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Ágrip 

Í þessari ritgerð er greint frá niðurstöðum rannsóknar á gildagrunni 
leikskólastjóra, gildaklemmum sem leikskólastjórar upplifa við starfsmenn, 
foreldra og rekstraraðila og viðbrögðum þeirra við gildaklemmum. 
Gildaklemmur verða þegar velja þarf á milli tveggja kosta sem hvorugur er 
góður og ef annar er valinn þarf að hafna hinum. Kenningar um gildi 
einstaklinga og áhrif þeirra á störf skólastjórnenda voru lagðar til 
grundvallar rannsókninni. Einnig, til frekari skýringar, er vísað í líkan af 
athafnasvæði skólastjórnenda til að auka skilning á starfsaðstæðum 
leikskólastjóra. Tilgangur rannsóknarinnar er að auka skilning bæði 
leikskólastjórnenda og annarra á starfsaðstæðum leikskólastjóra með það 
að markmiði að byggja sterkari samstarfsgrundvöll hagsmunaaðila svo að 
leikskólar geti sinnt hlutverki sínu sem best. Til að nálgast viðfangsefnið er 
leitað svara við rannsóknarspurningunum: Hvernig gengur leikskólastjórum 
að vinna á grundvelli gilda sinna sem leikskólastjóra? Gagnvart hverjum 
upplifa leikskólastjórar helst gildaklemmur og hvað felst í þessum 
gildaklemmum? Hvernig bregðast leikskólastjórar við ef þeir upplifa að gildi 
hagsmunaaðila og þeirra eigin gildi fara ekki saman? 

Gerð var eigindleg rannsókn og tekin hálfopin viðtöl við sex 
leikskólastjóra sem allir voru starfandi á leikskólum sem reknir voru af 
sveitarfélögum. Það var gert til þess að hægt væri að ganga út frá því að 
rekstraraðilar þ.e. þeir sem leggja leikskólunum til fjármagn hafi einnig 
umsjón með starfi þeirra. 

Í niðurstöðum kemur fram að leikskólastjórar telja að þeim takist 
ágætlega að vinna á grundvelli gilda sinna en eiga erfitt með að tilgreina 
hver persónulegu gildin sín eru. Þeir kannast eigi að síður allir við að hafa 
upplifað að gildin sín og hagsmunaaðila fari ekki alltaf saman og þá verða til 
gildaklemmur. Þeir upplifa einkum gildaklemmur vegna mismunandi 
áherslna sinna og hagsmunaaðila á mikilvægi uppeldis- og menntastarfi 
leikskólanna annars vegar og hins vegar á þjónustuþætti leikskólanna. Á það 
við um alla helstu hagsmunaaðila leikskólans þ.e. foreldra, starfsmenn og 
rekstraraðila en viðbrögð leikskólastjóranna við gildaklemmum fara eftir því 
hvaða hagsmunaaðilar eiga í hlut. Vísbendingar komu einnig fram um að 
þeir leikskólastjórar sem starfa hjá Reykjavíkurborg upplifi mun fleiri 
gildaklemmur gagnvart rekstraraðilanum en þeir sem starfa hjá smærri 
sveitarfélögum fyrir utan höfuðborgarsvæðið.  
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Abstract 

The working environment of the preschool head teacher  

Values and value dilemmas 

This paper presents the results of research on the personal values of 
preschool head teachers and the value dilemmas which they experience 
regarding their staff, the parents and the preschool operator, as well as 
how the directors react to such dilemmas. A value dilemma occurs when a 
choice must be made between two options, neither of which is good, and the 
acceptance of one demands the rejection of the other. 

 The study was based on general theories of personal values and the impact 
which the individual values of a preschool head teacher can have on her/his 
work. Reference was made to a model of the administrative arena of a school 
leaders in order to clarify further the conditions involved. The purpose of this 
study was to increase the understanding which preschool leadership and other 
stakeholders have of the head teacher‘s working conditions, so as to provide a 
firmer basis for parties cooperation and thereby allow preschools to fulfil their 
roles in the optimal manner. The questions which the study sought to answer 
were the following: How well does a preschool head teacher succeed in 
working on the basis of her/his values regarding preschool leadership? In 
relation to whom does a preschool head teacher experience the greatest value 
dilemmas, and what do these dilemmas involve? How does the head teacher 
react when realizing that her/his values do not coincide with stakeholder 
values?  

Using qualitative research methods, semi-structured interviews were held 
with six preschool head teachers who all worked at preschools operated by the 
municipality; this was to ensure that the preschool operators, i.e. those 
financing the preschool, also supervised its activities. 

The results of the study were that preschool head teachers believe they are 
well able to live up to their values but have difficulty specifying their personal 
values. However, they have all experienced occasional differences that led to 
value conflicts between their personal values and those of stakeholders. Above 
all, the preschool head teacher experiences value conflicts due to differences 
with stakeholders on the importance of the preschool’s service function vis-à-
vis its nurturing and educational roles. While these potential differences may 
apply to every main stakeholder, whether staff, parents or the preschool 
operator, the preschool head teacher’s responses to such a value dilemma 
depends on the stakeholder involved. The study also gave indications that 
preschool head teachers working for the City of Reykjavík experience 
considerably more conflicts with the operating party than head teachers 
working for smaller communities outside the greater Reykjavík area.  
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1 Inngangur 

Í starfi sínu þarf leikskólastjóri að takast á við margvísleg viðfangsefni og 

vandamál. Við lausn sumra þeirra þarf hann að ígrunda gildi sín og annarra 

áður en ákvörðun er tekin. Gildi (e. values) hafa áhrif á athafnir einstaklinga 

og  eru t.a.m. grunnur skoðana og siðferðislegrar afstöðu þeirra. Margir 

fræðimenn eru sammála um að gildi hafi áhrif á skólastjórnendur og störf 

þeirra. Mikilvægt er þess vegna að þeir þekki sín persónulegu gildi og geti 

nýtt sér þau í starfi sínu. (Begley, 2004; Branson, 2005; Hodgkinson, 1991; 

Sergiovanni, 2006; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008). Margir hafa 

hagsmuna að gæta varðandi leikskólastarf og geta gildi hagsmunaaðila verið 

ólík. Við slíkar aðstæður geta komið upp  gildaklemmur (e. value dilemmas). 

Klemmur (e. dilemmas) verða þegar velja þarf milli tveggja kosta og 

hvorugur kosturinn er góður (Cardno, 2007). Þegar kostirnir sem velja þarf 

um snerta gildi er um gilaklemmu að ræða. 

Gildi hafa áhrif á viðhorf og ljóst er að sitt sýnist hverjum um hlutverk 

leikskólanna. Ýmis viðhorf virðast vera ansi rótgróin eins og að það sé fyrst 

og fremst kvennastarf að vinna í leikskóla og að ekki sé nauðsynlegt að 

starfsmenn leikskólanna hafi leikskólakennaramenntun (Arna H. Jónsdóttir, 

2012). Mikil gróska hefur verið í leikskólastarfi síðustu áratugina þrátt fyrir 

rótgróin viðhorf og hefur það öðlast aukna virðingu og fastan sess í íslensku 

samfélagi. Árið 1973 voru fyrstu lög um leikskóla sett. Lögin kváðu á um 

hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri dagvistunarheimila en í þeim kemur 

ennfremur fram að þessi málaflokkur heyri undir menntamálaráðuneytið 

(Lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri dagvistunarheimila nr. 

