vildi gjarnan að hennar yfirmaður veitti henni 

athygli í starfi, ræddi við hana um hvað væri gott í starfinu og hvað ekki. Hún 

sagði: „Maður er búinn að vera að baslast í einhverju og ekki komist yfir það og 

það er enginn sem sér það.“ Þegar hún var spurð hvort henni finnist hennar 

stjórnandi ekki veita starfi hennar nægilega athygli sagði hún: „Ja, hver á að 

gera það?“ 

Kristín lýsti álagi öðruvísi en hinir deildarstjórarnir. Hún sagðist ekki finna 

mikið fyrir því að búið væri að sameina leikskólann öðrum leikskóla og hafði 

litlar áhyggjur af því hvort leikskólastjóri væri alltaf í húsi eða ekki. Hún hafði 

fjölbreyttari starfsreynslu en hinir deildarstjórarnir og hafði unnið önnur störf 

en í leikskólanum. Hún sagðist alveg skilja hvað væri í gangi í öllum þessum 

breytingum og að hún ætti auðvelt með að skilja og setja sig í spor annarra í 

leikskólanum. Hún sagði: „Já, sérstaklega sem leikskólastjóri af því að fólk – 

sama hvaðan það kemur – ég skil alveg í hverju það er.“ Þarna talaði hún um að 

starf hennar sem leikskólastjóri hafi hjálpað henni því nú hefði hún betri 

skilning á því sem væri að gerast innan leikskólans og um leið skapaði það ekki 

álag þar sem hún skildi betur hvað þyrfti að gera.  

Þegar Kristín var spurð um aðgang að næsta yfirmanni sagði hún: „Maður á 

ekki eins greiðan aðgang að yfirmanni sínum nú, sko, eins og áður. Þetta var, 

þessi litli leikskóli var bara eins og heimili og maður átti alltaf þennan aðgang að 

þessum yfirmanni en núna er það erfiðara.“ Hún deildi þó ekki þeirri reynslu 

með Hrafnhildi og Hafdísi að bera meiri ábyrgð en áður og sagðist ekki taka 

meiri ábyrgð en hún hefði áður gert. Hún sagði aðstoðarleikskólastjóra koma og 

vera nokkra daga í viku inni á leikskólanum og ábyrgðin væri hans. Kristín sagði 

það jákvætt við sameininguna í hennar leikskóla að deildarstjórar hinna 

sameinuðu leikskóla gætu hist og borið saman bækur sínar; það væri gott fyrir 

faglegt starf.  

Hafdís var spurð út í fundi deildarstjóra sameinuðu leikskólanna: Hún svaraði 

því til að haldnir væru fundir þar sem farið væri yfir hvað er gert á deildunum og 

hvernig hægt væri að samræma starfið í leikskólunum en hún sagði almennan 

stuðning eða vilja til samvinnu ekki oft að finna meðal starfsfólks leikskólanna, 
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sama hvort þeir væru menntaðir leikskólakennarar eða annað starfsfólk. Hafdís 

sagði að meira að segja inni á hennar leikskóla væri ekki mikil samvinna milli 

deilda. Hún taldi þetta mjög miður og leikskólunum ekki til framdráttar. 

Hafdís taldi góða samvinnu milli deilda mikilvæga og sagði að hún stæði 

svolítið ein eftir sameininguna: „Mér finnst við vera eitthvað svo sundruð.“ Þá 

sagðist hún vera að lýsa óeiningunni og þeim átökum sem hefðu orðið í kjölfar 

sameiningarinnar í hennar leikskóla. Hafdís, Hrafnhildur og Kristín töldu að 

starfsfólk leikskólanna hefði þurft að fá meiri utanaðkomandi aðstoð um leið og 

sameiningin átti sér stað en ekki tveimur árum síðar eins og í tilviki Hafdísar og 

Hrafnhildar. Þær töluðu um að utanað komandi aðili frá leikskólafulltrúa hefði 

komið og rætt um sameininguna, átök og erfiðleika, sem henni fylgir, og um 

breytingar sem þyrfti að takast á við í kjölfarið. 

4.3.4 Ólík sýn á starfið 

Deildarstjórarnir ræddu um að í leikskólanum myndaðist gjarnan ákveðin 

togstreita milli ófaglærðra og þeirra sjálfra. Þeir töldu að skilningur ómenntaðs 

starfsfólks væri annar en þeirra eigin og mikill tími færi í að segja því til; jafnvel 

gengi tilsögnin ekki alltaf sem skyldi vegna ólíkra sjónarmiða. Deildarstjórarnir 

sögðu allir nema einn að mikill munur væri á að vinna með leikskólakennurum 

eða öðrum. Þeir lýstu þessum mun meðal annars þannig að hægt væri að fara 

beint í faglegt starf með börnunum án sérstakrar tilsagnar eða leiðbeininga um 

hvernig starfið skyldi fara fram en þeir töldu æskilegt að geta unnið gott faglegt 

starf með börnum. Þeir töldu minni tíma fara í tilsögn og leikskólakennarar 

hefðu flestir sama grunn og þeir og því væri meiri skilningur þeirra á milli. 

Kristín, sem taldi alveg eins gott að vinna með öðrum en leikskólakennurum, 

taldi að uppruni fólks og reynsla hefði mikið að segja um hversu vel 

einstaklingur hentaði í starf í leikskóla. 

Eva hafði áhyggjur af sýn starfsfólks á starfið þegar kom að fagmennsku. Hún 

sagði að það væri af hinu góða að fá háskólamenntað fólk með alls konar 

menntun en leikskólasýnin svokallaða væri á undanhaldi. Hún sagði:  

Það er svolítið erfitt að útskýra hver hún er en ég held að flestir 

leikskólakennarar séu með svona svipaða sýn á starfið. Eftir að það 

kom starfsfólk með fjölbreyttari menntun, alls konar menntun, þá 

hefur þessi leikskólasýn orðið svolítið undir. 

Hún sagði að það væri auðveldara að vinna með menntuðum leikskólakennara 

heldur en öðrum þar sem sýnin og markmiðin væru hin sömu og hægt væri að 

upphefja fagmennskuna á annan hátt en með öðru starfsfólki.  
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Allir töldu að hægt væri að ætlast til meira af leikskólakennurum en öðrum 

sem vinna á leikskólum. Deildarstjórarnir töldu upp ýmislegt sem væri 

leikskólakennurum í hag þegar kæmi að þessari samvinnu. Til dæmis má nefna 

skilning á fagorðum, skilning á þörfum barna, skilning á hvers vegna starfið er 

eins og það er og skilning á aðalnámskránni. Hafdís sagði um skilninginn og 

aðalnámskrána: „Mér finnst að margir sem vinna hjá mér skilji ekki þessi, þú 

veist eins og, námskrána. Þeir skilja hana ekki og út á hvað hún gengur...“ 

Auður lýsti muninum á skilningi starfsfólks fyrir og eftir nám sem varðar 

leikskóla, svona:  

Við erum búnar að vera með margt frábært fólk sem hefur ekki 

haft neina menntun. Tvær af þeim fóru meira að segja í skólann en 

maður finnur svona [vanta] skilninginn, skilninginn á þörfum 

barnanna og þessu öllu saman og af hverju við erum að leggja 

þetta fram og hvernig. Og það hefur líkað komið fyrir að þeir sem 

ekki eru með menntun finnist bara vesen á okkur. Það er svo gott 

þegar fólk hefur skilninginn.  

Auður taldi að mikill munur væri á þeim sem hefðu farið í skóla og lokið 

leikskólakennaranámi og þeim sem ekki hefðu gert það. Hún taldi starfið ganga 

miklu betur og hægt væri að gera meira inni á deildinni og með börnunum. Hún 

sagði að þetta skapaði ekki aðeins öryggi og vellíðan hjá börnunum heldur 

kæmist meira jafnvægi á starfsmannahópinn. Hrafnhildur benti á að lítill 

skilningur starfsmanna á hugmyndafræðinni væri ekki aðeins slæmur fyrir 

starfsfólkið á deildinni heldur gæti það valdið misskilningi hjá börnunum og 

ruglað þau í rýminu.  

Deildastjórarnir sögðust hafa mikinn áhuga á því að börnin fengju eins góða 

umönnun og hægt væri, þá bæði hvað varðaði umhyggju og faglegt starf. Þeim 

þótti hins vegar oft á tíðum erfitt að fá starfsfólkið sitt til að sjá í hverju starfið 

var fólgið og fá það til að vinna með hagsmuni barnanna fyrir brjósti. 

Deildarstjórarnir töldu bráðnauðsynlega vanta fleiri leikskólakennara inn í 

leikskólana. Eva sagði að hún hafi fundið það sterkt, þegar hún byrjaði á þeim 

leikskóla sem hún vinnur í núna, að sýnin hjá starfsfólkinu var öðruvísi en 

hennar. Hún sagði mikið af öðru háskólamenntuðu fólki inni í leikskólanum og 

það skapaði annað andrúmsloft og aðrar áherslur en þar sem væru fleiri 

leikskólakennarar. Um hina svokölluðu leikskólasýn sagði hún:  

Þessi leikskólasýn, sem ég man svo vel eftir og var svo sterk í 

manni, hún er svolítið að hverfa; það er að verða minna um hana. 

Já, það er svona eitthvað í andrúmsloftinu sem mér finnst hafa 
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breyst, er að hverfa svolítið af því að það vantar leikskólakennara 

inn á leikskólana.  

Allir deildarstjórarnir voru sammála um að það þurfi fleiri leikskólakennara og 

að þeirra sögn langaði þá að fá fleira fagfólk inn í leikskólana, einnig Kristín sem 

taldi uppruna fólks skipta meira máli en menntun þess. Hafdís talaði meðal 

annars um væntingar sínar og hlutverk sitt sem leiðbeinanda ófaglærðs fagfólks 

á deild þar sem hún var eini leikskólakennarinn:  

Þó að ég sé orðin svona fullorðin þá langar mig að vinna með 

fagfólki og mig hefur alltaf langað til þess og ekki síður núna. Mig 

langar að vinna með fagfólki vegna þess að ég hef ekki mikið 

kynnst því. Ég er orðin svo þreytt á þessari kennslu starfsfólks alltaf 

og mér finnst þetta mæða allt á deildarstjóranum.  

4.3.5 Menntun 

Í viðtölunum kom fram mismunandi áhugi deildarstjóranna á frekari menntun. 

Deildarstjórarnir höfðu mismikla menntun að baki og um leið mismunandi sýn á 

hana. Þrír deildarstjórar höfðu sótt námskeið reglulega, tekið þátt í 

þróunarstarfi og tveir af þeim höfðu farið í háskólanám. Þeir sögðu námið hafa 

haft mikil áhrif á þá. Að þeirra sögn höfðu þeir öðlast nýjan kraft til vinnu eftir 

að þeir sóttu sér frekari menntun. Þeir töldu líðan sína hafa batnað og 

fagmennska aukist til muna og þeir sögðust horfa öðruvísi á starfið nú en áður. 

Þeir töldu nám og símenntun styrkja þá almennt bæði í starfi og einkalífi. Eva, 

sem hafði lokið framhaldsnámi í stjórnun ásamt meistaranámi í uppeldis- og 

menntunarfræði, hafði þetta að segja um hvað námið gaf henni:  

… Mér finnst í þessu námi, … bæði í meistara- og stjórnunar- [námi] 

já, mér finnst það hafa opnað sýn inn í, ekkert endilega inn í 

leikskólalífið heldur svo margt annað. Svona í samfélaginu í 

samskiptum fólks, … mér finnst þetta hafa gefið mér svona líka, 

svona, sem manneskju ... 

Eva talaði um að hún hefði öðlast mikið sjálfsöryggi við að fara aftur í skóla og 

það hefði hjálpað henni að takast á við þær breytingar sem hún taldi hafa orðið 

í samfélaginu og um leið í leikskólunum. Þrátt fyrir að hún sagðist gjarnan vilja 

breyta ýmsu í starfi sínu þá sagðist hún öruggari og ánægðari sem deildarstjóri í 

leikskóla eftir námið og var stolt af því að kalla sig leikskólakennara. Hún taldi 

að í dag væri nauðsynlegt að leikskólakennarar með gamla prófið, það er próf 

frá Fósturskólanum, öfluðu sér frekari menntunar. Eva taldi að 
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Fósturskólaprófið jafnaðist á við framhaldsskólapróf og væri ekki nema 

„hálfgildings“, eins og hún orðaði það, miðað við leikskólakennaranámið í dag. 

Hún sagðist líka blása á allt tal um að fimm ára nám leikskólakennara sé ekki 

raunhæft. Henni fannst það nauðsynlegt, ekki aðeins til að lyfta stéttinni upp í 

réttindabaráttu heldur taldi hún lengingu námsins mikið framfaraskref fyrir 

stéttina til að koma henni á stall með öðrum samanburðarstéttum.  

Guðrún sagðist hafa þjáðst af starfsleiða og hefði farið í gegnum erfitt 

tímabil bæði í vinnu og einkalífi þegar hún ákvað að fara aftur í skóla og taka 

B.Ed.-próf í leikskólakennarafræðum. Hún sagðist hafa verið farin að staðna í 

starfi og orðin áhugalaus. Hún sagðist hafa hjakkað í sama farinu og ekki hefði 

lengur verið skemmtilegt í vinnunni. Guðrún sagðist enn fremur ekki hafa 

fundið námskeið eða fyrirlestra sem hentuðu henni og því ákveðið að drífa sig í 

skóla með vinnu. Guðrún hafði meðal annars þetta að segja um námið: „Sko 

mér fannst ég bara fá einhverja nýja sýn, bara, eða svona, gerði það sem ég var 

búin að læra skýrara“. Guðrún taldi námið hafa hrist upp í hugmyndafræðinni 

og opnað henni nýjar víddir í vinnunni. Það hafði líka þann kost, að sögn 

Guðrúnar, að hún gat valið sér áhugasvið sitt þegar kom að lokaritgerð sem hún 

sagði hafa hjálpaði henni við að dýpka skilning og auka áhuga hennar. Guðrún 

talaði einnig um að námið hefði gert það að verkum að hún væri nú óhrædd við 

alla tölvuvinnu og það væru engin vandamál tengd henni. Hún sagðist deila 

tölvuvinnunni einungis til að virkja starfsfólk inni á deildinni og til að deila 

verkefnum jafnt yfir alla.  

Auður hafði ekki tekið annað próf en Fósturskólaprófið en tekið þátt í alls 

konar þróunarverkefnum bæði með kennurum og nemum á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Hún sagði það hafa jafnast á við ákveðinn skóla og hafa verið 

henni afar mikils virði. Auður sagði ekki hægt að taka þátt í þróunarverkefnum 

án þess að læra af því og það sagðist hún vera að gera nánast alla daga. Hún 

sagðist vera stöðugt að leita sér að nýrri þekkingu og eiga greiða leið að 

kennurum Menntavísindasviðs. Auður sagði: „Og ég segi enn og aftur að ef við 

hefðum ekki verið í þessum verkefnum þá er ég ekkert viss um að ég væri 

hérna.“ Þarna talaði Auður um hvað þróunarverkefnin voru henni mikils virði 

þegar hana langaði sem mest að hætta í starfi sínu í leikskólanum. 

Auður sagði nauðsynlegt að vera alltaf að þróa sig í starfi og mikilvægt að 

upplifa gleði í vinnu. Hún benti á að vinnugleði, þróun í vinnu og að uppgötva 

eitthvað nýtt á hverjum degi í vinnu með börnum væri fyrir henni ígildi 

starfsánægju. Auður sagði að dagurinn ætti ekki að snúast um endalaust 

skipulag heldur um að kennarar þyrftu að þróa sig áfram í starfi og vinnu með 

börnum. Hún sagði það líka lærdómsríkt og krefjandi að kynna fyrir öðrum 

verkefnin sem deildin tekur þátt í og það hefði gefi henni mikið sem einstaklingi 
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ásamt því að geta séð árangur í starfi og miðlað honum. Hún sagði: „Já, ég held 

að það skipti rosalega miklu máli, að ég sé ekki bara að stjórna daglegum 

venjum allan daginn.“ Auður vísar í að hún standi ekki utan við verkefnin á 

deildinni heldur taki þátt í að þróa starfið, læra af öðrum og miðla reynslu sinni.  

Þessir þrír deildarstjórar áttu það sameiginlegt að hafa allir sótt aukna 

menntun og þróað sig í vinnu. Þeir sögðust allir hafa áhuga á frekari þróun í 

starfi og töldu að námið hefði endurnýjað líftíma þeirra í leikskólanum. Þeir 

sögðu jafnframt að þeim þætti gaman í vinnunni og vildu halda áfram í þeirri 

stöðu sem þeir voru í. 

Fjórir deildarstjórar höfðu ekki farið aftur í skóla og tveir af þeim, Hafdís og 

Hrafnhildur, vildu gjarnan hætta sem slíkir og verða aftur leikskólakennarar inni 

á deild. Þeir höfðu hvorugir bætti við sig námi eftir grunnnám í Fósturskólanum, 

þó svo að þeir segðust báðir hafa hugsað um að gera það. Þeir sögðust vera 

þreyttir á álaginu, sem fylgdi starfinu, og vildu fá að vera í friði inni á deild og 

vinna með börnunum. Tveir deildarstjóranna, Hafdís og Elísabet, töldu eins og 

hinir fyrri alla menntun vera af hinu góða en fannst ekki taka því að mennta sig, 

þar sem þeir væru orðnir svo gamlir. Hafdís sagði: „Stundum finnst mér ekki 

taka því, ég veit ekki hvað ég verð að vinna lengi í þessu en náttúrulega ef ég 

verð áfram í þessu til 65 eða eitthvað svoleiðis, það er nú ekki langur tími.“  

Elísabet sagðist ekki hafa sótt endurmenntunarnámskeið lengi en taldi það 

samt nauðsynlegt til að viðhalda fagmennsku. Hún sagðist ekki vera neitt 

sérstaklega áhugsöm um að sækja sér frekari menntun og benti á að hún hefði 

farið á nóg af námskeiðum í gegnum tíðina. Þrátt fyrir það sagði hún að 

námskeið ýttu við fólki og vektu með því því viðbótaráhuga.  

Kristín taldi sig vel stadda og ganga vel í deildarstjórastarfinu; hún taldi sig 

ekki þurfa að mennta sig frekar. Hún taldi endurmenntun ekki nauðsynlega 

heldur „bara af hinu góða, svona til að hrista upp í manni“ en um leið sagði hún 

að sá sem sækir endurmenntun þurfi að vera viss um að hann vilji halda áfram í 

því starfi sem hann gegnir. 

4.4 Líðan deildarstjóra 

Líðan deildarstjóranna var að einhverju leyti háð þeim álags- og áhrifaþáttum 

sem þeir töldu upp og sögðu þeir líðan sína hafa áhrif á allt starf inni á deildinni. 

Jafnframt kom fram að líðan þeirra hefði áhrif á fagmennsku þeirra ásamt því 

að hafa áhrif á bæði börn og starfsfólk inni á deildinni.  
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4.4.1 Líðan í starfi  

Flestir deildarstjórarnir sögðu að þeim liði vel í starfi sínu og töldu sig hafa átt 

farsælan feril í leikskólanum. Þeim fannst flestum skemmtilegt að vinna í 

leikskóla og sögðust vera í þessu starfi af því það væri gaman að vinna með 

börnum.  

Auður sagði að það skipti öllu máli að láta sér líða vel og að gleði í starfinu 

væri það mikilvægasta eins og hún orðaði það: „Og ég er svo mikill talsmaður 

þess að hafa það skemmtilegt, að það sé gleði númer eitt tvö og þrjú!“ 

Eva sagði um starfið og líðan sína: 

…mér finnst þetta skemmtilegt starf; mér finnst gaman að 

börnunum, mér finnst gaman að vinna með þeim, mér finnst 

gaman að tilheyra þessu samfélagi sem leikskólinn er, hann er stór 

hluti af mér. Hann hlýtur að vera það, ég er búin að vera hérna 

síðan ég var 18 ára. Ég er bara ánægð og stolt af því en ég kvíði 

stundum fyrir að koma [í vinnuna] því ég finn að þetta gæti orðið 

erfiður dagur og svona. Það er líka oft kvíði í mér.  

Sex af sjö deildarstjórunum sögðust vilja halda áfram að vinna í leikskóla og 

aðrir sex af sjö deildarstjórum sögðu að það væri oft erfitt að fást við það álag 

sem fylgdi deildarstjórastarfinu og um leið skapaði það verri líðan hjá þeim. Þeir 

töldu líðan sína þó almennt góða en áttu það til að finna fyrir streitu sem 

skapaðist af vinnunni eins og Hrafnhildur sagði: „Mér líður vel en ég er pínu 

stressuð samt. Ég er kannski alltaf að velta fyrir mér hlutum eins og að taka 

hlutina með mér heim, hvort ég geti gert þetta eða ...“ 

Mjög misjafnt var hvernig deildarstjórarnir upplifðu álag. Sumir sögðust bara 

leysa vandann á staðnum en aðrir höfðu lent í slæmum aðstæðum þar sem 

skapaðist bæði álag og streita. Guðrún talaði um slæmt tímabil í lífi sínu í vinnu og 

einkalífi og sagði: „Langaði ekki í vinnuna og dreymdi starfsfólkið og alls konar 

svona.“ Guðrún sagðist hafa orðið veik bæði á sál og líkama fljótlega eftir að hin 

svokallaða efnahagskreppa skall á hér á landi og það hafi verið árið 2010 sem 

„mælirinn fylltist“ eins og hún orðaði það. Hún sagði starfsfólkið á deildinni hafa 

verið mjög erfitt og mikið hafi verið um veikindi og fjarveru. Hún sagði manninn 

hennar hafa misst vinnuna á þessu tímabili og saman hafi þetta orðið til þess að 

hún gat ekki meira, langaði ekki í vinnuna og átti erfitt með að takast á við dagleg 

störf. Guðrún sagði að þetta hefði verið versti vetur starfsævi hennar.  

Þegar Hafdís var spurð, hvernig henni liði í vinnunni, sagði hún:  
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Ja, ekkert ofsalega vel en ég ákvað að gefa þessu tíma í vetur. En, 

svona, það var komið í haust eftir sumarfrí, það var kominn svolítill 

doði í mig. Hvað á ég eiginlega að gera? Á ég að fara að taka þátt í 

þessu og ég er nú þannig gerð að ég er að taka þátt í þessu fyrst ég 

var hérna áfram. Ég hef aldrei geta hugsað mér að vera hérna og 

taka ekki þátt í því, því það mundi bara gera mér svo illt. 

Þarna vitnar Hafdís í mikið álag sem hafði verið undanfarin tvö ár í leik-

skólanum. Miklar mannabreytingar höfðu orðið og mikið álag fylgt í kjölfar 

sameiningar. 

Elísabet sagði líðan sína ágæta en lýsir pirringi, lélegum aðstæðum 

starfsfólks í leikskólanum, sem skapar erfiðleika, og stöðugu áreiti alla daga. 

Hún talar meðal annars um lélega skiptiaðstöðu, lítið pláss á deild og mikinn 

hávaða. Hún sagði:  

Stundum verður maður svolítið þreyttur, stundum verður maður 

bara dálítið pirraður. Þó maður reyni að halda því í lágmarki en 

maður er svona svolítið andlega þreyttur. Það er bara yndislegt að 

koma heim í þögnina og svo er maður bara líkamlega lúinn. Maður 

er óskaplega þreyttur svona á hávaðanum hérna. Ég held bara að 

ef þú ert kannski orðin langþreytt bæði líkamlega og andlega þá 

getur þú bara ekki sinnt því sem þú átt að gera almennilega. 

4.4.2 Ánægja í starfi 

Deildarstjórarnir fundu fyrir almennri gleði yfir því að vinna með börnum þótt 

þeir upplifðu margar erfiðar stundir í leikskólanum sem varð þess valdandi að 

þeir tóku vinnuna með sér heim, voru pirraðir og kvíðnir, hugsuðu um að hætta 

í vinnunni og leið ekki alltaf vel. 

Þrátt fyrir ákveðið álagi var margt sem þeir sögðu ánægjulegt og hvatti þá 

áfram. Alltaf væri hægt að finna jákvæða hluti og vinnan með börnunum væri í 

fyrsta sæti. Öllum fannst ánægjulegt þegar vel gekk, bæði í barnahópnum, 

þegar starfsmannahópurinn var samstilltur og þegar foreldrar voru ánægðir. 

Um það sagði Auður: „Mér … hefur gengið mjög vel og á mjög gott með að 

vinna með fólki og mér finnst það mjög gefandi og skemmtilegt. Öll þessi 

samskipt við foreldrana líka ....“ 

Auður talaði líka um samvinnu deildarstjóra á deildinni en hún var sú eina af 

þeim sjö leikskólakennurum sem deildi deildarstjórastarfinu með öðrum. Hún 

sagði að það munaði öllu að geta deilt vinnunni með jafningja og fengið 

stuðning frá honum. Hún sagði það væri miklu minna mál þegar ungu 
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stelpurnar hættu og nýtt fólk kæmi, eins og algengt væri í dag, því þær hefðu 

alltaf hvor aðra til að þróa starfið og veita hvor annarri stuðning. Starfið yrði 

léttara, hún væri sjaldnar þreytt og öll mál væru kláruð á vinnutíma. Auður 

sagðist ekki vilja hafa þetta öðruvísi og þótt hún fengi lægri laun af því að 

deildarstjórastaðan væri skipt þá kysi hún það frekar heldur en að missa 

samstarfsmanninn.  

Þegar deildarstjórarnir voru spurðir um hvað þeir teldu ánægjulegast við 

starfið var starf með börnunum númer eitt. Enginn nefndi að fyrra bragði hvað 

væri ánægjulegt við starf deildarstjóra. Það var ekkert eins skemmtilegt og 

ánægjulegt eins og að vinna með börnunum og sjá þau blómstra í leik og starfi. 

Hafdís nefndi til dæmis að hún væri að hugsa um að hætta sem deildarstjóri og 

gerast almennur leikskólakennari inni á deild og þegar hún var spurð um 

ástæðuna sagði hún: „Bara til að gera starfið mitt skemmtilegra.“ 

Allir sögðu það skipta máli að vera með gott starfsfólk. Það skipti máli að 

foreldrar, starfsfólk og börnin væru ánægð. Hrafnhildur sagði meðal annars um 

hvað veitti henni ánægju í starfi: „Það er bara, finnst mér, þegar allt gengur vel 

og hlutirnir ganga upp og allir eru sáttir, bæði foreldrar og starfsfólk, og svona 

þegar er góð samvinna. Mér finnst það skipta rosalega miklu.“  

Kristín lýsti ánægju sinni í starfi þegar hún sagði: 

Það er ánægjulegt ef það gengur vel og starfsfólkinu líður vel með 

þér og foreldrarnir eru ánægðir og börnin eru númer eitt, tvö og 

þrjú og þú finnur að starfið fullnægir öllum aðilum … þá er 

takmarkinu náð, finnst mér, og ég finn mig þarna í þessari stöðu.  

Guðrún talaði um það sem henni fannst ánægjulegt í starfi:  

Það er alltaf ánægjulegt þegar vel gengur þegar starfið gengur allt 

upp og starfsfólkið „funkerar“ í starfinu og við náum að gera 

verkefni og börnin eru glöð. Þá finnst mér ofboðslega gaman í 

vinnunni þegar gengur svoleiðis.  

Elísabet sagði frá því hvað henni fannst skemmtilegt við starfið: 

Það hefur alltaf verið gegnumgangandi í gegnum starfið … hvað 

það er skemmtilegt og gefandi að vinna með börnum og svo 

náttúrulega sem deildarstjóri kynnist maður mörgu fólki.  

Eva lagði áherslu á ánægjuna af því að vinna með börnum; auk þess nefndi hún 

eigin áhrif innan leikskólans sem deildarstjóri en henni fannst að hún gæti verið 
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áhrifavaldur og drifkraftur inn á deildinni. Guðrún talaði einnig um að hún vildi 

hafa áhrif á starfið á deildinni.  

Þó svo að deildarstjórarnir hafi lýst ánægju í starfi á nokkuð svipaðan hátt, 

með örlitlum áherslubreytingum, þá töldu þeir allir að ánægja í starfi væri 

meðal annars tengd fagmennsku því ef hún væri ekki til staðar væri erfitt að ná 

samhljóm í starfið með börnum, starfsfólki og foreldrum. 

4.4.3 Fagmennska í starfi 

Deildarstjórarnir sögðust leggja mikið upp úr fagmennsku. Þeir vildu umfram 

allt geta sýnt fram á faglegt starf með börnum, þá sérstaklega þeim foreldrum 

sem nýttu sér þjónustu leikskólans. Þeir töldu þó ekki alltaf hægt að framfylgja 

þeim markmiðum að fagleg vinna fari fram á deildinni aðallega sökum þess að 

þeir hefðu ekki tíma til að undirbúa ófaglært starfsfólk fyrir faglega vinnu.  