29/1973). Í umsögn Fóstrufélags Íslands með frumvarpi til laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga sem lagt var fyrir Alþingi á 113. löggjafarþingi 

1990 - 1991 (Þingskjal 574, 1990 - 1991) kemur fram gagnrýni á að með 

þeim lögum átti að færa málaflokkinn yfir til félagsþjónustunnar frá 

menntamálaráðuneytinu. Taldi félagið að frá upphafi hefði verið lögð 

áhersla á að það starf sem færi fram í leikskólum og dagvistarheimilum væri  

byggt á uppeldis- og kennslufræðilegum forsendum og því væri eðlilegt að 

það heyrði áfram undir menntamálaráðuneytið. Breytingar voru gerðar á 

frumvarpinu og þegar það varð að lögum heyrðu málefni leikskólanna áfram 

undir menntamálaráðuneytið (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). Árið 1994 voru leikskólar viðurkenndir sem fyrsta skólastigið (Lög 

um leikskóla 78/1994). Fyrirrennarar leikskólanna voru dagvistarheimilin og 

fyrstar til að hreyfa við þessum málum voru konur úr kvennasamtökum sem 
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báru velferð barna fyrir brjósti. Árið 1924 var stofnað félag, sem bar í fyrstu 

nafnið Sumargjöf og síðar Barnavinafélagið Sumargjöf, sem barðist fyrir að 

skapa dagvistarúrræði fyrir börn. Sumargjöf lagði í byrjun áherslu á að safna 

fé til dagvistunarmála en starfið þróaðist síðar út í að sjá um rekstur 

leikskólanna í Reykjavík allt til ársins 1978 eða þar til að Reykjarvíkurborg 

tók við rekstrinum (Valborg Sigurðardóttir, 1998). 

Dagheimilin voru hugsuð fyrst og fremst fyrir börn úr fjölskyldum sem 

minna máttu sín og í fyrstu var ómögulegt fyrir sambúðarfólk sem var í 

góðri félagslegri stöðu að fá dvöl á  dagheimili fyrir börnin sín. Þetta 

breyttist með nýjum lögum, sem sett voru um leikskóla árið 1991 (Lög um 

leikskóla 48/1991).  Öll skipting, sem var í eldri lögum um byggingu og 

rekstur dagvistarheimila fyrir börn, um dvalartíma og skiptingu 

dagvistarúrræða í dagheimili og leikskóla var tekin út. Í dag eru leikskólar 

fyrir öll börn og dvalartími þeirra óháður stöðu foreldra. Það má velta því 

fyrir sér hvort aukin virðing fyrir leikskólastarfi sé vegna þess að leikskólinn 

veitir atvinnulífinu góða þjónustu eða þá að hann veiti börnum í 

leikskólaaldri góða menntun. Í dag fara flest öll börn í leikskóla en 

sveitarfélögum ber, samkvæmt lögum, að tryggja framboð á 

leikskólaplássum (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lög 

um leikskóla 90/2008). Ábyrgð á rekstri leikskóla fluttist á herðar ríkis og 

sveitarfélaga með lagasetningu 1973 (Lög um hlutdeild ríkisins í byggingu og 

rekstri dagvistunarheimila 29/1973) en þá höfðu breyttir samfélagshættir 

kallað á aukin úrræði fyrir dagvistun barna. Atvinnumarkaðurinn þurfti 

mæðurnar og þá varð að koma börnunum fyrir á meðan þær stunduðu 

vinnu. Hvatinn að rekstri leikskólanna snérist í upphafi um það að leysa 

mæðurnar af svo þær kæmust út á vinnumarkaðinn en ekki til að mennta 

börnin. 

Upphafsmenn dagvistarmála á Íslandi voru fyrst og fremst áhugafólk um 

velferð barna en strax í upphafi gerðu þeir sér grein fyrir mikilvægi þess að 

starfsmenn dagheimilanna væru með uppeldismenntun. Það var þó ekki álit 

almennings og miklar efasemdir voru meðal margra um nauðsyn þess að 

starfsmenn dagvistaheimila hefðu uppeldismenntun. Forsvarmenn 

dagheimilanna töldu hana mikilvæga og í fyrstu, þegar heimilin voru fyrst og 

fremst til að bjarga börnum af götunni, var reynt að ráða sem flesta 

uppeldismenntaða til að leiðbeina og starfa með börnunum. Voru þá 

kennarar, sem menntuðu sig til að starfa með börnum á grunnskólaaldri, 

gjarnan ráðnir ef þeir fengust. Það var þó ein og ein kona sem menntaði sig í 

leikskólafræðum erlendis og kom heim til starfa (Valborg Sigurðardóttir, 

1998). Uppeldisskóli Sumargjafar, síðar Fóstruskóli Sumargjafar, sem 

stofnaður var 1946 var einhvers konar framhaldsskóli í fyrstu.  
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Menntunarleg inntökuskilyrði voru að nemandi hefði stundað í það minnsta 

tveggja ára nám og lokið prófi úr héraðsskóla, gagnfræðaskóla, kvennaskóla 

eða hlotið hliðstæða menntun. Í fyrstu grein í reglugerð fyrir Uppeldisskóla 

Sumargjafar stóð: 

Markmið skólans er að veita stúlkum nauðsynlega menntun til 

þess, að þær geti tekið að sér uppeldisstörf við leikskóla og 

barnaheimili og orðið forstöðukonur sömu stofnana (Valborg 

Sigurðardóttir, 1998, bls. 60). 

Í fyrstu tók námið tvö ár en árið 1968 lengdist námið í þrjú ár með 
tilkomu forskólans (Valborg Sigurðardóttir, 1998). Árið 1996 bauð Háskólinn 
á Akureyri leikskólakennaranám á háskólastigi og árið 1998 sameinaðist 
Fósturskóli Íslands Kennaraháskólanum og við það færðist menntun 
leikskólakennara á háskólastig (Davíð Ólafsson, 2000). Árið 2008 voru ný lög 
samþykkt á Alþingi um menntun og ráðningu kennara við leik-, grunn- og 
framhaldsskóla þar sem fimm ára náms, sem lýkur með meistaraprófi, er 
krafist af þeim sem vilja öðlast kennsluréttindi á öllum skólastigum (Lög um 
menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla 
og framhaldsskóla, nr. 87/2008). 

Hér að framan hefur þróun leikskóla og menntun leikskólastarfsmanna 

verið rakin í stórum dráttum í þeim tilgangi að varpa ljósi á hvar mismundi 

viðhorf til leikskólastarfs gætu átt rætur sínar.  

1.1 Greinargerð og rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefninu 

Leikskólastjórar eiga í hvað mestum samskiptum við börn, foreldra, 

starfsmenn og rekstraraðila í starfi sínu. Það reynir á leikskólastjórana þegar 

gildi þeirra og þessara hagsmunaaðila fara ekki saman og oftar en ekki þurfa 

þeir að finna leið til að bregðast við því. Margir hafa bent á mikilvægi þess 

að skólastjórnendur geri sér grein fyrir hversu mikil áhrif gildi þeirra hafa á 

starf þeirra (Belgey, 2004; Barnson, 2005; Hodgkinson, 1991; Sergiovanni, 

2006; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008). Hugmyndir þessara fræðimanna 

tengjast starfskenningarlíkani Handal og Lauvås (1999) en þeir telja að allir 

kennarar, þar á meðal skólastjórar, hafi sína eigin starfskenningu sem byggir 

á grunni gilda þeirra, þekkingu og reynslu. Líkanið er píramídi og í neðsta 

lagi hans eru athafnirnar, næst athöfnunum eru fræðileg- og starfstengd rök 

og í því efsta eru siðferðileg rök. Líkanið er sett fram til að sýna á 

myndrænan hátt að bæði siðferðileg rök og fræðileg- og starfstengd rök 

hafa áhrif á athafnir fólks. Siðferðileg rök byggja á gildum einstaklinga en 

fræðileg og starfstengd á þekkingu og reynslu þeirra. Þær þrjár víddir sem 

Sergiovanni (2006) talar um að séu í starfi skólastjóra eru ekki ólíkar þeirri 
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skiptingu sem fram kemur í starfkenningalíkani Handal og Lauvås. Víddirnar 

þrjár hjá Sergiovanni eru hönd, höfuð og hjarta.  Höndin í stjórnuninni eru 

athafnir, ákvarðanir og framkvæmdir skólastjórans. Höfuðið er 

starfskenningar hans sem hann hefur þróað með sér í gegnum tíðina og 

hæfileiki hans til að ígrunda starfsaðstæður hverju sinni í ljósi þeirra 

kenninga. Hjartað snýst um gildi stjórnandans, fyrir hvað stendur hann og á 

hvað trúir hann. Skólastjórar þurfa að finna það út hjá sér hvernig þeir geta 

látið hönd, höfuð og hjarta vinna saman sem eina heild. 

Þegar ég ígrunda starf mitt sem leikskólastjóri og fer yfir það af hverju ég 

bregst við hinu og þessu í starfi mínu með ákveðnum hætti þá er það 

gjarnan niðurstaðan að það séu gildin mín sem ráði viðbrögðum mínum. 

Einnig eru það gildin mín sem oftast rekast á gildi annarra til 

leikskólastarfsins, svo sem foreldra, starfsmanna og rekstraraðila 

leikskólans. Dæmi um slíkan árekstur eru þau gildi sem liggja að baki 

hugmyndum um menntun starfsmanna í leikskólum. Mín gildi, gildi eins og 

velferð, heilbrigði, jafnrétti og mannréttindi, segja mér að það sé mikilvægt 

að þeir aðilar sem annast uppeldi og menntun leikskólabarna hafi 

leikskólakennaramenntun á meðan það kemur fram hjá hagsmunaaðilum 

að það sé ekki nauðsynlegt (Arna H. Jónsdóttir, 2012). Einnig hafa þessi gildi 

mín og gildi rekstraraðila hvað varðar skiptingu fjármagns rekist á. Dæmi 

um það er þegar ég lagði fram tillögu til rekstraraðila um hvernig hægt væri 

að koma því við að innan skólans starfaði sérstakur verkefnastjóri án þess 

að aukinn kostnaður hlytist af. Það var mat mitt og flestra annarra 

starfsmanna skólans að það væri mjög mikilvægt fyrir faglegt starf skólans 

að hafa slíkan verkefnastjóra. Því var hafnað og við það upplifði ég 

vantraust frá þessum aðilum í minn garð til að skipta fjármagni þannig það 

kæmi sér sem best. 

Þar sem margir fræðimenn hafa lagt áherslu á áhrif gilda á störf 

skólastjórnenda (Begley, 2004; Branson, 2005; Handal og Lauvås, 1999; 

Hodgkinson, 1991; Sergiovanni, 2006; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008) þá 

finnst mér fróðlegt að skoða hvort og hvernig leikskólastjórar vinna með 

gildi sín í starfi. Skoða hvernig þeir fara að því að vinna á grundvelli gilda 

sinna og hvort þeir upplifa klemmu á milli eigin gilda og annarra 

hagsmunaaðila. Ef þeir gera það, hvernig bregðast þeir við því? Dæmi um 

slíka klemmu gæti verið þegar leikskólastjóri leggur aðaláherslu á gildin 

jafnrétti og virðing tengd námi og umönnun leikskólabarna en foreldri 

leggur e.t.v. meiri áherslu á gildið öryggi og rekstraraðila á hagkvæmni.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að komast að því hvernig leikskólastjórum 

gengur að vinna á grundvelli gilda sinna sem leikskólastjóra. Skoða helstu 
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gildaklemmur sem leikskólastjórar upplifa  og gagnvart hverjum þær eru 

fyrst og fremst. Beina einnig sjónum að því hvernig leikskólastjórar bregðast 

við þegar gildi þeirra og hagsmunaaðila fara ekki saman. Niðurstöður 

rannsóknarinnar munu auka skilning bæði leikskólastjórnenda og annarra á 

þeim starfsaðstæðum sem leikskólastjórar búa við. Aukinn skilningur færir 

hagsmunaaðila nær hver öðrum og skapar árangursríkari 

samstarfsgrundvöll til að leikskólar sinni hlutverki sínu sem best. Í samræmi 

við tilgang rannsóknarinnar voru eftirfarandi rannsóknarspurningar lagðar 

til grundvallar. 

1.2 Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar  

Hvernig gengur leikskólastjórum að vinna á grundvelli gilda sinna 

sem leikskólastjóra? 

Gagnvart hverjum upplifa leikskólastjórar helst gildaklemmur og 

hvað felst í þessum gildaklemmum? 

Hvernig bregðast leikskólastjórar við ef þeir upplifa að gildi 

hagsmunaaðila og þeirra eigin fara ekki saman? 

1.3 Uppbygging ritgerðar     

Ritgerðin fjallar um hvernig leikskólastjórum gengur að vinna á grundvelli 

gilda sinna sem leikskólastjóra og hvað þeir gera þegar þeir upplifa að gildi 

hagsmunaaðila og þeirra fara ekki saman. Ritgerðin skiptist í sex kafla: 

inngang, fræðilegan bakgrunn, aðferð við rannsóknina, niðurstöður, 

umræður og lokaorð. 
 Í inngangi geri ég grein fyrir uppbyggingu ritgerðarinnar og segi frá vali 

mín á viðfangsefni lokaritgerðarinnar. Fjallað er um verksvið leikskólastjóra 

og helstu hagsmunaaðila leikskólans sem leikskólastjórar eiga í samskiptum 

við. Saga leikskólans er rakin í stórum dráttum í þeim tilgangi að benda á 

hugsanlegar ástæður fyrir mismunandi viðhorfum hagsmunaaðila á 

leikskólastarfi fyrr og nú, tilgangur rannsóknarinnar skýrður og 

rannsóknarspurningar lagðar fram. 

Kaflinn um fræðilegan bakgrunn fjallar um rannsóknir sem sýna hvernig 

gildi (e. values) einstaklinga og þá sérstaklega skólastjórnenda hafa áhrif á 

athafnir þeirra. Rætt er um skilgreiningar á gildum, kenningar um víðtæk 

áhrif þeirra og rannsóknir á gildaklemmum (e. value dilemmas) 

skólastjórnenda. Einnig er fjallað um rannsóknir á  viðhorfum  foreldra, 

starfsmanna og rekstraraðila til leikskólastarfs. Þetta eru þeir 

hagsmunaaðilar sem leikskólastjórar eiga í mestum samskiptum við í starfi 
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sínu, fyrir utan leikskólabörnin, og standa þeir stundum frammi fyrir því að 

þurfa að leysa úr árekstrum þegar gildi þeirra og hagsmunaaðila fara ekki 

saman. Gildi einstaklinga hafa áhrif á viðhorf þeirra samkvæmt þeirri 

skilgreiningu á hugtakinu gildi sem höfð var til grundvallar rannsókninni. 

Rannsóknir á viðhorfum voru skoðaðar þar sem rannsóknir á gildum helstu 

hagsmunaaðila liggja ekki fyrir. 

Í aðferðafræðikaflanum eru rök færð fyrir því hvers vegna eigindleg 

rannsóknaraðferð varð fyrir valinu og hverjir eru kostir hennar og gallar. 

Farið er yfir það hvernig val á viðmælendum var ákveðið með tilliti til 

tilgangs rannsóknarinnar og með siðferðileg atriði í huga.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í niðurstöðukaflanum. 

Fjallað er um þau atriði sem koma fram í viðtölunum, og tengjast 

rannsóknar–spurningunum, og mikilvægustu atriðin sem snerta 

viðfangsefnið dregin fram. 