Flestir töldu þeir að faglegt starf hefði eflst í gegnum tíðina og tilkoma 

aðalnámskrár hefði haft mikil áhrif á fagmennsku í leikskólunum. Deildar-

stjórarnir töldu að þrátt fyrir að markmið hefðu verið sett í starfinu áður fyrr 

væri námskrá kærkomin viðbót sem ýtti starfi með börnum á hærra plan. Þeir 

sögðu að námskránum fylgdi líka meiri metnaður fyrir starfi í leikskólum 

almennt.  

Deildarstjórarnir höfðu ólíkar skoðanir á því hvernig þeir töluðu um 

fagmennsku og hvernig þeir viðhéldu henni í starfi sínu. Auður sagðist meðal 

annars lesa mikið efni tengt leikskóla og stjórnun til að viðhalda þekkingu sinni 

og fylgjast með nýjungum í málefnum leikskólans. Hún sagðist jafnframt hitta 

kollega sína í matarklúbbi þar sem farið væri yfir helstu breytingar og nýjungar á 

sviði menntunarfræða ungra barna. Hún taldi nauðsynlegt að hitta aðra og 

ræða um þessi málefni því annars væri hætta á einangrun. Hún sagði: „Mér 

finnst ég geta haldið mér svona ... svo ég viti um þessa framþróun sem verið 

hefur – ekki staðna einhvers staðar ...“ Auður sagði nauðsynlegt að vera opin 

fyrir nýjungum og það væri alltaf hægt að bæta sig í starfi, sama á hvaða aldri 

maður er. 

Kristín taldi nauðsynlegt að fylgjast vel með því sem væri að gerast í 

málefnum leikskóla og ekki síður mikilvægt að vera meðvitaður um hvað gert 

væri í hennar eigin leikskóla. Hún sagði að kafa þyrfti djúpt eftir fagmennskunni, 

hún væri oft undir yfirborðinu og talaði í framhaldi af því um að þeir sem vinna í 

leikskóla þurfa að vita hvað þeir eru að gera og hvers vegna. Hún sagði að margt 

væri ómeðvitað hjá starfsfólki og að fagmennskunni fylgdi að koma þeirri 

ómeðvituðu hugsun upp á yfirborðið með ígrundun og sýnilegu verki. Kristín 

sagðist viðhalda fagmennsku með því að fylgjast með því sem aðrir gera og 

kynna sér hvað sé að gerast til dæmis í öðrum leikskólum.  
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Elísabet taldi að símenntun væri æskileg til að stuðla að faglegu starfi og að 

fagmennska þýddi að komið væri til móts við hvert barn og að því væri mætt á 

eigin forsendum. Guðrún var sammála því að menntun væri forsenda 

fagmennsku og sagðist hafa viðhaldið sinni fagmennsku með því að taka B.Ed-

gráðu í leikskólakennarafræðum. Hún sagðist áður hafa verið föst í sama farinu 

og var farin að velta fyrir sér að hætta í starfi sínu í leikskólanum. Guðrún hafði 

unnið í 14 ár á sama leikskóla og fundist allt orðið þreytt og „fagmennskan 

dottin niður“ eins og hún orðaði það. En eftir að hafa farið aftur í skóla taldi hún 

sig vera miklu betri fagmanneskju og mælti með að aðrir sem væru í sömu 

sporum og hún hefði verið um tíma gerðu slíkt hið sama.  

Sömu sögu hafði Eva að segja um menntun en hún sagði endurmenntun 

hafa bætt fagmennsku sína mikið og hafa um leið áhyggjur af fagmennsku innan 

leikskólanna. Hafdís sagðist einnig hafa miklar áhyggjur af fagmennsku í 

leikskólum, bæði vegna sífelldra mannabreytinga og veikinda starfsfólks og taldi 

skort á starfsfólki hafa keðjuverkandi áhrif í þá veru að komast ekki í 

undirbúning (eins og það er kallað), til að þjálfa nýtt starfsfólk og sinna öllum 

störfum á deildinni um leið. Hún sagðist reyna að stuðla að faglegu starfi með 

því að hvetja starfsfólkið og hrósa því þegar hún sá að það vann faglegt starf. 

Hafdís – eins og Auður – velti fyrir sér hvort skortur á fagmennsku starfsmanna 

væri hennar sök, hvort hún væri ekki með nógu gott skipulag eða hvort hún réði 

ekki við hlutverk deildarstjórans.  

Undirbúningstímarnir eða tímar til að undirbúa faglegt starf hjá 

deildarstjórunum þurftu oft að víkja vegna veikinda starfsfólks. Deildarstjórarnir 

töluðu um að ekki væri alltaf hægt að fá afleysingu og höfðu sumir þeirra ekki 

komist í undirbúning í langan tíma. Þeir töldu erfitt að sinna faglegu starfi ef 

þeir fengu ekki tíma til undirbúnings og töldu sig jafnvel þurfa lengri tíma en 

þann sem þeir áttu rétt á samkvæmt kjarasamningum. Hafdís sagði meðal 

annars: „Mér finnst ofsalega erfitt líka að – þú veist – að stuðla að faglegu starfi 

þegar ég kemst ekki reglulega í undirbúning“.  

Sumir deildarstjóranna sögðust gefa undirbúningstímana sína eftir til 

starfsfólks á deildinni til að viðhalda starfsánægju þeirra og ýta undir sjálfstæði í 

von um að virkja alla á deildinni. Þeir sögðu mikilvægara að allir væru ánægðir 

heldur en að þeir, deildarstjórarnir, undirbyggju sitt eigið starf; þeir töldu að 

með því að láta starfsfólk fá verkefni og gefa þeim tíma til undirbúnings myndu 

þeir verða ánægðari í starfi. Sumir deildarstjóranna sögðust taka vinnuna með 

sér heim vegna þessa og sögðust ekki geta stuðlað að betra starfi ef þeir 

undirbyggju sig ekki. Þegar Hrafnhildur var spurð um áhrif þess að komast ekki í 

undirbúning sagði hún: „Það stressar mig upp, náttúrulega, og ég hef verið að 

bjarga mér heima.“ 



 

65 

Í þeim tilvikum sem deildarstjórarnir komust ekki í undirbúning – hvort sem 

það var vegna veikinda eða ákvörðunar um að láta aðra ganga fyrir – gat það að 

þeirra sögn valdið streitu, vanlíðan og áhyggjum af því að standa sig ekki nógu 

vel. Einnig töluðu þeir um slæma tilfinningu gagnvart því að hafa ekki undirbúið 

sig nóg og geta sýnt fram á fagmennsku gagnvart starfsfólkinu.  

Deildarstjórarnir sögðu að lítið væri rætt um fagmennsku á fundum eins og 

deildarfundum en á þeim væri oftast farið yfir praktísk mál. Að þeirra sögn voru 

þetta yfirleitt stuttir fundir, aldrei lengri en klukkutími, yfirleitt einu sinni í mánuði 

en stundum sjaldnar. Þeir sögðu að á fundunum væri meðal annars talað um 

einstök börn og málefni viðvíkjandi deildinni, uppákomum og skipulagningu á 

deildinni en hvorki hugmyndafræði leikskólans né nám og leik barna. 

4.5 Hvað er hægt að gera  

Deildarstjórarnir voru beðnir um að velta því fyrir sér hvernig best væri að 

tryggja almennt góða líðan þeirra í starfi og hverjar væru þeirra hugmyndir eða 

leiðir að bættri líðan lögðu þeir fram hugmyndir um hvernig hægt væri að snúa 

álagsþáttunum þeim í vil. Þeir sögðust að sjálfsögðu alltaf vilja hafa nóg 

starfsfólk svo að skipulagt starf inni á deild félli ekki niður og breytast í pössun á 

börnum. Hrafnhildur sagði frá því að í þeim þremur leikskólum, sem voru 

sameinaðir, var hægt að bregðast við manneklu sökum veikinda með ráðningu á 

viðbótarstarfsmanni sem fyllti upp í störf þeirra veiku og fór á milli leikskólanna. 

Hrafnhildur sagði þetta góða lausn og kæmi til með að leysa mörg vandamál 

vegna veikinda starfsfólks. 

Allir deildarstjórarnir sögðust vilja fá fleiri leikskólakennara til vinnu og töldu 

það forsendu fyrir að jafnvægi gæti myndast á deildinni. Betra væri að vera með 

færri börn og þar af leiðandi færri starfsmenn sökum yfirfullra deilda. Í heild 

væru allt of margir einstaklingar, börn og starfsfólk, inni á deildum og ekki væri 

auðvelt að nýta önnur rými leikskólanna sökum mikils og þétts skipulags. Með 

því að fækka börnum töldu deildarstjórarnir að hægt væri að minnka hávaðann, 

koma betur til móts við einstaklinga og gefa hverju barni meira rými í leik og 

starfi.  

Til að styrkja ófaglærðra starfsmenn í vinnu með börnum vildu 

deildarstjórarnir gjarnan geta haldið fleiri fundi þar sem hægt væri að ræða við 

starfsfólkið eingöngu um hugmyndafræði og fagmennsku á deildinni. Þeir töldu 

bestu leiðina til að auka fagmennsku væri að miðla reynslu sinni og þekkingu til 

starfsfólksins, ígrunda og tala við það um hugmyndafræði leikskólans en að 

þeirra sögn gafst ekki tími til þessa að öllu jöfnu. Skoðun þeirra var að fagvitund 

þyrfti að aukast meðal starfsfólks og erfitt væri að fást við fagmennsku þegar ef 

til vill eini leikskólakennarinn á deildinni væri deildarstjórinn sem væri sífellt á 
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hlaupum eða fastur með hóp af börnum og hefði hvorki tækifæri né tíma til að 

leiðbeina og ræða við starfsfólkið um hugmyndafræði og fagmennsku.  

Nærvera leikskólastjóra virtist hafa haft áhrif á deildarstjórana og töldu þeir 

sem unnu í sameinuðu leikskólunum að samskipti við hann þyrftu að vera meiri 

– ekki aðeins til að hann tæki á sig þá viðbótarábyrgð, sem þeir hefðu fengið í 

hendur eftir sameininguna, heldur til að leggja mat á starf þeirra inni á deild og 

vera styðjandi. Hafdís sagðist stöðugt leggja sig fram um að láta starfið á 

deildinni ganga og sagðist hrósa sínu fólki óspart en sér fyndist enginn taka eftir 

hvað hún væri að gera. Hún sagðist vilja fá að vita hvort hún væri að gera vel 

eða ekki og klapp á bakið öðru hverju væri vel þegið.  

Auður deildi starfi sínu sem deildarstjóri með öðrum leikskólakennara. Hún 

sagði það allt annað líf og taldi að fleiri ættu að gera eins og þær stöllur. Þrátt 

fyrir að þær hefðu aðeins minni tekjur væri starfsánægja þeirra mun meiri og 

þreytustigið lægra en þegar þær voru í fullu starfi sem deildarstjórar. Auður 

sagðist til dæmis aldrei taka vinnuna með sér heim, hún lyki sínum verkefnum á 

vinnustað og ræddi við samstarfskonu sína um allt sem þyrfti að ræða um. Hún 

hefði þá tíma til að sækja fræðslu utan vinnutíma um leikskólann þegar henni 

hentaði. Auður sagði það vera auðveldara að vera fjarri yfirmanni og nærvera 

hans væri ekki eins mikilvæg þegar tveir deila ábyrgðinni og starfið yrði í alla 

staði léttara. Hún mælti með þessu fyrirkomulagi við aðra.  

Kristín lagði áherslu á að til að sér liði vel þyrfti öllum öðrum í vinnunni, 

börnum og starfsfólki, að líða vel. Hún sagði það undirstöðu vellíðunar í starfi. 

Hún sagðist reyna að fá það besta út úr öllum svo vinnuálagið skiptist jafnt á 

starfsmenn deildarinnar. Ef tækist að „nýta mannauðinn“ eins og hún orðaði 

það, þá liði öllum vel. Hrafnhildur taldi sig hins vegar ekki vera týpan sem 

hentaði í deildarstjórn og benti á að hún hefði gjarnan viljað fá handleiðslu í 

starfi. Hún sagði: „Ég held að deildarstjórar þurfi oft dálitla handleiðslu, ég 

mundi halda það. Stundum hefði ég haft þörf fyrir handleiðslu og ekki fengið“. 

Hinir deildarstjórarnir nefndu þetta einnig og töldu að handleiðsla væri af 

hinu góða og gæti hjálpað sér í starfi en þeir sögðu einnig að handleiðslu væri 

ekki svo auðvelt að nálgast. Guðrún sagði reynslu sína af utanaðkomandi aðstoð 

hafa verið mjög góða og nauðsynlega fyrir hana á þeim tíma sem hún hefði 

verið útbrunnin og liðið illa. Hún kvaðst þó ekki hafa fengið aðstoð með sína 

erfiðleika fyrr en hún var orðin veik, bæði líkamlega og andlega, vegna álags í 

vinnu og á heimili en þá gekk leikskólastjórinn í að fá leikskólafulltrúa 

sveitafélagsins til að tala við hana; í framhaldi af því hefði hún fengið 

handleiðslu og sálfræðilega aðstoð. Guðrún sagði að í raun hefði mátt koma í 

veg fyrir allt þetta ef hún hefði haft greiðan aðgang að handleiðslu fyrr. Hún 
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taldi að handleiðsla væri mjög góður kostur fyrir deildarstjóra sem hafa margt á 

sinni könnu.  

Hinir deildarstjórarnir voru sama sinnis og Eva sagði um handleiðslu: „Ég hugsa 

að ég hefði haft gott af handleiðslu til dæmis, ég ímynda mér það og ég hef oft 

hugsað út í það og ég held að það mundi hjálpa mér.“ Hún taldi að allir í 

leikskólanum myndu hagnast á því að deildarstjórinn fengi handleiðslu, leiðsögn um 

hvernig væri hægt að takast á við þá þætti sem hefðu mikil áhrif á líðan og streitu.  