Í umræðukaflanum er rætt um niðurstöður með vísan í fræðilegan 

bakgrunn rannsókninnar  og í lokaorðum fer höfundur yfir niðurstöðurnar, 

kemur með eigin vangaveltur og leggur fram tillögur að frekari rannsóknum 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, stefnur sveitafélaga og fjármagn er 

m.a. það sem setur leikskólum starfsramma. Margir koma að gerð þessa 

starfsramma og mismunandi gildi setja mark sitt á hann. Í starfi sínu 

framfylgir leikskólastjórinn þeim starfsramma sem honum er settur auk 

þess að taka tillit til réttinda barna og annarra sem hagsmuna hafa að gæta 

hvað varðar leikskólann. Fræðilegi bakgrunnurinn í þessar ritgerð fjallar 

annars vegar um gildi og hvernig gildi einstaklinga, þá sérstaklega eigin gildi 

leikskólastjóra, hafa áhrif á athafnir þeirra. Einnig verður rætt um 

rannsóknir á viðhorfum helstu hagsmunaaðila til leikskólans og ýmsar 

upplýsingar settar fram sem skýrt geta mögulegar ástæður fyrir ólíkum 

viðhorfum hagsmunaaðila. Rannsóknir á viðhorfum eru nýttar til að reyna 

að varpa ljósi á gildi hagsmunaaðila þar sem ekki liggja fyrir rannsóknir á 

gildum þeirra. Viðhorf eru skoðanir, álit eða afstaða einstaklinga samkvæmt 

íslensku orðabókinni frá Eddu (Mörður Árnason, 2002),  en eins og fram 

hefur komið hafa gildi mikil áhrif á viðhorf einstaklinga samkvæmt þeirri 

skilgreiningu á hugtakinu gildi sem notast verður við í þessari rannsókn. 

Fjallað verður um líkan frá Begley (2004) sem hann hefur sett fram til að 

skýra gildi einstaklinga, hvernig þau verða til og áhrif þeirra á störf 

einstaklinganna. Annað líkan frá Begley (2004) um athafnasvæði stjórnenda 

verður einnig skýrt og nýtt við greiningu gagna. Ég tel að líkön þessi geti 

hjálpað mér og lesendum til að skilja betur hvernig gildi verða til og hvernig 

þau hafa áhrif á störf skólastjórnenda. Líkanið um athafnasvæði stjórnenda 

er lagskipt og sýnir bæði ytra og innra umhverfi sem skólastjórnendur starfa 

í. Í hverju lagi líkansins eru gildi þeirra sem tilheyra lögunum að verki og 

með því að nýta það við greiningu gagna tel ég að hægt sé að útskýra betur 

hvernig gildaklemmur skólastjórnenda við hagsmunaaðila koma til. 

2.1 Gildi  

Á síðustu áratugum hafa komið fram fleiri og fleiri fræðimenn sem leggja 

áherslu á áhrif gilda á störf skólastjórnenda en þegar skoðaðar eru 

skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu þá koma mismunandi skilgreiningar í 

ljós.  

Hodgkinson (1991) segir að til þess að skilja gildi sé nauðsynlegt að skoða 

hver munurinn er á staðreyndum (e. facts) og gildum. Á meðan staðreyndir 

standa fyrir það sem er raunverulegt þá standa gildi fyrir það sem er 
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eftirsóknarvert. Staðreyndir geta aldrei verið í átökum en aftur á móti hafa 

gildi það í eðli sínu að vera í átökum við önnur gildi að því gefnu að þau séu 

fleiri en eitt. Í orðskýringakafla bókarinnar Siðfræði eftir Páll Skúlason 

(1990) vísar höfundur á skýringuna á orðinu verðmæti bæði við orðið gildi 

og gæði. Í skýringunni á verðmæti segir hann m.a. að verðmæti sé eitthvað 

sem er það mikils virði að það sé eftirsóknarvert. Hann telur að fólk leitist 

við að lifa lífinu þannig að það öðlist það sem því finnst vera gott og sé þess 

virði að sækjast eftir. Þrátt fyrir að gildismat sé ólíkt á milli fólks þá séu ýmis 

gildi sem flestir séu sammála um að eigi við um allar manneskjur. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) skilgreinir gildi á eftirfarandi hátt: 

Gildi eru viðmið sem við notum til að meta hugsun okkar og 

hegðun. Þau eru leiðarvísir einstaklinga, hópa og samfélaga, 

bæði í hugsun um hin ýmsu viðfangsefni og breytni í 

margvíslegum aðstæðum. Þau eru grunnur skoðana okkar og 

afstöðu til lífsins, afstöðu sem við tökum til manna og málefna, 

afstöðu okkar til þess hvað sé verðugast að stefna að í lífinu til 

heilla fyrir einstaklinginn og samfélagið. Gildi eru því grunnur 

siðferðilegra viðhorfa okkar og pólitískra skoðanna. Þau eru 

grunnur uppeldis- og menntunarsýnar okkar. Þau eru leiðarljós 

okkar til að verða betri manneskjur (bls. 36 -37). 

Sigrún  fjallar um hvernig skipta megi gildum upp í flokka en setur 

hugtakið lífsgildi sem yfirhugtak fyrir öll gildi. Grunngildi eru þau gildi sem 

snerta alla og það er hagur allra að þau séu í hávegum höfð, það eru gildi 

eins og virðing fyrir lífi manna og réttlæti. Siðferðileg gildi eru þau gildi sem 

snerta siðferði svo sem eins og grunngildin fyrrnefndu en einnig gildi eins og 

trygglyndi. Að auki eru önnur gildi, t.d. dugnaður og vinnusemi sem hvorki 

flokkast undir grunngildi né siðferðileg gildi. Sigrún telur að sum gildi séu 

algild, þ.e. þau eigi alltaf við en önnur eru afstæð, eru mismunandi eftir 

menningu og einstaklingsbundin.  

Begleys (2004) setur fram líkan til að útskýra hvar gildin eru að verki í 

sálargerð einstaklinga (e. human psyche), hvernig þau verða til. Tilgangur 

hans með líkaninu er að hjálpa fólki að átta sig á muninum á gildum, 

skoðunum og athöfnum. Hann byggir líkan sitt á hugmyndum Hodgkinsons 

um grunnhvatir, sem liggja að baki gildum einstaklinga (1991), en aðlagar 

það að kenningu sinni.  
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Mynd 1. Gildalíkan Begleys (2004) 

Í miðjunni er einstaklingurinn sjálfur. Það lag sem er næst honum er hvatinn 
sem er það afl sem verður til þess að einstaklingar tileinka sér ákveðin gildi. 
Grunnhvatarnir eru fjórir: hvati til að ná sem æskilegustum niðurstöðum, 
hvati sem lýtur að eigingirni og persónulegum óskum, hvati til þess að 
samsama sig hópnum og sýna samstöðu og hvati til að halda ákveðinni 
siðfræði á lofti. Næsta lag er sá skilningur sem einstaklingurinn hefur fengið 
í gegnum reynslu sína, þjálfun og það sem hann lærir af viðbrögðum 
annarra við honum sjálfum. Þessi tvö lög leggja grunninn að næsta lagi sem 
hefur að geyma gildi einstaklingsins. Þau eru það val eða smekkur sem er 
ríkjandi hjá einstaklingnum. Gildi hafa mikil áhrif á allar athafnir 
einstaklingsins. Næsta lagi er líkt við þynnu á milli gilda og þess sem 
einstaklingurinn segir og gerir. Þynnan er einskonar viðhorf eða tilhneiging 
sem vill láta einstaklinginn bregðast við á ákveðinn máta. Viðhorf geta 
breyst eftir reynslu og hlutverki einstaklinga, t.d. við það að verða foreldri. Í 
ysta laginu eru athafnir einstaklingsins, þ.e. allt sem hann gerir og segir 
(Begley, 2004). 