Sumir deildarstjóranna nefndu að hugsanlega gæti það haft neikvæð áhrif að 

handleiðsla væri ekki eins aðgengileg og hún þyrfti að vera. Sumir 

deildarstjóranna sögðu það hugsanlega verða feimnismál að viðurkenna að ekki 

gengi eins vel og skyldi á deildinni. Að viðurkenna að deildarstjóri þurfi 

utanaðkomandi aðstoð var talið geta haft áhrif á hvort hann leitaði sér aðstoðar 

eða ekki. Að sögn deildarstjóranna mundu sumir þá ekki leita sér aðstoðar 

vegna hættu á að verða umtalaður sem óhæfur deildarstjóri. Það væri hins 

vegar auðveldara ef handleiðsla væri aðgengileg og viðurkennd. 

Þegar spurt var um hvað hægt væri að gera til að bæta almenna líðan var 

menntun ofarlega á lista deildarstjóranna. Þeir vildu vinna með fagfólki, 

menntuðum leikskólakennurum, og töldu það auka starfsánægju sína og líðan. 

Þeir sem höfðu menntað sig meira en nemur Fósturskólaprófi sögðu allir að 

aukin menntun gerði vinnuna skemmtilegri og bætti fagmennskuna í alla staði. 

Þetta var einnig álit þeirra deildarstjóra sem vildu ekki mennta sig frekar og 

töldu það of seint. Aukin menntun var talin hafa áhrif á einstaklinga svo að þeir 

væru mótækilegri og fúsari til takast á við erfiðleika, bætti líðan þeirra og 

skapaði forsendur til að þeir gætu hlakkað til komandi ára í starfi sínu á 

leikskólanum. 

4.6 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að margir samverkandi þættir höfðu áhrif á 

deildarstjórana og á það hvernig þeir tækjust á við starf sitt. Þeir nefndu að álag 

skapaðist vegna breytinga sem hafa orðið í samfélaginu og hafa skilað sér inn í 

leikskólann . Sem dæmi má nefna lengdan vistunartíma barna, yfirfullar deildir, 

þar sem bæði væru of mörg börn og fullorðnir sem olli því að ekki skapaðist 

rými fyrir börnin í frjálsum leik, og skipulagið inna leikskólanna varð meira. 

Einnig var talað um breytt fyrirkomulag innan leikskólanna sem höfðu verið 

sameinaðir. Áherslubreytingar urðu í kjölfarið þar sem oft var meiri ábyrgð færð 

yfir á deildarstjórana og vinna þeirra með börnum minnkaði. Starfsmannavelta 

var talin of mikil og skortur á leikskólakennurum var talinn hamlandi fyrir starfið 

á deildunum. Deildarstjórarnir töldu of mikinn tíma fara í stjórnun og stýringu á 

starfsfólki í stað undirbúnings faglegs starfs með börnum. Ólík sýn 
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deildarstjóranna og starfsfólks á hugmyndafræði leikskóla var talin ákveðið 

vandamál þegar kom að vinnu með börnunum. Deildarstjórarnir töldu í 

mörgum tilfellum starfsfólk ekki skilja út á hvað starfið gengi, hvað börn þurfi og 

hvernig væri hægt að koma til móts við þau. Talað var um að sá tími, sem ætti 

að fara í faglegt starf, færi frekar í tilsögn og útskýringar á hugmyndafræði 

leikskólans en slíks væri ekki þörf þegar unnið væri með leikskólakennurum. 

Menntun var talin mikil áhrifaþáttur í starfi deildarstjóranna. Þeir vildu allir 

vinna með leikskólakennurum og menntun var einnig talin forsenda 

fagmennsku, skólaþróunar og starfsánægju. Þeir deildarstjórar, sem höfðu 

menntað sig frekar, töldu menntunina hafa gefið sér aukinn kraft til starfa, bætt 

líðan þeirra og um leið starfsánægjuna. Þeir töldu sig hafa fleiri úrræði til að 

bæta líðan sína og til að vinna sem deildarstjórar í síbreytilegu samfélagi. 

Deildarstjórarnir töldu mikilvægt að viðhalda fagmennsku og góðri líðan með 

aukinni menntun og sögðu að hægt væri að bæta við sig þekkingu og reynslu á 

hvaða aldri sem væri. Þeir bentu einnig á lausnir eins og handleiðslu og töluðu um 

að líklega þyrftu allir einhvern tímann handleiðslu og hún ætti að vera sýnilegri og 

auðveldara ætti að vera að sækja sér handleiðslu. Einnig var talað um þá staðreynd 

að margir leikskólakennarar fara beint í stöðu deildarstjóra án þess að hafa 

sérstakan áhuga á því,reynslu eða getu og því þyrftu þeir á handleiðslu að halda. 

Talað var um að oft kæmu upp aðstæður í leikskólum þar sem betra væri að fá 

stuðning sem fæli í sér handleiðslu heldur en ekki. Einnig var talað um að 

stuðningur frá stjórnanda væri nauðsynlegur, að starf deildarstjórans væri metið, 

hann fengi viðurkenningu fyrir störf sín og um leið leiðbeiningu. Rætt var um að 

stjórnandi væri ekki alltaf nálægur og því stæðu deildarstjórarnir oft einir með 

ábyrgð. Bent var á lausnir eins og að deila deildarstjórahlutverkinu þar sem tveir 

deildarstjórar skipta stöðunni með sér. Talað var um að með því að deila stöðunni 

skapaðist meira öryggi, betri líðan, aukin fagmennska og starfsmannabreytingar 

kæmu ekki eins hart niður á deildinni.  
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5 Umræður 

Markmiðið með verkefninu var að varpa ljósi á helstu álagsþætti sem valda 

streitu í starfi deildarstjóra að þeirra mati og hvernig þeir telja að hægt er að 

koma í veg fyrir hana. Niðurstöður spurningakönnunar um viðhorf, fagmennsku 

og líðan leikskólakennara sýndu að neikvæðar tilfinningar gerðu oftar vart við 

sig hjá eldri leikskólakennurum og þar sem meirihluti þeirra sem svöruðu voru 

deildarstjórar voru viðtöl við eldri deildarstjóra notuð til að varpa ljósi á 

niðurstöður spurningakönnunarinnar. 

Í viðtölunum töluðu deildarstjórarnir um þætti sem höfðu áhrif á líðan og 

fagmennsku þeirra og tengdu þá við breytingar í samfélaginu sem höfðu áhrif 

inn í leikskólana og um leið á starf deildarstjóranna. Þeir töluðu gjarnan annars 

vegar um álags- og áhrifaþætti og hins vegar um samfélagsbreytingar í sömu 

andrá og töldu að hægt væri að stuðla að góðri líðan og um leið bæta 

fagmennsku þeirra í leikskólanum með því að fylgjast með og aðlagast 

nýjungum, meðal annars með endurmenntun.  

Hægt var að merkja að líðan, streita og fagmennska hafði víxlverkandi áhrif 

hver á aðra. Ef streita gerði vart við sig var líðan ekki góð og fagmennska 

minnkaði að sögn deildarstjóranna; ef líðan var ekki góð þá gat myndast streita 

og kvíði sem hafði áhrif á fagmennsku. Einnig gat óöryggi í deildarstjórastarfinu 

skapað streitu og slæma líðan sem birtist t.d. í úrræðaleysi varðandi starfsfólk 

og ýmsa vinnu sem deildarstjórarnir töldu sig ekki ráða fyllilega við, eins og 

tölvuvinnu. Gleði og góð líðan virtist fylgjast að í starfinu hjá þeim 

deildarstjórum sem töldu sig valda hinum daglegu verkefnum.  

Miklar breytingar hafa átt sér stað í þjóðfélaginu frá því að deildarstjórarnir 

sjö hófu störf í leikskóla og þeir töldu þessar breytingar hafa haft áhrif á störf 

sín. Breytingar í þjóðfélaginu eru taldar hafa áhrif á starf kennara almennt og 

hefur sú umræða meðal annars ratað inn í Aðalnámskrá leikskóla (2011) en þar 

er meðal annars bent á mikilvægi kennarans og hlutverk hans í þessum miklu 

breytingum. Einnig hefur verið bent á að breytingum í þjóðfélaginu fylgi auknar 

kröfur, ný og síbreytileg verkefni og að það geti valdið streitu þegar kennarar 

eru ekki í stakk búnir til að takast á við þau (Kelly og Berthelsen, 1995). Því er 

athyglisvert að sjá hvernig deildarstjórarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, 

tókust á við breytingar sem orðið hafa á störfum þeirra í kjölfar breytinga í 

íslensku samfélagi frá því að þeir byrjuðu að vinna í leikskóla.  
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Talið er að margir samverkandi þættir geti valdið streitu og eru breytingar 

einn þeirra (Kelly og Berthelsen, 1995). Það virtist togast á hjá sumum 

deildarstjórunum hvort þeir ættu að taka breytingum, eins og sameiningu 

leikskóla, opnum örmum og læra á þær eða hætta í starfi deildarstjóra. 

Stamopoulos (2012) bendir meðal annars á að breytingar svo sem á 

aðalnámskrá geti haft þau áhrif á starf leikskólakennara að þeir ráði ekki við 

starfið og að kröfurnar til þeirra séu komnar út fyrir þeirra fagmennskusvið.  

5.1 Áhrif menntunar  

Í niðurstöðunum kom í ljós mikill munur á þeim deildarstjórum, sem höfðu farið 

aftur í skóla og sótt sér frekari menntun, og þeim sem einungis höfðu lokið 

grunnnámi frá Fósturskólanum. Þeir sem fóru í frekara nám töldu sig betur í 

stakk búna til að takast á við starf deildarstjórans heldur en áður og að þeir 

ættu auðveldara með að aðlagast breytingum sem höfðu orðið á starfinu. 

Samkvæmt Stomopolos (2012) þurfa leikskólakennarar að hugsa upp á nýtt 

vegna þeirra breytinga sem hafa orðið á starfinu. Hún segir að þeir þurfi að vera 

meðvitaðir, hafa trú á sjálfum sér í vinnu og takast á við áorðnar breytingar til 

að árangur náist í starfi. Þeir deildarstjórar, sem fóru aftur í nám, virtust 

almennt ánægðari með stöðu sína í leikskólanum og lýstu ánægju með starfið 

og tilhlökkun til að takast á við það áfram.  

Í viðtölunum skaut menntun alltaf upp kollinum, aftur og aftur, hvort sem 

það var til að bæta starfið, líðan deildarstjóranna sjálfra eða til að stuðla að 

faglegu starfi í leikskólanum. Fram kom að menntun jók fagmennsku og 

starfsánægju, styrkti sjálfstraustið, dýpkaði skilninginn á starfinu og hjálpaði 

deildarstjórunum að öðlast nýja sýn á starfið. Samfara þessu jókst áhuginn og 

starfsgleðin. Menntun gaf deildarstjórunum aukið öryggi til að takast á við 

starfið, bæði hvað varðaði starfsfólk og hugmyndafræði, undirbjó 

deildarstjórana til að takast á við samfélagsbreytingar og ýtti undir skólaþróun. 

Ýmsir fræðimenn (Fullan, 2001; Hafdís Guðjónsdóttir, 2000, 2004; Hargreaves, 

1994; Sergiovanni, 2001) hafa bent á að fagmennska sé í sífelldri mótun og sé 

nauðsynleg til að kennarar komist í gegnum breytingar og um leið til að stuðla 

að skólaþróun.  

Deildarstjórar, sem höfðu ákveðið að sækja sér frekari menntun, voru 

ánægðastir í vinnunni og þá er með talinn sá deildarstjóri sem vann í 

þróunarverkefnum í sínum skóla. Bent hefur verið á að sjálfsnám og vilji til að 

takast á við breytingar með því að sækja sér nýja reynslu og menntun séu 

mikilvæg til að takast á við breytingar sem leikskólakennarar standa frammi 

fyrir (Sheridan o.fl., 2011). 



 

71 

Deildastjórarnir tókust á við líðan sína og erfiðleika, sem þeir stóðu frammi 

fyrir, og fundu lausnir með aukinni menntun. Deildarstjórar, sem ákváðu að 

mennta sig meira, lögðu stöðnun, kulnun og starfsleiða til hliðar og tókust á við 

ný og spennandi verkefni sem bætti líðan þeirra og starfsánægju. Þetta er í 

samræmi við aðrar rannsóknir (Darling-Hammond og Richardson, 2009; Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2000, 2004; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004; Sergiovanni, 2001; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) sem sýna að kennari þurfi í sífellu að skoða 

sjálfan sig og sé í raun aldrei fullnuma. Starf og nám er talið vera samofið og 

nauðsynlegt sé að trúa á eigin getu og þróa á faglegan og gagnrýnan hátt starfið 

með samstarfi í gegnum nám og vinnu.  

5.2 Hlutverk deildarstjóra þá og nú 

Í gegnum tíðina hafa alltaf verið breytingar í samfélaginu sem hafa skilað sér inn 

í leikskólana. Hægt er að kalla það eðlilega þróun því það er eðli samfélaga að 

taka breytingum. Misjafnt er þó hvernig einstaklingar taka þessum breytingum 

og sumir eiga erfiðara með að aðlagast en aðrir og þá geta neikvæðar 

tilfinningar sótt að. Rannsóknir (Kim o.fl., 2009; Tsai o.fl., 2006; Tsigilis o.fl., 

2006) sýna að kennarar sjálfir stýra því að mörgu leyti hvernig þeir takast á við 

streitu og álagsþætti og það sé mikið til undir þeim komið hvernig þeir bregðast 

við neikvæðum tilfinningum.  

Ýmsar leiðir eru til að takast á við breytingar og líklega ekki að ástæðulausu 

að fólk er hvatt til endurmenntunar. Í niðurstöðunum má sjá að þeir sem ekki 

höfðu sótt sér frekari menntun báru frekar neikvæðari tilfinningar í brjósti 

gagnvart starfinu en hinir sem höfðu aflað sér meiri menntunnar. Sumir 

deildarstjóranna í rannsókninni höfðu ákveðið að of seint væri að afla sér 

frekari menntunar eða töldu sig ekki þurfa á frekari menntun að halda. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) hefur bent á að kennari sé aldrei fullnuma í starfi sínu 

og þurfi að vera opinn fyrir nýjungum og þróun í starfi. 

Menntun virtist geta gert deildarstjórunum kleift að takast á við 

samfélagslegar breytingar á annan og áhrifaríkari hátt en þeir sem ekki höfðu 

menntað sig meira. Hinir fyrrnefndu virtust hafa fleiri úrræði og lausnir til að 

takast á við margbreytilegt starf og voru öruggari með sig. Þetta kemur heim og 

saman við rannsókn (Sheridan o.fl., 2011) þar sem leikskólakennarar treystu sér 

ekki til að vinna með nýjungar svo sem upplýsingatækni eða annað sem þeir 

lærðu ekki um í námi sínu.  

Þrátt fyrir að samfélagið taki breytingum og um leið hlutverk deildarstjóra 

má segja að aðstæður leikskólakennara hvað varðar ráðningu í 

deildarstjórastöður séu að mörgu leyti svipaðar nú og þegar deildarstjórarnir 

hófu störf í leikskólum. Enn vinna hlutfallslega fáir leikskólakennarar í 
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leikskólum og það kemur því í þeirra hlut að taka að sér deildarstjórn. Oft er 

deildarstjórinn eini menntaði starfsmaðurinn á deildinni og er ástandið óbreytt 

frá því að þátttakendur þessarar rannsóknar byrjuðu sinn feril í leikskóla. Sá 

sem hefur farið í gegnum leikskólakennaranám fer í stjórnunarstöðu og þeir 

sem hafa ekki menntað sig til að vinna með börnum eru settir í vinnu með 

þeim.  

Allir deildarstjórarnir nema einn höfðu farið í starf deildastjóra fyrir tilviljun 

eða „lentu í starfinu“ eins og þeir orðuðu það. Þeir höfðu hins vegar ekki haft 

það markmið að taka að sér stjórnun heldur farið í Fósturskólann til að vinna 

síðar með börnum. Í viðtölunum var líka eftirtektarvert að enginn deildarstjóri 

nefndi að fyrra bragði hvað væri ánægjulegt við starf deildastjóra þegar þeir 

voru spurðir um hvað þeim þætti ánægjulegast við starf sitt; framfarir barna og 

vinna með þeim var í fyrsta sæti. 

Fram kom að deildarstjórarnir töldu vera töluverðan mun á því sem þeir 

fengjust við í dag sem deildarstjórar og því sem þeir reiknuðu með þegar þeir 

útskrifuðust sem leikskólakennarar, það er að vinna með börnum. Þetta gat 

valdið togstreitu og komið í veg fyrir að þeir fyndu sig í því margþætta starfi 

sem deildarstjórahlutverkið er. Arna H. Jónsdóttir (2005, 2009) bendir meðal 

annars á að að staða deildarstjóra sé flókin og margþætt og togstreita geti 

myndast þegar deildarstjóri reynir að mæta kröfum úr öllum áttum. Eflaust 

getur þetta flókna starf myndað streitu en bent hefur verið á (Maslach o.fl., 

2001) að kennarar séu í áhættuhópi hvað varðar streitu og tilfinningalegt þrot 

og að streita geti komið í veg fyrir árangursríkt skólastarf.  

Íslenskar rannsóknir, svo sem rannsóknir Örnu H. Jónsdóttur (1999, 2005, 

2009), Jónu Bjargar Jónsdóttur (2012) og Berglindar Hallgrímsdóttur (2010), 

sýna skýrt að margir deildarstjórar telja sig ekki hæfa til að sinna þessari stöðu 

sökum reynsluleysis í stjórnun og telja styrk sinn og þekkingu lúta að vinnu með 

börnum. Í niðurstöðum þessa rannsókna kemur fram að deildarstjórarnir töldu 

sig ekki ráða við starfið og stjórnunarhlutverkið kom þeim á óvart. Þeir höfðu 

ekki reiknað með því að þurfa að skipuleggja, hafa yfirsýn yfir vinnu starfsfólks 

og stjórna. Þeir höfðu menntað sig til að vinna með börnum.  

Flest það sem deildarstjórarnir töldu valda streitu var hægt að rekja til 

breytinga í samfélaginu sem hafði áhrif á leikskólastarfið, t.d. tölvuvinna, lengri 

vistunartími og meiri skrifstofuvinna. Töldu deildarstjórarnir að vinna á leikskóla 

skapaði alltaf ákveðið álag og það væri eðli starfsins en rannsóknir erlendis hafa 

sýnt að þriðji hver kennari telur mikið álag fylgja starfi sínu (Borg, 1990). Nýrri 

rannsóknir benda til að tæplega helmingur telji streitu vera að aukast í starfinu 

og að annar hver einstaklingur finni fyrir áhrifum streitu (Dunlop og Macdonald, 

2004). Þetta samræmist niðurstöðum úr hinum megindlega hluta þessarar 
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rannsóknar þar sem annar hver leikskólakennari yfir fimmtugt fann fyrir 

neikvæðum tilfinningum nokkrum sinnum á ári. Þó voru deildarstjórarnir 

ánægðir með breytingar í aðalnámskrá um fagmennsku. Þrátt fyrir að vera 

ánægðir með breytingarnar áttu sumir hverjir erfitt með að mæta þessum 

breytingum; þeir lýstu þeim sem erfiðum og stundum illviðráðanlegum. 

Með tilliti til þessara niðurstaðna er áhugavert að velta því fyrir sér hvort 

ekki þurfi að leggja aukna áherslu á stjórnun og hlutverk faglegs leiðtoga í 

leikskólakennaranáminu þar sem lögð sé áhersla á jafnvægi milli fagmennsku og 

forustuhlutverks. Þeir sem útskrifast nú á dögum sem leikskólakennarar hafa 

aðeins tekið einn 10 eininga áfanga sem fjallar sérstaklega um stjórnun og 

samskipti en 180 einingar þarf til að ljúka B.Ed.-námi í leikskólakennarafræðum 

við Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2013). Þar sem margir og jafnvel meirihluti 

nýútskrifaðra leikskólakennara fer beint í deildarstjórahlutverk má líka velta 

fyrir sér hvort breytt nám myndi styrkja leikskólakennara í stöðu deildarstjóra, 

gera þá að sjálfstæðari og hæfari stjórnendum og betur í stakk búna til að 

takast á við stjórnunarhlutverkið. Fram kom hjá þátttakendum að þeir telja sig 

þurfa meiri athygli frá yfirmanni sínum, handleiðslu og styrkingu þar sem þeir 

telja sig ekki alltaf valda hlutverki deildarstjóra. Niðurstöður annarra rannsókna 

(Arna H. Jónsdóttir, 1999; Berglind Hallgrímsdóttir, 2010; Jóna Björg Jónsdóttir, 

2012; Kim o.fl., 2009) sýna einnig að deildarstjórar vilja fá meiri stuðning og 

athygli frá stjórnanda viðkomandi leikskóla. 

Þegar hugsað er um fagmennsku, sem er talin samanstanda af því sem menn 

læra í kennaranámi og persónulegri hæfni, er áhugavert að velta fyrir sér 

starfshæfni deildarstjóra. Þegar þetta tvennt er skoðað í samhengi gengur það 

ef til vill ekki alveg upp. Í fyrsta lagi getur kennaranám og persónuleg hæfni 

stangast á sé starfssviðið ekki rétt valið. Talið er að kennari þurfi að velja sér 

starfsvið eftir eigin sannfæringu og gildismati (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Sá 

sem útskrifast sem leikskólakennari og fer beint í hlutverk deildarstjóra hefur 

ekki endilega persónulega hæfni til stjórnunar eða áhuga og kýs frekar vinnu 

með börnum. Í öðru lagi verður að líta til þess að þó svo að einstaklingur hafi 

hæfni til stjórnunar þá hefur hann ekki þekkinguna þar sem 

leikskólakennaranám snýst að mjög litlum hluta um stjórnun heldur er 

hugmyndafræði leikskólans, menntunarfræði ungra barna, í hávegum höfð. 

Það má samt ekki gleyma því að þótt allir leikskólakennarar væru menntaðir 

sérstaklega í faglegri forustu væri óvíst að þeir væru endilega betri stjórnendur 

þar sem talið er að gildismat þeirra og áhugasvið hafi mikið að segja um hvernig 

þeim vegnar í starfi. Það er sérstaklega áhugavert að draga fram þá staðreynd 

að enginn af deildarstjórunum nefndu að fyrra bragði hvað væri ánægjulegt við 

starf þeirra og flestir töldu þeir sig ekki endilega hæfa til stjórnunar þótt þeir 
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vildu hafa áhrif á starfið. Leikskólakennarar eru ekki menntaðir til að sinna 

stjórnunarstöðum heldur til að vinna með börnum. 

5.3 Streita, utanaðkomandi þættir eða persónuleiki 

Hægt var að greina kvíða og streitu hjá deildarstjórunum þegar kom að því að 

takast á við dagleg verkefni. Allir nema einn sögðu að oft væri erfitt að takast á 

við álagið og það skapaði verri líðan hjá þeim. Það var misjafnt hvernig 

deildarstjórarnir litu á þau daglegu verkefni, sem þeir stóðu frammi fyrir, og 

hvort þeir töldu þau skapa álag eða ekki. Í rannsókn Kelly og Berthelsen (1995) 

er meðal annars bent á að einstaklingar séu misjafnlega í stakk búnir til að 

takast á við álagsþætti. Hið sama hefur einnig komið fram hjá fleiri 

rannsakendum (Kim o.fl., 2009; Tsai o.fl., 2006; Tsigilis o.fl., 2006). 

Í viðtölunum kom í ljós að það sem var vandamál hjá einum þurfti ekki að 

vera það hjá öðrum. Rannsóknir (Kim o.fl., 2009; Tsai o.fl., 2006; Tsigilis o.fl., 

2006) benda til þess að hæfileikar kennara til sjálfstjórnar skipti sköpum til að 

koma í veg fyrir streitu og kulnun í starfi. Deildarstjórarnir lýstu til dæmis 

mismunandi viðbrögðum þegar þeir stóðu uppi með meiri ábyrgð eða breytt 

vinnuskilyrði eftir sameiningu. Aðeins einn deildarstjóri sagði utanaðkomandi 

aðstæður ekki trufla sig eins og viðveru leikskólastjóra eða sameiningu 

leikskóla. Riggio (2003) bendir meðal annars á að streita geti verið ógnun við 

sjálfsvirðingu og velferð einstaklinga og skapast af þáttum sem stýra 

vinnuumhverfi og einstaklingnum sjálfum. 

Þessi eini deildarstjóri taldi sig ekki finna fyrir streitueinkennum og taldi það 

ekki angra sig þótt leikskólastjóri í hans sameinaða leikskóla væri ekki til staðar. 

Hann tók breytingum með jafnaðargeði og þrátt fyrir að hafa ekki sótt sér 

frekari menntun hafði hann mjög fjölbreytta reynslu úr lífinu. Hann hafði unnið 

önnur störf utan leikskólans, meðal annars störf sem eru flokkuð sem 

karlmannsstörf þar sem hann sagði hlutunum „reddað“ og ekki tími til að velta 

sér upp úr vandamálum. Viðhorf þessa deildarstjóra voru önnur og ef til vill 

gerðu þau það að verkum að hann var öruggur og lét utanaðkomandi áhrif ekki 

trufla sig mikið. Hann sagði meðal annars um fagmennsku að það þyrfti að kafa 

eftir henni, ekkert endilega sækja hana annað heldur þyrfti einstaklingur að 

vera meðvitaður um að koma henni til skila og upp á yfirborðið. Þessi viðhorf 

hans til starfsins og fagmennsku er hægt að bera saman við niðurstöður 

Hafdísar Guðjónsdóttur (2000, 2004) en hún telur að fagmennskuna þurfi að 

tala um og útskýra hana til að hún skili árangri. Hún segir að kennari þurfi að 

ígrunda á gagnrýninn hátt og leita lausna jafnóðum en við það aukist skilningur 

á starfinu. Hafdís telur einnig að fagmennska sé í sífelldri þróun og að 

kennarastarfið sé afar margbreytilegt. 
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Síðastnefndi deildarstjórinn taldi einnig mikilvægt að„ vinna í sjálfum sér“ en 

ekki leita lausna annað. Talað er um að ekki sé aðeins nóg að búa yfir 

fagmennsku, sem fengin er úr skóla, heldur þurfi faglegt sjálfstraust að vera til 

staðar svo kennari geti unnið nauðsynleg verkefni til að ná tilteknum árangri 

(Bandura, 1986). Þetta hefur áhrif á starfshætti kennara sem meðal annars 

mótast af sjálfsþekkingu, trú á eigin getu og vitneskju um menntun barna 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2002). 

Það var einstaklingsbundið hvernig deildarstjórarnir tóku á starfinu og sumir 

þeirra sögðust ekki vera týpurnar í starfið og aðeins vinna sem deildarstjórar af 

því að þeir höfðu ekki val á öðru starfi innan leikskólans. Talað hefur verið um 

að nauðsynlegt sé að velja sér starf þar sem fólk getur unnið eftir eigin 

sannfæringu (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Þeir sem ekki töldu sig réttu týpurnar 

í starfið áttu stundum erfitt með að takast á við óvæntar uppákomur og 

starfsmannamál gátu skapað streitu hjá þeim. Rannsóknir Önnu Þóru 

Baldursdóttur og Valgerðar Magnúsdóttur (2007a, 2007b, 2008) benda til þess 

að hæfni kennara til að bregðast við því óvænta vinni gegn kulnun í starfi. 

Óvænt og síbreytileg verkefni geta því haft mismunandi áhrif á þá sem eru ekki í 

starfi sínu af eigin vilja og sannfæringu.  

5.4 Starfið á deildinni 

Metnaður í starfi með börnum skein í gegnum viðtölin við deildarstjórana og 

þeir lýstu almennri ánægju og gleði yfir að sjá framfarir hjá börnum, þegar 

starfsmannahópurinn var samstillur og starfið gekk vel. Í niðurstöðunum kom 

meðal annars fram að deildarstjórunum þótti næg ástæða til að halda áfram í 

starfi ef framfarir sáust hjá börnunum. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir 

(Arna H. Jónsdóttir, 2003; Dinham og Scott, 2000) sem sýna að starfánægja 

kennara hljótist af kennslunni sjálfri, af því að sjá framfarir hjá börnunum og að 

ná árangri í starfi; um leið segir í rannsókn Tsigils (2006) að ánægðir kennarar 

séu taldir staldra lengur við í starfi og ganga betur í vinnu.  