Orðið gildi (e. values) er ekki skilgreint í íslensku orðabókinni frá Eddu 
(Mörður Árnason, 2002) í þeirri merkingu sem leitað er eftir og til að 
íslenska enska hugtakið „values“. Í ensku orðabókinni busienss–
dictionary.com (2012) er hugtakið „values“ skilgreint sem mikilvæg og sterk 
trú eða hugmynd sem aðilar í sama samfélagi deila hverjir með öðrum um 
hvað sé gott eða slæmt og æskilegt eða óæskilegt. Gildi hafa mikil áhrif á 
hegðun og viðhorf einstaklinga og virkar sem viðmið í öllum aðstæðum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er ekki að flokka gildi, rannsaka hvernig þau 
verða til eða komast að því hvaða gildi séu ríkjandi í leikskólastarfi heldur að 
skoða hvernig leikskólastjórum tekst að vinna á grundvelli gilda sinna hver 
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svo sem þau eru og burt séð frá því hvernig þau verða til. Í rannsóknni 
verður skilgreining Sigrúnar Aðalbjarnardóttir (2007) á hugtakinu gildi 
notuð. Rétt er að árétta að gildi hafa áhrif á viðhorf (e. attitude) samkvæmt 
skilgreiningunni og í ljósi þess var leitað í rannsóknir á viðhorfum 
hagsmunaaðila þar sem rannsóknir á gildum þeirra lágu ekki fyrir. 

2.2 Starf leikskólastjóra 

Dagur leikskólastjóra er oft á tíðum afar ófyrirséður og verkefni hvers dags 

einkennast gjarnan af því að brugðist er við því sem upp kemur hverju sinni. 

Sergiovanni (2006) lýsir því þegar skólastjóranum Mary Stewart var fylgt 

eftir í einn dag í vinnunni. Í lýsingunni kemur starf skólastjórans fram í 

hnotskurn. Dagurinn rekur sig með ófyrirséðum uppákomum sem Mary þarf 

að bregðast við jafnóðum. Hún reynir að vinna að verkefnum sem bíða 

hennar en þarf ítrekað að bregðast við aðstæðum sem koma óvænt upp. 

Skólastjórar eru því alltaf að bregðast við margvíslegum uppákomum með 

litlum fyrirvara. Það geta verið mál tengd ágreiningi starfsmanna og/eða 

nemenda eða veikindum í starfsmannahópnum svo eitthvað sé nefnt. 

Begley (2010) segir að það sé sífellt erfiðara fyrir stjórnendur að ná 

samstöðu meðal hagsmunaaðila skólasamfélagsins. Skólastjórar þurfa að 

sætta sig oftar en áður við að ná ekki að leysa vanda sem upp kemur þannig 

að allir verði sáttir.  

Þeir sem rannsakað hafa árangur þróunarstarfs og umbóta í skólastarfi 

eru flestir á eitt sáttir um það að forystan sé lykilatriði til að góður árangur 

náist (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005). Leikskólastjórar eru í forystunni í 

leikskólanum en umræða um forystumenn snýst oft um það hvort þeir séu 

stjórnendur eða leiðtogar. Hughes, Ginnet og Curphy (2009) segja að 

mikilvægustu verkefni stjórnenda nú séu fjármál, reglugerðir og skipulag. 

Hlutverk leiðtoga sé að hrífa fólk með sér, sætta mismundi sjónarmið og 

marka framtíðarsýn sem fólk trúir á. Leikskólastjórar fást við fjölbreytileg 

verkefni og í forystuhlutverki sínu eiga þeir samkvæmt starfslýsingu (Félag 

leikskólakennara, e.d.) að vera hvort tveggja stjórnendur og leiðtogar ef 

horft er til umfjöllunar Hughes o.fl. (2009) á þeim mun sem er á verkefnum 

stjórnenda og leiðtoga. Rodd (2006) bendir á að sjálfsþekking sé 

stjórnendum í leikskólum mikilvæg til þess að þeir geti unnið náið með 

nemendum, samstarfsmönnum og foreldrum. Leikskólastjóri þarf með 

sjálfsöryggi endurspegla það í starfi sínu, að hann hafi trú á því sem hann er 

að gera, til að geta haft áhrif á skólasamfélagið. Skólastjórar eru í 

áhrifamikilli stöðu. Hodgkinson (1991) leggur áherslu á að þeir geri sér grein 

fyrir því að þeir hafi áhrif á líf annarra með því að setja skólanum stefnu og 

markmið. Þeir móti starfsanda bæði hjá nemendum og kennurum. Þá 
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bendir Hodgkinson ennfremur á mikilvægi þess að skólastjórar séu 

meðvitaðir um hversu mikil áhrif gildi hafa, bæði þeirra eigin og annarra. 

Í rannsókn sem Branson (2005) gerði meðal skólastjóra í Ástralíu kemst 

hann að þeirri niðurstöðu að skólastjórar þekktu misvel sín persónulegu 

gildi og þeir upplifðu ákveðna óvissu gagnvart því að skýra þau. Sú þekking 

sem þátttakendurnir í rannsókninni höfðu á persónulegum gildum sínum 

voru frekar huglæg en skýr og allir þurftu þeir aðstoð við kynnast þeim og 

skýra. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja þær hugmyndir að persónuleg 

gildi einstaklinga verða með ómeðvituðum hætti hluti af sjálfi þeirra og 

verða til við mikilvæga reynslu á öllum tímum ævinnar. Persónuleg gildi 

hafa áhrif á athafnir skólastjóranna og ekki vænlegt til árangurs þegar 

skólastjórum er gert að miðla gildum sem einhver utanaðkomandi hefur 

sett ef þau eru í andstöðu við persónuleg gildi þeirra sjálfra. 

Gildi einstaklinga hafa áhrif á athafnir þeirra. Margir fræðimenn eru 

sammála um að þau hafi afgerandi áhrif á störf skólastjórnenda og það sé 

mikilvægt að skólastjórnendur geri sér grein fyrir því (Begley, 2004; 

Branson, 2005; Hodgkinson, 1991; Sergiovanni, 2006; Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2008). Rannsóknin sem hér um ræðir miðar að því að rannsaka 

hvernig leikskólastjórum tekst að starfa sem leikskólastjóra á grundvelli 

gilda sinna, við hverja þeir eiga helst í gildaklemmum, hvað felst í þeim 

gildaklemmum og hvernig þeir bregðast við þegar gildi þeirra og annarra 

hagsmunaaðila fara ekki saman.  

2.3  Athafnasvæði leikskólastjóra 

Begley (2004) hefur lagt fram líkan sem sýnir samband á milli gilda og 

athafnasvæðis stjórnenda. Líkanið sýnir einnig hversu víðtæk áhrif 

stjórnenda eru og skýrir hvernig gildi geta orðið uppspretta togstreitu. Í 

miðju líkansins er einstaklingurinn og áhrifasvæði eru í lögum í kringum 

hann. Þau eru gagnvirk þar sem áhrifa einstaklingsins gætir í þeim öllum en 

lögin hafa á sama hátt áhrif á einstaklinginn. Fyrir utan lögin telur Begley 

nauðsynlegt að gera ráð fyrir hinu yfirskilvitlega (e. transcendental) því þó 

það séu ekki allir sem vilji trúa því að sú vídd hafi áhrif þá sé fjöldi manna 

sem telji svo vera og þess vegna þurfi að reikna með áhrifum frá þeim þætti. 

Með því yfirskilvitlega er Begley að vísa til guðs, trúar og andlegra málefna. 

Vandamál geta komið upp innan hvers lags í líkaninu en einnig á milli eins 

eða fleiri laga. Erfiðustu vandamálin eru þegar siðferðileg atriði falla ekki 

saman (Begley, 2004). Hér verða áhrifasvæðin í líkani Begleys aðlöguð að 

rannsókninni. 
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Mynd 2. Líkan af athafnasvæði leikskólastjóra. Aðlagað frá Begley (2004) 

Í miðjunni er leikskólastjórinn og í laginu næst honum koma þeir hópar sem 

hann tilheyrir, t.d. starfsfélagar, fjölskylda og vinir. Í næsta lagi þar á eftir er 

stofnunin, þ.e. leikskólinn og rekstraraðilar hans. Starfsrammi leikskólans er 

bundinn við stefnur þess er rekur leikskólann svo og þeim lögum og reglum 

sem gilda um leikskólastigið. Starfsramminn mótast einnig við það fjármagn 

sem rekstaraðilinn leggur til. Í næstysta laginu er samfélagið sem leikskólinn 

er starfræktur í og í ysta laginu menningin. Samfélagið og menningin hafa 

hvort tveggja áhrif á starf skólans þar sem leikskólastarf þarf að samræmast 

hugmyndum fólksins sem lifir í samfélaginu og menningu hvers tíma. Það 

yfirskilvitlega sem Begly telur nauðsynlegt að staðsetja fyrir utan lögin fimm 

verður látið liggja milli hluta við aðlögun líkansins að rannsókninni. 