Þátttakendur telja að nú á dögum séu of mörg börn í sama leikskólanum og 

vistunartími þeirra sé of langur. Þrátt fyrir að hafa metnað í starfi og finnast 

vinna með börnunum vera aðalatriðið var nefnt að mikið álag fylgdi of mörgum 

börnum, þeim þyrfti að fækka og stytta vistunartíma þeirra. Breytingar í 

reglugerð um starfsemi leikskólanna (nr. 65/2001) virðast hafa töluverð áhrif á 

deildarstjórana og starfið á deildinni. Í skýrslu Hörpu Njálsdóttur (2004) er talað 

um að skoða þurfi fórnarkostnaðinn þegar fjölgun barngilda er breytt og líta 

þurfi til streitu starfsmanna og breytinga á starfsemi leikskólanna vegna þessa. Í 

dag er litið á leikskólann sem þjónustustofnun þar sem foreldrar geta haft 

börnin sín á meðan þeir eru í vinnu og er boðið upp á langan vistunartíma til að 
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koma til móts við vinnandi foreldra. Aðalnámskrá leikskóla (2011) bendir 

kennurum á að þeir þurfi að vera viðbúnir breytingum og að þeir þurfi að 

aðstoða samfélagið við að átta sig á breytingum og nýjum áherslum í 

leikskólum. Talað var um að lítið tækifæri væri til sjálfssprottins leiks barna og 

vegna þessa fjölda barna og starfsmanna á deild væri hann af skornum 

skammti. Deildarstjórarnir töluðu um að helstu lausnir við að minnka hið mikla 

áreiti og mikinn hávaða vegna of margra barna á deild fælust aðallega í að 

breyta skipulagi og minnka hópastærðir en það myndi fækka bæði börnum og 

fullorðnum sem væru í sama rýminu. Eitt af því sem hefur verið bent á og 

kemur fram í rannsókn Rentzou (2012) um kulnun í leikskólum er að mikið álag 

getur skapast vegna samskipta við annað fólk þar sem nálægð er mikil. 

Samskiptin geta einnig skapað uppgjöf sem síðar getur leitt til kulnunar í starfi.  

Allir deildarstjórarnir töldu það vera mikinn vanda leikskólans að 

leikskólakennarar eru í minnihluta í starfsmannahópnum. Meðal annars þyrfti 

að fjölga þeim til að viðhalda fagmennsku í starfinu. Þeir vildu vinna með 

leikskólakennurum og töldu það þjóna hagsmunum barna að fá fleiri 

leikskólakennara til starfa. Með fleiri leikskólakennurum væri hægt að einblína 

á faglegt starf og þeir töldu að meira jafnvægi yrði milli vinnuframlags 

starfsfólks á deildina ásamt því að meiri ró myndi skapaðist meðal barnanna. 

Þeir vildu fá hugmyndafræðilegt jafnvægi milli starfsfólks og skilning á því 

hvernig best væri að vinna með börnum. Margir deildarstjórarnir lýstu 

ákveðinni hugmyndafræðilegri gjá á milli sín og annars starfsfólks og töldu 

starfsfólkið ekki skilja hugmyndafræði leikskólans. Því væri erfitt að stuðla að 

faglegu starfi og þeirra tími færi oft að miklu leyti í að stjórna og stýra 

undirmönnum. Þessi gjá gat valdið deildarstjórunum áhyggjum og streitu sem 

þeir áttu stundum erfitt með að vinna úr.  

Í niðurstöðunum kom skýrt fram að leikskólakennararnir töldu streitu og 

vanlíðan koma niður á starfinu í leikskólanum, börnum og starfsfólki. 

Deildarstjórar, sem töldu sig finna fyrir neikvæðum tilfinningum, töldu starfið 

gera sig tilfinningalega kalda og fundu ekki fyrir gleði í starfinu, eru ef til vill ekki 

í stakk búnir til að viðhalda góðu og faglegu starfi inni á deild. Líðan, 

starfsánægja og hugmyndir um fagmennsku héldust í hendur og áhugi 

deildarstjóranna á að vinna með börnum hélt þeim í vinnu. Hægt var að sjá að 

breytingar höfðu áhrif á líðan og fagmennsku að því leyti að deildarstjórarnir 

náðu til dæmis ekki að tileinka sér þær miklu breytingar sem höfðu orðið í 

tækni og samskiptum á netinu. Svipaðar niðurstöður er hægt að sjá í sænskri 

rannsókn (Sheridan o.fl., 2011) þar sem leikskólakennarar töldu sig ekki hafa 

næga hæfni í tölvuvinnu og upplýsingatækni. Þessar breytingar höfðu áhrif á 

líðan þeirra og skapaði streitu og kvíða vegna þess að þeir töldu sig ekki komast 
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yfir þessi verkefni. Þrátt fyrir að vita að hægt væri að sækja sér aðstoð vegna 

þessa og það væri af hinu góða létu þeir það ógert. 

Deildarstjórarnir töldu að þeir gerðu starfsfólkið ánægðara með því að dreifa 

tölvutengdum verkefnum og um leið að fela þeim hlutverk og ábyrgð inni á 

deildinni. Þrátt fyrir að deila verkefnum, sem deildarstjórarnir töldu sig ekki 

ráða fyllilega við, litu þeir ekki á ófagmenntað starfsfólk sem jafningja og lýstu 

togstreitu varðandi hugmyndafræðilega nálgun á starfinu milli þeirra og annarra 

starfsmanna. Sumir sögðu að fjölbreytileiki í starfsmannahópnum væri af hinu 

góða en á sama tíma töldu þeir bráðnauðsynlega vanta leikskólakennara og 

vildu helst bara vinna með þeim. Þetta lýsir ákveðinni mótsögn hjá 

deildarstjórunum þar sem þeir lýsa á sama tíma skorti á hugmyndafræði 

leikskólakennara og ánægju með fjölbreytileika starfsmanna sem höfðu ekki 

leikskólakennarasýn sem þótti nauðsynleg til að faglegt starf á deildinni gengi 

vel.  

Það var ekki aðeins hugmyndafræðileg gjá og ósjálfstæði sem 

deildarstjórarnir glímdu við heldur sögðu þeir miklar mannabreytingar nokkuð 

tíðar í leikskólum og þá sérstaklega í þeim leikskólum sem höfðu verið 

sameinaðir. Deildarstjórarnir sögðust vera þreyttir og töldu sig ekki geta sinnt 

starfi sínu eins og þeir vildu vegna þessa. Bent hefur verið á að ástæður 

vinnutengdar streitu geti skapast af andlegum og félagslegum aðstæðum innan 

vinnustaðar (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2002) og jafnframt að mannekla og 

starfsmannamál geta ýtt undir streitu (Kelly og Berthelsen, 1995). 

5.5 Handleiðsla og stuðningur stjórnanda 

Eitt af því sem deildarstjórarnir nefndu sem leið til að koma í veg fyrir streitu og 

til að bæta líðan þeirra var handleiðsla. Þeir bentu á að æskilegt væri að 

handleiðsla væri sýnilegri en hún er og að hægt væri að fá handleiðslu hvenær 

sem væri en ekki einungis ef eitthvað væri að. Aðeins einn deildarstjóri hafði 

fengið handleiðslu en aðeins eftir að hann hafði lent í erfiðleikum sem hann 

lýsti bæði sem líkamlegum og andlegum. Hann hafði átt í erfiðleikum bæði í 

vinnu og heima fyrir sem varð til þess að hann fann fyrir neikvæðum 

tilfinningum sem lýstu sér í að hann sá ekki fyrir endann á þeim verkefnum sem 

hann þurfti að takast á við. Álagið breyttist í byrði og myndaði óþægilega líðan 

sem lýsti sé í máttleysi og örmögnun. Þessar lýsingar koma heim og saman við 

lýsingar McCarthys o.fl. (2010) um streitu sem getur leitt til kulnunar í starfi. 

Einnig hefur verið bent á að eigi kennarar erfitt með að aðskilja vinnu og heimili 

geti myndast streita sem verður til þess að þeir brenna út í starfi (Carbonneau 

o.fl., 2008). Þá fjallar Betroret (2006) um að of mikil vinna, álag og 
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ófullnægjandi úrræði, skortur á samráði og faglegri viðurkenningu geti valdið 

streitu.  

Deildarstjórarnir, sem tóku þátt í rannsókninni, töldu allir handleiðslu vera af 

hinu góða. Hún virðist ekki vera nógu aðgengileg til þess að deildarstjórarnir 

nýttu sér hana þrátt fyrir að í skólastefnu Félags leikskólakennara (2008) komi 

fram að þeir sem eru nýir í stjórnunarstöðum eigi rétt á ráðgjöf og leiðsögn og 

að virk símenntunaráætlun skuli vera í gangi. Þá segir í kjarasamningum 

leikskólakennara (2012) að það sé jafnt á ábyrgð starfsmanns og leikskólastjóra 

að bæta þá fag- og sérþekkingu sem talin er nauðsynleg í starfi hvers og eins. 

Nokkuð skýrt er að bæði kjarasamningar leikskólakennara og skólastefnan segja 

til um að aðstoða eigi þá sem þurfa innan skólans til að sem bestur árangur 

náist í starfi. Í því framhaldi má velta því upp hvort stjórnendur leikskólanna og 

aðrir starfsmenn séu ekki meðvitaðir um rétt sinn eða þá stefnu að allir eigi að 

valda starfi sínu og geta fengið til þess aðstoð. Enginn af deildarstjórunum 

nefndu kjarasamninga og áhrif þeirra á starfið né stefnu Félags leikskólakennara 

í viðtölunum. 

Nokkuð var talað um að leikskólastjóri væri ekki til staðar og þá sérstaklega í 

þeim leikskólum sem höfðu farið í gegnum sameiningarferli. Úr viðtölunum 

mátti lesa óöryggi og ef til vill svolítinn einmannaleika hjá þeim deildarstjórum 

sem höfðu farið í gegnum sem mestar breytingar og höfðu ekki nægan 

stuðning, að þeirra mati, frá leikskólastjóra. Deildarstjórunum leið eins og þeir 

stæðu einir með of mikla ábyrgð. Talið er að stjórnendur eigi stóran þátt í að 

koma í veg fyrir streitu með hrósi og hvatningu og að þeir þurfi að taka ábyrgð á 

að viðahalda fagmennsku og starfsánægju (McCarthy o.fl., 2010). Það segir að 

stjórnendur þurfi að vera meðvitaðir um líðan starfsmanna sinna og hafa lausnir 

til að viðhalda henni og um leið auka starfsánægju og fagmennsku. Rannsóknir 

(Berglind Hallgrímsdóttir, 2010; Jóna Björg Jónsdóttir, 2012) benda á að 

deildarstjórar vilji fá meiri athygli og stuðning frá leikskólastjóra.  

Á meðan við höfum ekki fleiri leikskólakennara til að velja úr í 

stjórnunarstöður er ábyrgð Háskóla Íslands, Kennarasambands Íslands og Félags 

leikskólakennara ásamt rekstraraðila leikskólanna, sveitafélaganna, enn meiri. 

Háskólinn á að koma til móts við starfsvettvanginn en samkvæmt íslenskum 

rannsóknum má ætla að undirbúa þurfi þá leikskólakennara, sem fara beint í 

deildarstjórastöður, betur. Bæði Kennarasambandið og Félag leikskólakennara 

gefa út stefnur sem fjalla um endurmenntun starfsfólks leikskóla og leggja 

ábyrgðina á stjórnendur leikskólanna og starfsfólk þess á að vera vakandi fyrir 

endurmenntun og á að styðja leikskólakennara í starfi. Svo virðist sem fylgja 

þurfi þessum stefnumálum eftir og sjá til þess að deildarstjórar séu meðvitaðir 

um réttindi sín er varðar endurmenntun og handleiðslu í starfi.  
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Þó að deildarstjórarnir í rannsókninni hafi aldrei minnst á áhrif kjara-

samninga á starf þeirra er líklega hægt að rekja breytt starfsfyrirkomulag til 

þeirra að einhverju leyti. Þegar starfslýsing deildarstjóra er skoðuð er hægt að 

sjá að mikill meirihluti hennar lýtur að stjórnun og skipulagningu sem deildar-

stjórarnir segja vera orðinn mjög stóran hluta af starfi þeirra og sé að yfirtaka 

starfið með börnum. Þessar niðurstöður samræmast einnig þeim íslensku rann-

sóknum (Arna H. Jónsdóttir, 1999; Berglind Hallgrímsdóttir, 2010; Jóna Björg 

Jónsdóttir, 2012) sem gerðar hafa verið um hlutverk deildarstjóra í leikskólum.  

5.6 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru að notað var blandað rannsóknarsnið 

þar sem megindlegum og eigindlegum gögnum var safnað og því ættu 

niðurstöðurnar að gefa nokkuð skýra mynd af rannsóknarefninu og gera 

niðurstöðurnar trúverðugar (McMillan, 2008).  

Fyrri hluti rannsóknarinnar, spurningakönnunin, sem var send út í upphafi 

rannsóknarinnar, náði yfir meirihluta leikskóla í landinu og var svörun við 

könnuninni tæplega 50% þeirra leikskólakennara sem beðnir voru að taka þátt í 

könnuninni. Niðurstöðurnar gefa því ágæta yfirsýn á landsvísu yfir líðan og 

fagmennsku leikskólakennara. 

Viðtölum, sem tekin voru í seinni hluta rannsóknarinnar, er ætlað að varpa 

skýrara ljósi á niðurstöður spurningakönnunarinnar, það er hvað veldur 

neikvæðum tilfinningum hjá deildarstjórum og hvernig hægt er að koma í veg 

fyrir þær. Hægt er að bera saman og meta hvað er sameiginlegt hjá 

þátttakendum og hvað er ólíkt en niðurstöðurnar sýndu nokkuð sannfærandi 

mynd af hvað veldur álagi hjá þeim.  

Rannsakandi hefur aðeins unnið í stuttan tíma í leikskóla og hefur ekki gegnt 

stöðu deildarstjóra og ætti því rannsóknin ekki að litast af fyrri reynslu hans þó 

svo að skoðanir hans stýri alltaf að einhverju leyti því sem spurt er um í 

viðtölunum og getur haft áhrif á þátttakendur. 

Einn styrkleiki rannsóknarinnar er sá að hún getur skapað umræðu um 

streitu og vanlíðan deildarstjóra í leikskólum og ýtt undir lausnamiðaða vinnu 

þegar kemur að úrbætum á starfi deildarstjóra. Með meiri og betri umræðu um 

málefni sem þessi ættu að skapast tækifæri til að styðja við þá sem eiga í 

erfiðleikum í vinnu og að sýna þeim að hægt sé að ná árangri í vinnu á öllum 

tímaskeiðum lífsins. Einnig er rannsóknin styrkur fyrir þá sem hefur langað að 

sækja sér aukna menntun eða handleiðslu og ekki gert. Ein mikilvægast 

niðurstaða rannsóknarinnar er gildi menntunar fyrir starfsánægju og 

fagmennsku. Í ljós kom að þeir sem sótt höfðu sótt sér endurmenntun og 
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framhaldsmenntun voru ánægðari í starfi en þeir sem ekki höfðu gert það. Þá 

staðfestir rannsóknin að félagslegur stuðningur skiptir miklu máli í vinnu. 