Líkanið af athafnasvæðum leikskólastjóra, aðlagað (e. adapted) frá 

Begley (2004), verður notað til greiningar þegar unnið verður úr 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Líkanið er lagskipt og sýnir bæði ytra og 

innra umhverfi leikskólastjórnenda og nýtist til að skýra á myndrænan hátt 

þau áhrifasvæði sem viðmælendur vísa til í rannsókninni.  

2.4 Gildaklemmur 

Hér að framan hefur starfsaðstæðum skólastjórnenda verið lýst en í þeim 

lýsingum kemur fram að verkefni skólastjórnenda eru afar margbreytileg. 

Upp koma aðstæður þar sem skólastjórinn þarf að taka ákvarðanir sem 

reynast honum snúnar.  Í sumum tilfellum þarf hann að velja á milli tveggja 
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kosta sem hvorugur er hagstæður né æskilegur og þá upplifir hann klemmur 

(e. dilemmas). Þegar annar kosturinn er valinn þarf að fórna hinum (Cardno, 

2007). Klemmur stjórnenda geta myndast af ýmsum ásæðum, sumar vegna  

siðferðilegra gilda en aðrar ekki. Ef klemmur verða vegna siðferðilegra gilda 

þá er talað um siðferðilegar klemmur (e. ethical dilemmas) en siðferði er 

afar viðfemt hugtak og erfitt að skilgreina það nákvæmlega (Johansson og 

Norberg, 2007). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) talar um að siðferðileg gildi 

séu þau gildi sem snerta siðferði eins og réttlæti, trygglyndi og virðingu fyrir 

mannslífum. En ekki eru allar gildaklemmur stjórnenda af siðferðilegum 

toga því gildi stjórnenda, t.d. eins og gildið sjálfbærni, getur sett hann í 

klemmu ef hann upplifir að hagsmunaaðilar leggja enga áherslu á það. 

Hugtakið gildaklemmur er notað í þessari rannsókn þegar einstaklingar 

upplifa togstreitu þegar gildi þeirra og annarra fara ekki saman, hvort sem 

togstreitan myndast vegna siðferðilegra gilda eða annarra gilda. 

Hér á eftir verða kynntar niðurstöður rannsókna á gildaklemmum 

skólastjórnenda og viðhorfum helstu hagsmunaaðila leikskólans, að 

leikskólabörnunum undanskildum, en það eru foreldrar, starfsmenn og 

rekstraraðilar. Eins og kom fram hér að framan þá er leitað fanga í 

rannsóknum á viðhorfum þessara aðila þar sem ekki liggja fyrir rannsóknir á 

gildum þeirra. Þessar rannsóknir gefa vísbendingar um að þau gildi, er liggja 

að baki viðhorfum hagsmunaaðila, fari ekki alltaf saman við gildi 

skólastjórnenda.  

Leikskólinn er ein af stofnunum samfélagsins og hafa margir hagsmuna 

að gæta hvað hann varðar. Katz (1993) bendir á fimm ólík sjónarhorn á 

leikskólastarfi. Sjónarhorn þeirra sem bera ábyrgð á leikskólanum, foreldra, 

starfsmanna, samfélagsins og svo barnanna. Hægt er að leggja mat á starf 

leikskólanna út frá hverjum og einum þessara þátta. Leikskólastjórinn þarf 

að taka mið af því í starfi sínu að allir þessir aðilar hafa ólík viðhorf til 

leikskólastarfs. Hægt er því að leiða að því líkum að hann geti upplifað 

klemmu eða árekstra á milli eigin gilda og gilda hagsmunaaðila til ýmissa 

þátta í starfi leikskóla. Cardno (2007) telur að allir stjórnendur hafi upplifað 

sig milli steins og sleggju þegar þeir skynja það að þeir þurfi að velja á milli 

tveggja óæskilegra kosta. Slík vandamál einkennast oft af fjölþættum 

kröfum. Valið verður ósættanlegt, vandamálin í kjölfarið viðvarandi og erfið 

til úrlausnar vegna þess að þegar einn kostur er valinn þá þarf að fórna 

öðrum.  

Í Svíþjóð var gerð rannsókn meðal skólastjórnenda (Johansson og 

Norberg, 2007) sem miðaði að því að finna siðferðislegar klemmur sem upp 

koma á ýmsum stöðum í skólakerfinu. Þátttakendur í rannsókninni voru 
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m.a. annars stjórnmálamenn í skólanefndum, skólastjórar, starfsmenn 

skólaskrifstofu og væntanlegir skólastjórnendur, sem voru í þjálfun. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að það sem taldist vera siðferðileg 

klemma á einum stað í skólakerfinu var ekki endilega til staðar á öðrum. 

Sem dæmi var það nefnt að stjórnmálamenn í skólanefndum gætu talið að 

siðferðileg átök væri í sambandi við eitthvað ákveðið málefni en skólastjórar 

töldu svo ekki vera. Eitt kom fram á öllum stöðum í skólakerfinu en það 

voru gildaklemmur sem skólastjórnendur upplifðu milli sterkra persónulegra 

og faglegra gilda þegar um réttindi barna var að ræða. Skólastjórar sem 

tóku þátt í rannsókn Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2008) lýstu allir 

margvíslegum gildaklemmum sem þeir lentu í en í rannsókn sinni 

rannsakaði Steinunn Helga m.a. hvernig skólastjórar brygðust við þegar þeir 

skynjuðu að gildi þeirra og hagsmunaaðila færu ekki saman. Skólastjórarnir 

töluðu um að á yfirborðinu liti út fyrir að þeir réðu en svo þegar til ætti að 

taka væri vald þeirra mjög skert því þeir þyrftu að semja um flestar 

ákvarðanir við hagsmunaaðila skólans og hefðu takmarkað fjármagn. 

Viðmælendur Steinunnar Helgu lýstu m.a. gildaklemmum sem þeir upplifðu 

í samskiptum við hagsmunaaðila þegar unnið hefði verið að málefnum 

nemenda sem áttu við verulega erfiða hegðun að stríða. Það er erfitt að 

sætta gildin þegar foreldrar telja að skólinn eigi að mæta þörfum barnsins 

þeirra, kennarar segjast ekki ráða við aðstæður og viðunandi stoðþjónusta 

fæst ekki. Á Nýja-Sjálandi var gerð rannsókn (Cardno og Reynolds, 2009) á 

tilfellum stjórnunarlegra klemma hjá leikskólastjórum með það að markmiði 

að þróa getu þeirra til að leysa slíkar klemmur. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu það í ljós að þó að leikskólastjórar kæmu auga á 

stjórnunarlegar klemmur og gætu greint þær voru þeir síður færir um 

horfast í augu við þær og leysa. Tímaskortur og vinnuálag var það sem 

leikskólastjórar töluðu um að yllu þeim hvað mestum vanda. 

Stjórnunarlegar klemmur mynduðust m.a. vegna þess hversu ólíkir 

persónuleikar starfsmanna geta verið og þeir hefðu ólík gildi til kennslu. 

Einnig kom fram að það væri mjög krefjandi og ylli leikskólastjórum streitu 

að eiga við erfiða starfsmenn og foreldra. 

2.4.1 Viðhorf foreldra 

Foreldrar leikskólabarna eru sá hópur sem ætla má að standi hvað næst 

leikskólastarfinu fyrir utan börn og starfsmenn leikskólanna. Foreldrar koma 

úr öllum áttum og hafa ólík gildi. Hér á eftir verður fjallað um rannsóknir á 

viðhorfi foreldra til leikskólastarfs þar sem ekki liggja fyrir rannsóknir á 

áhrifum gilda foreldra á hugmyndir þeirra um leikskólastarf. Það er gert 
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með tilliti til þess að samkvæmt skilgreiningu þeirri sem horft er til í þessari 

ritgerð hafa gildi áhrif á viðhorf. 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010), þar sem hún rannsakar m.a. 

viðhorf foreldra til hlutverks leikskóla, kemur fram að flestir foreldrar telja 

leikskólann mikilvægan fyrir börnin þar sem þau fá tækifæri til að takast á 

við margbreytileg verkefni í umhverfi þar sem þau læra að umgangast 

önnur börn og fullorðna. Margir foreldrar líta á leikskólann sem öruggan 

stað fyrir börnin til að vera á meðan þeir stunda vinnu. Foreldrarnir sem 

tóku þátt í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010) gerðu þá kröfu til 

leikskólans að umfram allt væri mikilvægt að börnunum þeirra liði vel, þau 

lærðu sjálfshjálp og að umgangast önnur börn. Það skipti foreldrana minna 

máli hvort börnin lærðu einhver sérstök þekkingaratriði en þeir lögðu meiri 

áherslu á að starfsmenn sýndu börnunum þeirra umhyggju og önnuðust þau 

vel. Foreldrar voru flestir ánægðir með starfsmenn leikskólanna og töldu að 

starfsmennirnir skipti höfuðmáli í lífi barnanna og foreldranna.  

Í viðhorfskönnun sem gerð var á meðal foreldra á Akureyri (Trausti 

Þorsteinsson, 2011) kemur fram að foreldrar eru almennt ánægðir með 

leikskólana á Akureyri, þeir telja að borin sé umhyggja fyrir börnunum, 

þörfum þeirra sé mætt og að þau fái krefjandi verkefni. Einnig eru foreldrar 

ánægðir með þá þjónustu sem veitt er ef erfiðleikar koma upp og flestir eru 

þeirrar skoðunar að starf leikskólanna byggist á aðalnámskrá leikskóla. 

Samkvæmt viðhorfskönnun meðal foreldra reykvískra leikskólabarna 

(Reykjavíkurborg – Leikskólasvið, 2011) er það sama uppi á teningnum og á 

Akureyri, í heildina eru foreldrar ánægðir með leikskóla barnsins síns. Þeir 

telja að börnunum líði vel í leikskólanum og að þörfum þeirra sé vel sinnt. Í 

doktorsritgerð Örnu H. Jónsdóttur (2012) þar sem hún rannsakar m.a. 

skoðanir hagsmunaaðila um faglegt hlutverk leikskólakennara komu fram 

mismunandi viðhorf foreldra til menntunar starfsmanna í leikskólum. 

Sumum fannst nauðsynlegt að þeir sem skipulegðu starfið væru menntaðir 

leikskólakennarar en það væri ekki nauðsynlegt að þeir sem sætu hjá 

börnunum þegar þau væru að leika sér væru leikskólakennarar.  

Almenn ánægja foreldra með leikskólana er ef til vill byggð á ofmati 

foreldranna á því starfi sem þar fer fram. Bent hefur verið á að foreldrar hafi 

ekki miklar forsendur til að leggja mat á leikskólastarfið þar sem þeir hafa 

takmarkaðar upplýsingar um hvað einkennir góða leikskóla og þeir vita 

yfirleitt ekki mikið um það sem gerist í leikskólanum á meðan barnið dvelur 

þar. Það er líka erfitt fyrir foreldra að horfast í augu við það að barnið þeirra 

sé í lélegum leikskóla og því hafa þeir tilhneigingu til að telja sér trú um að 

leikskóli barnsins sé góður (Cryer, Tietze og Wessels, 2002). Í rannsókn 
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Kristínar Bjarkar Jóhannsdóttur (2012) kemur fram hjá leikskólakennurum, 

sem rætt var við, að þeir efuðust um þekkingu foreldra til að geta metið 

leikskólastarfið.  

Almennt viðhorf foreldra til leikskóla, samkvæmt fyrrsögðu, er að þeir 

sinni hlutverki sínu vel. Fjöldi foreldra leggur megináherslu á að börnin 

þeirra séu á öruggum stað á meðan þeir sinna vinnu sinni og að börnunum 

líði vel í leikskólanum. Foreldrar telja að börnin fái krefjandi verkefni og 

farið sé eftir aðalnámskrá en kalla ekki sterklega eftir því að starfsmenn 

leikskólanna séu leikskólakennaramenntaðir.  

2.4.2 Viðhorf starfsmanna 

Starfsmenn leikskólanna koma úr ýmsum áttum, hafa mismunandi menntun 

og átök á milli leikskólakennara og leiðbeinenda gefa vísbendingar um að 

ólík viðhorf séu innan starfsmannahópsins. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur 

(2001) um starfsánægju og stjórnun í leikskólum kemur fram að í leikskólum 

ríki stjórnunarleg klemma vegna togstreitu um valdauppbyggingu innan 

leikskólans og ólíkrar áherslu leikskólastjóra og deildastjóra á hlutverki 

deildastjóra. Helena Jónsdóttir (2011) kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn 

sinni um valddreifingu í leikskólum að deildastjórarnir, sem tóku þátt í 

rannsókninni, vildu ekki taka að sér beina stjórnun. Í rannsókn hennar 

kemur líka fram að leikskólastjórar, sem tóku þátt í rannsókninni, sögðu að 

innan starfsmannahópsins væru ekki allir sem gætu borið þá ábyrð að taka 

á erfiðum málum. Sumir kærðu sig ekki um að stjórna og flestir vildu sleppa 

við það þegar kæmi að óþæginlegu málunum. Berglind Hallgrímsdóttir 

(2010) kannaði í rannsókn sinni hugmyndir deildastjóra til starfa sinna sem 

stjórnenda með mannaforráð og hvernig þeir upplifðu sig sem slíka 

stjórnendur. Í niðurstöðum hennar kemur fram að deildastjórar telja sig 

ekki hafa raunverulegt vald til að taka á erfiðum starfsmannamálum og 

töldu að það væri heldur ekki þeirra hlutverk. Leikskólastjórar sjá um 

mannaráðningar og það er í þeirra verkahring að sjá um starfsmannamálin. 

Arna H. Jónsdóttir (2005) stóð fyrir umræðu í sex manna rýnihópi þar 

sem þátttakendur komu úr röðum forystuaðila Félags leikskólakennara. 

Þátttakendur voru sammála um að ófaglærðir starfsmenn leikskólanna 

bæru ekki nægilega mikla virðingu fyrir fagþekkingu leikskólakennara. 

Þátttakendurnir töldu jafnframt að leikskólakennarar drægju oft á tíðum úr 

fagmennsku sinni til að jafna stöðu faglærðra og ófaglærðra í leikskólum. 