Lítið er til af efni um streitu meðal leikskólakennara og hvaða áhrif hún hefur 

á þá; því ætti þessi rannsókn að vera gott innlegg í umræðuna um 

vinnuaðstæður deildarstjóra í leikskólum. Líðan og tilfinningar hvers og eins eru 

alltaf einstaklingsbundnar og því er erfitt að alhæfa um niðurstöðurnar.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru ef til vill þær að það hefur haft áhrif á 

niðurstöður hins megindlega hluta að leikskólastjórar voru fengnir til að velja 

leikskólakennara til að svara spurningakönnuninni og getur það hugsanlega haft 

áhrif á hverjir svöruðu og hvernig. 
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6 Lokaorð 

Þegar ég hugsa um gæði skólastarfs og að kennarar gegni þar lykilhlutverki eins 

og segir í Aðalnámskrá leikskóla, stendur eftir hjá mér við lok þessarar 

rannsóknarvinnu að mikilvægt er að leita eftir stuðningi í vinnu og líta á ný 

verkefni sem áskorun en ekki bara viðbótarálag og áhyggjur.  

Ég vil líka segja öllum þeim vinnufélögum úti í leikskólum, sama í hvað stöðu 

þeir eru, að horfa ekki í gegnum fingur sér þegar þeir sjá að einhverjum líður illa 

í vinnunni. Félagslegur stuðningur skiptir máli. Einkenni streitu eru oft ekki 

sjáanleg til að byrja með og þess vegna er nauðsynlegt að vera meðvitaður 

þegar hún læðist upp að einhverjum í hópnum. Streita myndast vegna margra 

samverkandi þátta sem við tökum öll þátt í að skapa og afleiðingarnar geta 

verið slæmar, bæði andlegar og líkamlegar, og gert það að verkum að við 

missum góðan leikskólakennara úr stéttinni. Má stéttin við því? 

Ljóst er að herslumuninn vantar til að koma til móts við deildarstjóra svo að 

þeir geti haldið áfram að byggja upp gott starf og stýrt deild af faglegu 

sjálfstrausti. Efla þarf leikskólakennara til að takast á við þau margbreytilegu 

verkefni sem þeir inna af hendi. Hugsanlega þarf að endurskoða nám þeirra en 

hafa verður þó í huga að nám leysir ekki endilega vanda allra heldur er það 

stökkpallur og undirbúningur fyrir þá sem fara út á vinnumarkaðinn.  

Stjórnendur leikskólanna eru ekki undanskildir því að sækja endurmenntun 

en með henni ættu þeir að vera betur í stakk búnir til að hlúa sem best að sínu 

starfsfólki. Þeir þurfa að spyrja sig hvort ekki þurfi að koma til móts við 

starfsfólk og haga námi, endurmenntun og stuðningi þannig að í ljós komi 

hæfur einstaklingur sem getur og kann og er faglegur leiðtogi á sínu sviði.  

Verum meðvituð um að eðli samfélaga er að taka breytingum og 

einstaklingar, sem eru tilbúnir að bregðast við samfélagsbreytingum á jákvæðan 

hátt, þurfa að bæta við þekkingu sína til að þeir dafni betur í sífelldum 

nýjungum. Verum ófeimin við að leita okkur aðstoðar ef við þurfum á að halda. 

Fagmennska og árangur í starfi leiðir af sér ánægju og gleði sem við þurfum til 

að breyta álagsþáttum okkur í vil. 
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Fylgiskjal 1 

STARFSLÝSING 
 

STARFSHEITI: 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. 

 

MEGINVERKEFNI: 

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.  
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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. 

- Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna og 
stjórnun deildarinnar sem yfirmaður felur honum. 
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Fylgiskjal 2 

Fagmennska í leikskólum 

Fagleg sýn - hlutverk - starfshættir  

Spurningalisti fyrir leikskólakennara (á við þá sem hafa menntun 

leikskólakennara) 

Sveitarfélag  

Í hvaða sveitarfélagi er leikskólinn. 

1. Í hve mörg ár hefur þú unnið í þessum leikskóla?  

Svaraðu með tölustöfum 

 

2. Í hve mörg ár alls hefur þú unnið í leikskóla?  

Svaraðu með tölustöfum 

 

3. Í hve mörg ár hefur þú unnið með börnum á öðrum starfsvettvangi?  

Svaraðu með tölustöfum 

 

4. Hvert er starfshlutfall þitt?  

Svaraðu með tölustöfum 

 

5. a) Hvar heldur þú að þú munir vinna eftir tvö ár?  

 Í leikskóla 

 Í grunnskóla 

 Annað 

5. b) Ert þú æfingakennari leikskólakennaranema þetta árið?  

 Já 
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 Nei 

6. Hvaða starfi gegnir þú í leikskólanum?  

 Aðstoðarleikskólastjóri 

 Deildarstjóri 

 Leikskólakennari 

 Leikskólakennari með sérkennslu 

 Sérkennslustjóri 

 Verkefnisstjóri 

 Annað 

7. Með hvaða aldurshópi barna vinnur þú venjulega?  

(Ef þú vinnur jafn mikið með öllum aldurshópum merktu þá í kassa 

merktan börn 0-5 ára). 

  

8. Hversu oft tekur þú þátt í eftirfarandi verkefnum í starfi þínu?  

Svara þarf öllum liðum. Merkið við það sem á best við. 

Ef þú ert óörugg/ur, merktu við það sem þér finnst eiga best við. 

  
0 - 

Aldrei 
1 2 3 4 

5 - 

Oft 

Hef umsjón með verkefnum 
elstu barnanna 

      

Hef umsjón með 
samverustund eða hópastarfi 

      

Er virkur þátttakandi í 
frjálsum leik barnanna 

      

Hef umsjón með myndlist, 
tónlist eða leikrænni tjáningu 

      

Les fyrir börnin       

Tek þátt í daglegum störfum 
með börnum (t.d. móttaka, 
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0 - 

Aldrei 
1 2 3 4 

5 - 

Oft 

skil, matartími, frágangur, 
umhirða, hvíld, klæða í og úr 
o.fl.) 

Tek þátt í hreyfingu með 
börnum úti eða inni (leikfimi, 
hlaup, boltaleikir, klifur o.fl.) 

      

Skipti á bleium       

"Kenni" börnum tölur og 
bókstafi 

      

Tek foreldraviðtöl       

Ræði erfið eða viðkvæm mál 
með einstökum foreldrum 

      

Ber ábyrgð á 
sérkennslu/stuðningi 

      

9. Hve mikill tími af starfi þínu á dagvinnutíma fer í  

Mundu að heildartalan á að vera 100% 

 Stjórnun og skipulagningu (að undirbúningi og fundum meðtöldum) 
 Vinnu með börnum 
 Önnur verkefni án barna 
 Annað 

10. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um 

starfshæfni þína?  

Svara þarf öllum liðum. Merkið við það sem á best við.  

  0 1 2 3 4 
5 - 

Mjög 

sammála 

Ég tel mig færa/n um að 
leggja grunn að góðri 
samvinnu 

      

Mér finnst erfitt að eiga 
samvinnu við 
foreldra/forráðamenn 

      

Ég er viss um að þekking mín 
á samvinnu við 
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  0 1 2 3 4 
5 - 

Mjög 

sammála 

foreldra/forráðamenn er 
nægjanleg til þess að 
samvinnan verði góð  

Ég upplifi að foreldrar treysti 
því að ég annist börnin þeirra 
vel 

      

Ég tel mig annast börnin vel       

Það á vel við mig að starfa 
með börnum yngri en 3ja ára 

      

Mér finnst ég hafa næga 
uppeldisfræðilega þekkingu 
til þess að starfa í leikskóla 

      

Mér finnst ég hafa næga 
þekkingu til að starfa með 
börnunum 

      

Ég er viss um að börnin læra 
hjá mér 

      

Ég hef nægjanlega þekkingu á 
Aðalnámskrá leikskóla 

      

Ég er vel fær um að vinna 
með námssvið Aðalnámskrár 
leikskóla í starfi með börnum 

      

Ég veit nákvæmlega til hvers 
er ætlast af mér í starfi mínu 

      

Ég upplifi að hæfileikar mínir 
nýtast í leikskólanum 

      

11. a) Hér eru nokkrar spurningar um hvernig þú upplifir faglega hæfni 

þína  

Svara þarf öllum liðum. Merkið við það sem á best við.  

  
0 - Alls 

ekki 

örugg/ur 
1 2 3 4 

5 - 

Mjög 

örugg/ur 

Hversu örugg/ur ert þú í 
starfshlutverki þínu 

      

Hversu örugg/ur ert þú       
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0 - Alls 

ekki 

örugg/ur 
1 2 3 4 

5 - 

Mjög 

örugg/ur 

með fræðilega þekkingu 
þína. 

Hvernig upplifir þú tök 
þín á starfsaðferðum 
leikskólans 

      

Hversu örugg/ur ert þú 
um að þér takist að 
vinna á markvissan hátt 

      

11. b)  

  
0 - 

Lítil/Engin 
1 2 3 4 

5 - 

Mjög 

mikil/góð 

Hversu góð eru tök þín 
á starfsaðferðum 
leikskólans 

      

12. Hversu mikla áherslu leggur þú á neðangreind atriði i daglegu starfi 

þínu með börnunum í leikskólanum  

Svara þarf öllum liðum. Merktu við það sem á best við. 

  
1 - 

Mjög litla 
2 3 4 

5 - 

Mjög 

mikla 

Umönnun      

Uppeldi      

Leik      

Nám      

Félagsfærni      

Málrækt      

Áherslur/stefnu leikskólans      

Menningarlegt hlutverk 
leikskólans 

     

Grunngildi leikskólans      
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1 - 

Mjög litla 
2 3 4 

5 - 

Mjög 

mikla 

Virka þátttöku allra barna      

Tjáningu, mál og samskipti      

Hreyfingu og vellíðan      

Menningu og listir      

Siðfræði, trú og heimspeki      

Náttúru og vísindi      

Fjölda, rými og form      

Skráningu (t.d. á leik og 
samskiptum) sem grunn að 
ígrundun og námi barnanna 

     

13. Hversu mikilvæg finnst þér eftirfarandi atriði vera fyrir gott 

leikskólastarf?  

Svara þarf öllum liðum. Merktu við það sem á best við. 

  
0 - Ekki 

mikilvægt 
1 2 3 4 

5 - Mjög 

mikilvægt 

Fagþekking       

Hagnýt þekking og 
færni 

      

Viðhorf og lífsgildi       

Persónulegir 
eiginleikar 

      

14. Hvernig metur þú hæfni þína á eftirfarandi sviðum?  

Svara þarf öllum liðum. Merktu við það sem á best við núna. 

  
1 - Mjög 

góða/mikla 
2 3 4 

5 - Mjög 

slæma/litla 

Góð, almenn þekking      

Þekking á leikskólafræði      

Þekking á skipulagningu 
og áætlanagerð 
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1 - Mjög 

góða/mikla 
2 3 4 

5 - Mjög 

slæma/litla 

Innsýn í reglur og 
ákvarðanir innan 
leikskólans 

     

Hæfni til ígrundunar og 
mats á eigin störfum 

     

Sköpunarkraftur      

Hæfni til að vinna undir 
álagi 

     

Verkleg hæfni      

Hæfni til að vinna 
sjálfstætt 

     

Hæfni til samvinnu      

Frumkvæði      

Hæfni til munnlegra 
samskipta 

     

Hæfni til skriflegra 
samskipta 

     

Þolinmæði, hæfni til að 
meta ólík sjónarmið 

     

Leiðtogahæfileikar      

Hæfni til að bera ábyrgð 
og taka ákvarðanir 

     

Siðferðileg dómgreind      

Hæfni til að geta sett sig í 
spor annarra 

     

Þekking á 
ráðgjöf/leiðsögn 

     

15. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum?  

Svara þarf öllum liðum. Merktu við það sem á best við 

  
1 - Mjög 

ósammála 
2 3 4 

5 - 

Mjög 

sammála 

Vei

t ekki 

Ég fæ ráðgjöf/leiðsögn       
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1 - Mjög 

ósammála 
2 3 4 

5 - 

Mjög 

sammála 

Vei

t ekki 

frá einhverjum í 
leikskólanum um starf 
mitt með börnunum 

Ég fæ ráðgjöf/leiðsögn 
frá einhverjum 
utanaðkomandi 
(þjónustumiðstöð, 
Háskóla íslands, 
Greiningarstöð, 
leikskólaráðgjafa, öðrum) 

      

Ég fæ ráðgjöf/leiðsögn 
um hvernig ég á að 
framkvæma skipulagðar 
stundir með börnum 

      

Ég fæ reglulega fræðslu 
og/eða leiðsögn til þess 
að þróa mig í starfi 

      

Ég fæ ráðgjöf/umræður 
um leiðbeiningu og starf 
með samstarfsfólki 

      

Ég hef nægan tíma til að 
leiðbeina samstarfsfólki 
mínu 

      

Ég fæ oft góð ráð frá 
samstarfsfólki 

      

Ég fæ ekki nægjanlega 
fræðslu og/eða leiðsögn í 
starfi mínu 

      

Ég spyr samstarfsfólk 
mitt gjarnan um 
hugmyndir eða ráð 

      

Ég get treyst því að 
samstarfsfólk mitt hjálpar 
mér þegar ég þarf á því 
að halda 

      

16. a) Hvenær telur þú að barn ætti að byrja í leikskóla?  

 6 mán 
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 9 mán 

 12 mán 

 16 mán 

 2 ára 

 3 ára 

 eldri/aldrei 

16. b) Hversu lengi finnst þér að barn ætti að dvelja daglega í leikskóla?  

Svara þarf öllum liðum. Merktu við það sem á best við 

  
Alls 

ekki neitt  
Minna 

en 4 tíma 
4-6 

tíma 
6-8 

tíma 
8 tíma 

eða lengur 

Börn yngri en 3 

ára 
     

Börn eldri en 3 

ára 
     

16. c) Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um 

leikskólakennarastarfið og viðhorf þín til þess?  

Svara þarf öllum liðum. Merktu við það sem á best við 

  
1 - 

Mjög 

ósammála 
2 3 4 

5 - 

Mjög 

sammála 

Ve

it ekki 

Ég les reglulega fagblöð eða 
greinar sem ætlaðaðar eru 
leikskólakennurum 

      

Mér finnst sjálfsagt að vera 
félagi í samtökum sem vinna 
að faglegum hagsmunum 
leikskólakennara 

      

Ég er stolt/ur yfir því að geta 
sagt að ég sé 
leikskólakennari 

      

Það er mikilvægt að 
leikskólakennarar styðji 
fagstéttarfélagið sitt 
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1 - 

Mjög 

ósammála 
2 3 4 

5 - 

Mjög 

sammála 

Ve

it ekki 

Ég get ekki hugsað mér 
annað starf en 
leikskólakennarastarfið 

      

Ef ég væri að velja 
starfvettvang aftur myndi ég 
ekki velja 
leikskólakennarastarfið 

      

Ég samsama mig illa 
leikskólakennarastarfinu 

      

17. Hér fyrir neðan eru nokkur verkefni sem geta átt við í leikskólastarfi. 

Telur þú að verkefnin henti fremur leiðbeinendum eða leikskólakennurum 

eða báðum jafn vel?  

Svara þarf öllum liðum. Merktu við það sem á best við 

  
Henta 

leiðbeinendu
m best 

Henta fremur 
leiðbeinendu

m 

Henta 
báðu

m 
jafnt 

Henta fremur 
leikskólakennuru

m 

Henta 
leikskólakennuru

m best 

Umsjón með 
verkefnum elstu 
barnanna 

     

Umsjón með 
samverustund eða 
hópastarfi 

     

Virk þátttaka í 
frjálsum leik 

     

Umsjón með 
myndlist, tónlist 
eða leikrænni 
tjáningu 

     

Að lesa fyrir börnin      

Þátttaka í daglegum 
störfum með 
börnum t.d. 
móttaka, skil, 
matartími, 
frágangur, umhirða, 
hvíld, klæða í og úr 
o.fl.) 
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Henta 

leiðbeinendu
m best 

Henta fremur 
leiðbeinendu

m 

Henta 
báðu

m 
jafnt 

Henta fremur 
leikskólakennuru

m 

Henta 
leikskólakennuru

m best 

Þátttaka í hreyfingu 
með börnum úti 
eða inni (leikfimi, 
hlaup, boltaleikir, 
klifur o.fl.) 

     

Skipta á bleium      

Að kenna börnum 
tölur og bókstafi 

     

Að taka 
foreldraviðtöl 

     

Að taka upp erfið 
eða viðkvæm mál 
með einstökum 
foreldrum 

     

Að bera ábyrgð á 
sérkennslu/stuðnin
gi 

     

18. Hér fyrir neðan eru nokkur verkefni sem geta átt við í leikskólastarfi.  

Telur þú að verkefnin henti fremur karlmönnum eða konum eða báðum 

jafnt 

  
Fremur 

karlmönnum 
Báðum 

jafnt 
Fremur 

konum 

Samskipti við foreldra við 
móttöku/skil barna 

   

Leiðbeina börnum þegar 
árekstrar koma upp í 
barnahópnum 

   

Þátttaka í daglegum 
störfum m/börnum(t.d 
matartíma, móttaka/skil, 
tiltekt og almennur 
frágangur) 

   

Þátttaka í hreyfingu, úti og 
inni (t.d. hlaup, klifur, 
boltaleikir) 

   

Bleiuskipti    
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Fremur 

karlmönnum 
Báðum 

jafnt 
Fremur 

konum 

Hugga börn    

Kenna tölur og bókstafi    

Ræða erfið og viðkvæm 
mál við foreldra 

   

Taka foreldraviðtöl    

19.a) Ég er  

 Kona 

 Karl 

19. b) Ég er fædd/ur árið  

 

20. a) Hver er grunnmenntun þín?  

 Leikskólakennari (eldra próf) 

 Leikskólakennari ( B.Ed. gráða) 

20. b) Hvaða ár útskrifaðist þú ?  

 

21. a) Hefur þú bætt við þig einhvers konar framhaldsmenntun eftir 

leikskólakennaranámið?  

 Já 

 Nei 

21. b) Hvers konar menntun?  

 

21. c) Hversu mörgum háskóla einingum?  
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21. d) Ertu í námi núna?  

 Já 

 Nei 

21. e) Ef já hvaða námi  

 

22. Hvert er (var) hæsta menntunarstig foreldra þinna?  

 Grunnskólamenntun 

 Eins eða tveggja ára verkmenntun í fjölbrautaskóla eða 
iðnskóla 

 Iðnmeistari 

 Stúdentspróf 

 Háskólamenntun, BA, B.Ed. eða BS gráða 

 Háskólamenntun, meistaranám eða meira 

 Veit ekki 

 Ef ekkert af ofangreindu á við:  

23. Átt þú barn?  

 Já 

 Nei 

24. Er leikskólinn einkarekinn / með þjónustusamning eða rekinn af 

sveitarfélagi?  

 Rekinn af sveitarfélagi  

 Einkarekinn / með þjónustusamning 

25. a) Hversu mörg börn eru í leikskólanum?  
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25. b) Hversu mörg börn eru á deildinni þinni?  

 

26. Hversu margar deildir eru í leikskólanum?  

27. a) Hversu margir starfsmenn hafa leikskólakennaramenntun 

(leikskólastjóri meðtalinn)  

27. b) Hversu margir leikskólakennarar (deildarstjóri meðtalinn) vinna á 

deildinni þinni?  

27. c) Hversu margir leiðbeinendur vinna með börnum í leikskólanum?  

27. d) Hversu margir leiðbeinendur vinna á deildinni þinni?  

28. Er leikskólinn þinn æfingaskóli (heimaskóli) fyrir 

leikskólakennaranema?  

 Já 

 Nei 

29. Gerir leikskólinn þinn símenntunaráætlun fyrir alla starfsmenn?  

 Já 

 Nei 

30. Í eftirfarandi staðhæfingum er lýst tilfinningum sem gætu átt við þig í 

starfi þínu í leikskólanum. Taktu afstöðu til hversu oft þú hefur upplifað 

eftirfarandi tilfinningar síðastliðið ár.  

Svara þarf öllum liðum. 

  
Aldrei 
síðasta 

ár  

Nokkrum 
sinnum 
síðasta 

árið 

Mánaðarlega 
Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 

Vikulega 
Nokkrum 
sinnum í 

viku 
Daglega 

Mér finnst ég 
tóm/ur 
tilfinningalega 
vegna starfs míns 

       

Mér finnst ég        
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Aldrei 
síðasta 

ár  

Nokkrum 
sinnum 
síðasta 

árið 

Mánaðarlega 
Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 

Vikulega 
Nokkrum 
sinnum í 

viku 
Daglega 

útkeyrð/ur í lok 
vinnudags 

Mér finnst ég 
þreytt/ur þegar 
ég vakna á 
morgnana og 
horfi fram á 
nýjan vinnudag 

       

Mér finnst ég 
eiga auðvelt með 
að skilja 
upplifanir og 
tilfinningar barna 
við hinar ýmsu 
aðstæður 

       

Mér finnst ég 
annast sum 
börnin á 
ópersónulegan 
hátt 

       

Það er mikið álag 
að vinna með 
öðru fólki allan 
daginn 

       

Mér finnst ég 
leysa vandamál 
barnanna með 
árangursríkum 
hætti 

       

Mér finnst ég 
vera útbrunnin/n 

       

Mér finnst að 
með starfi mínu 
hafi ég jákvæð 
áhrif á líf annarra 

       

Mér finnst mig 
skorta tilfinningu 
gagnvart öðrum 
eftir að ég byrjaði 
í þessu starfi 

       

Ég hef áhyggjur af        
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Aldrei 
síðasta 

ár  

Nokkrum 
sinnum 
síðasta 

árið 

Mánaðarlega 
Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 

Vikulega 
Nokkrum 
sinnum í 

viku 
Daglega 

því að starf mitt 
geri mig 
tilfinningalega 
kalda/n 

Mér finnst ég 
full/ur af orku 

       

Starf mitt fyllir 
mig vonleysi 

       

Mér finnst ég 
leggja of mikið á 
mig í starfi 

       

Í raun skiptir það 
mig engu hvernig 
einstökum 
börnum reiðir af 

       

Það veldur mér 
streitu að starfa 
náið með fólki 

       

Mér finnst ég 
eiga auðvelt með 
að skapa 
afslappað 
andrúmsloft 
meðal barnanna 

       

Ég öðlast orku við 
að starfa náið 
með börnum 

       

Ég hef upplifað 
marga mikilvæga 
hluti í starfi mínu 

       

Mér líður eins og 
ég sé að kikna 
undan álagi 

       

Mér finnst ég 
leysa 
tilfinningaleg 
vandamál af 
yfirvegun 

       

Mér finnst að        
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Aldrei 
síðasta 

ár  

Nokkrum 
sinnum 
síðasta 

árið 

Mánaðarlega 
Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 

Vikulega 
Nokkrum 
sinnum í 

viku 
Daglega 

börnin og/eða 
foreldrar kenni 
mér um hluta af 
sínum 
vandamálum 

Mér finnst ég 
upplifa aukið 
áhugaleysi eftir 
að ég byrjaði í 
núverandi starfi 

       

Ég er ekki eins 
áhugasöm/samur 
um starf mitt nú 
og áður 

       

Ég vil fá að vinna 
í friði án afskipta 
annarra 

       

Ég er orðin/n 
efins um 
tilganginn með 
starfi mínu 

       

Ég efast um 
mikilvægi starfs 
míns 

       

Staðfesting á að þú hafir lokið þátttöku birtist efst á síðunni eftir að smellt 

er á Senda 
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Fylgiskjal 3 

 

Rannsókn um fagmennsku í leikskólum 

Fagleg sýn – hlutverk – starfshættir 

 

Ágæti leikskólastjóri 

Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna (RannUng) hefur 

fengið leyfi fjölmargra rekstraraðila um allt land til að gera rannsókn 

meðal starfsfólks leikskóla á viðhorfum þeirra til starfsins, þeirra á 

meðal er leikskólinn þar sem þú ert leikskólastjóri. Gögnum er safnað 

með spurningakönnun. Rannsóknin er samvinnuverkefni milli 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Háskólans í Volda og Háskólans í 

Osló. Markmiðið með rannsókninni er að skoða sýn, hlutverk og 

starfshætti leikskólakennara og leiðbeinenda til starfsins. 

Spurningalistinn sem notaður er hefur verið þróaður í samvinnu við 

erlendu samstarfsaðilana og sambærilegur listi hefur þegar verið 

lagður fyrir í Noregi og ætlunin er að bera saman niðurstöðurnar.  

 

Neðst í bréfinu er slóð inn á spurningakönnunina sem starfsfólkið 

er beðið um að svara. Gert er ráð fyrir að einn deildarstjóri/ 

leikskólakennari og einn leiðbeinandi af hverri deild svari könnuninni. 

Undirritaðar fara vinsamlegast fram á það við þig að þú aðstoðir 

okkur við val á þátttakendum og afhendir þeim veflykil sem hver og 

einn þarf að færa inn í tiltekinn reit á spurningalistanum áður en hann 
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svarar. Við leggjum áherslu á að starfsmenn taki þátt í rannsókninni af 

fúsum og frjálsum vilja og fái næði til að svara spurningalistanum í 

tölvu. Það ætti að taka um 40 mínútur. Svara þarf könnuninni fyrir 

15. maí nk. 

 

Ekki verður hægt að rekja upplýsingar til einstaka leikskóla og engar 

persónulegar upplýsingar verða skráðar. Rannsóknin hefur verið tilkynnt 

Persónuvernd. 

 

Slóðin með könnuninni er 
http://stofnanir.hi.is/rannung/konnun_fagmennska_i_leiksko
lum 

Veflyklarnir sem starfsfólkið þarf til að svara könnuninni eru: 

 

Þið getið leitað til Örnu H. Jónsdóttur, arnahj@hi.is ef þið þurfið 

frekari upplýsingar. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Jóhanna Einarsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands 

 

Arna H. Jónsdóttir, lektor við Háskóla Íslands 

 

Bryndís Garðarsdóttir, lektor við Háskóla Íslands 

 

  

http://stofnanir.hi.is/rannung/konnun_fagmennska_i_leikskolum
http://stofnanir.hi.is/rannung/konnun_fagmennska_i_leikskolum
mailto:arnahj@hi.is
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Fylgiskjal 4 

Viðtalsrammi 1 

Fyrsta viðtal 

1. Viltu segja mér örlítið frá sjálfri þér t.d hvað ertu gömul og hvað 

ertu menntuð? Áttu fjölskyldu og/eða áhugamál? 

2. Hvað ertu búin að vinna lengi í leikskóla? 

3. Hvað ertu búin að vera deildarstjóri lengi? 

4. Af hverju gerðist þú deildarstjóri 

a. Er starfið eins og þú bjóst við? 

b. Hefur eitthvað breyst með tímanum? 

c. Hvað þá? 

5. Hvað er ánægjulegt við starf deildarstjóra?  

a. Hvers vegna? 

b. Hvað er erfitt? 

6. Telur þú vera álag í vinnu þinni og af hverju? 

a. Ef svo er getur þú lýst hvað það er sem veldur álagi? 

b. Hvernig hefur þetta álag áhrif á þig? 

i. Í vinnu 

ii. Í frítímanum 

7. Hvernig líður þér í vinnunni þinni sem deildarstjóri? 

8. Hvað telur þú að hægt sé að gera svo deildarstjórum líði betur í 

vinnu sinni? 

9. Hvaða áhrif telur þú að líðan hafi á fagmennsku og störf þín á 

leikskólanum? 

a. Telur þú þig geta sinnt öllum þeim störfum sem þú vilt í 

leikskólanum? 

b. Hvernig getur þú stuðlað að fagmennsku í þínu starfi? 
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Fylgiskjal 5 

Upplýst samþykki 

Rannsókn á fagmennsku og líðan leikskólakennara 

 

Ég undirrituð, Ásdís Olga Sigurðardóttir, er meistaranemi við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að gera rannsókn um fagmennsku 

leikskólakennara og bið þig um að vera þátttakandi í henni. Tekin verða hálf 

opin viðtöl við deildarstjóra í leikskólum. Heitið verður fullum trúnaði og 

geta þátttakendur hætt við á hvað stigi rannsóknarinnar sem er. Engar 

persónugreinanlegar upplýsinar verða skráðar og farið verðu með öll gögn 

sem trúnaðarmál. 

 

__________________________________________ 

Ásdís Olga Sigurðardóttir  

 

Ég undirrituð samþykki hér með þátttöku í rannsókninni 

_____________________________________________________ 

Nafn/Dagsetning 