Það hefur komið fram í rannsóknum (Arna H. Jónsdóttir, 2012 og Olsen, 

2011) að daglega eigi sér stað átök í samstarfi leikskólakennara við 

ófaglærða starfsmenn og það dragi viljann úr leikskólakennurum til að halda 
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fagþekkingu sinni á lofti. Þegar öllu sé á botninn hvolft þá finnist 

leikskólakennurum að það sé mest um vert að láta daginn í leikskólanum 

ganga upp án árekstra við samstarfsmenn. Rannsókn Örnu H. Jónsdóttur 

(2009), sem hún gerði til að skilja betur hvers vegna starfsmannamál í 

leikskólum væru oft á tíðum mjög erfið, bendir einnig til að innan leikskóla 

séu átök á milli ólíkra viðhorfa og gilda. Í niðurstöðum Örnu kemur fram að 

viðvarandi togstreita sé á milli leiðbeinenda og leikskólakennara og 

leiðbeinendur nái oft að stjórna inni á deildum með óformlegum hætti og 

ósýnilegum. Ástæða togstreitu á milli leikskólakennara og leiðbeinenda má 

ef til vill finna í mismunandi viðhorfum og þekkingu á grundvallaratriðum á 

hlutverki leikskóla. Á heimasíðu Háskóla Íslands má lesa um hvert 

meginmarkmið leikskólakennaranáms er: 

Meginmarkmið námsins er að nemendur fái heildarsýn á 

starfsemi leikskóla, hugmyndafræði leikskólauppeldis og það 

menningar- og menntahlutverk sem leikskólinn gegnir í lífi 

ungra barna. Nemendur læra að skipuleggja fjölbreytt nám í 

leikskóla sem tekur mið af virkni barna og leik sem megin 

náms- og þroskaleið. Í náminu er sérstök áhersla á tengsl 

leikskólastarfs og nútímarannsókna á sviði uppeldis og 

menntunar (Háskóli Íslands, e.d.).  

Samkvæmt lögum (Lög um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008) 

eiga allir leikskólastjórar að hafa leikskólakennaramenntun. Leikskólastjórar 

líkt og aðrir leikskólakennarar í starfsliðinu hafa í námi sínu lært um 

rannsóknir á uppeldi og menntun leikskólabarna og um menningar- og 

menntahlutverk leikskólanna. Þar sem margir starfsmenn leikskóla hafa litla 

sem enga menntun á sviði uppeldis og menntunar er bilið á milli 

starfsmanna hvað varðar þekkingu á leikskólastarfi mikið. Auður Jónsdóttir 

(2012) gerði í meistaraverkefni sínu m.a. rannsókn á persónulegum og 

faglegum ávinningi sem starfsmenn, sem voru með litla formlega menntun 

fyrir, fengu eftir að þeir luku leikskólaliðanámi. Í niðurstöðum hennar kemur 

fram að námið bætti skilning þeirra á leikskólastarfinu, mikilvægi leiksins 

sem námsleiðar varð þeim ljósara og viðhorf til barnanna breyttist. Augu 

þeirra opnuðust fyrir stöðu leikskólans sem fyrsta skólastigsins og fyrir öllu 

því námi sem fer fram í leikskólanum. Þátttakendur lýstu því allir, með 

mörgum dæmum, hvernig fagleg hæfni þeirra jókst við námið. Gæði í 

skólastarfi byggjast á því fólki sem vinnur í skólanum. Starfsmenn móta í 

sameiningu menningu og starfsgrundvöll skólans þar sem hver og einn 
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starfsmaður hefur skoðanir og framkomu sem mótast af gildum viðkomandi 

(Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005). Ýmislegt í umhverfi leikskóla gerir það erfitt 

fyrir leikskólastjóra að skapa sameiginlegan starfsgrundvöll og gæði í 

leikskólastarfi. Í desember 2011 voru einungis 33% starfsmanna á 

leikskólum með leikskólakennaramenntun og það sama ár var rúmlega 25% 

starfsmannavelta á leikskólum miðað við starfsmenn sem voru við störf 1. 

desember 2010 og voru hættir 1. desember 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.). Í 

þessum útreikningi á starfsmannaveltu eru þeir ekki taldir með sem byrja og 

hætta á milli þessara dagsetninga. Þessar tölur eru ekki frábrugðnar tölum 

áranna á undan og það er algengt að leikskólar séu mannaðir að stórum 

hluta af starfsmönnum sem ekki hefur valið að mennta sig í 

leikskólakennarafræðum. Starfsmannaekla, ekki síst skortur á 

leikskólakennurum í leikskólum, hefur löngum einkennt leikskólastarf hér á 

landi og mikil starfsmannavelta gerir það að verkum að það er alltaf nýtt og 

nýtt fólk að koma í starfslið leikskóla.  

Hér á undan hafa rannsóknir og aðrar upplýsingar, sem varpað geta ljósi 

á ólík viðhorf leikskólastarfsmanna til starfs leikskólanna, verið kynntar og 

flókinni stöðu leikskólastjóra við að leiða gæðaskólastarf verið lýst. Breiður 

bakgrunnur starfsmanna, starfsmannavelta og skortur á sameiginlegum 

þekkingargrunni er veruleiki sem flestir leikskólar á Íslandi búa við. 

2.4.3 Viðhorf rekstraraðila 

Viðhorf rekstraraðila til hlutverks leikskóla hefur lítið verið rannsakað. Það 

er helst hægt að skoða viðhorf rekstraraðila út frá ákvarðanatöku þeirra er 

varðar leikskólana án þess að draga þá ályktun að þær aðgerðir endurspegli 

persónleg gildi þeirra sem gegna stöðum rekstraraðila hverju sinni. 

Rekstaraðilar setja leikskólum starfsramma með því til dæmis að ákveða 

hversu mikið fjármagn leikskólarnir fá til rekstursins.  

Í doktorsritgerð Örnu H. Jónsdóttur (2012) kemur fram að rekstraraðilar 

leggi ekki áherslu á að allir starfsmenn leikskóla séu leikskólakennara–

menntaðir. Þeir sjá fyrir sér að starfsmenn  séu hópur fólks sem hefur 

mismunandi menntun og reynslu. Það viðhorf kom m.a. fram hjá einum 

stjórnmálamanninum, sem tók þátt í rannsókn Örnu, að í bland við 

leikskólakennara sé gott að ráða „venjulegt fólk“; mæður með reynslu og 

ömmur . Rekstraraðilar virðast ekki síður leggja áherslu á þjónustuhlutverk 

leikskóla gagnvart atvinnuþátttöku foreldra en menntunarlegt hlutverk.  

Leikskólakennarar í áður nefndri rannsókn (Arna H. Jónsdóttur,2012) 

voru vonsviknir yfir því að stjórnmálamenn og foreldrar legðu mesta áherslu 

á að leikskólinn væri þjónustustofnun fyrir vinnandi foreldra, síðan kæmi 
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umönnunarþátturinn og þar á eftir menntun leikskólabarnanna. Arna telur 

að það sé ástæða fyrir leikskólakennara að hafa áhyggjur af þeim 

skilaboðum stjórnmálamanna, og einnig foreldra sem komu fram í 

rannsókninni, að þeir kalli ekki sterklega eftir leikskólakennurum sem 

sérfræðingum í leikskólastarfi. 

2.4.4 Samantekt 

Í köflunum hér að framan hefur verið fjallað um margbrotið starf 

leikskólastjóra og um gildi einstaklinga, viðhorf hagsmunaaðila og áhrif alls 

þessa á starf leikskólastjóra. Gildi hafa áhrif á athafnir allra einstaklinga og 

mikilvægt er að skólastjórnendur geri sér grein fyrir því (Begley, 2004; 

Branson, 2005; Hodgkinson, 1991; Sergiovanni, 2006; Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2008). Gildi setja skólastjórnendur oft í klemmur þar sem þeir 

takast á við það þegar gildi hagsmunaaðila og þeirra eigin fara ekki saman. 

Rannsóknir (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008; Cardno og Reynolds, 2009) 

benda til þess að skólastjórnendur eigi í margvíslegum gildaklemmum í 

starfi sínu en samskipti við hagsmunaaðila með ólík gildi valda oftast 

togstreitu og erfiðleikum hjá skólastjórnendum. Starfsmannamál í 

leikskólum eru oft á tíðum mjög erfið og vísbendingar eru um að innan 

leikskólanna séu átök á milli ólíkra gilda (Arna H. Jónsdóttir, 2009). 

Starfsmannavelta og skortur á leikskólakennurum í flestum leikskólum á 

Íslandi veikja trúlega þann grundvöll sem þarf til að skólastjórnendur geti 

leitt gæðaskólastarf. Forsendur fyrir gæðaskólastarfi eru m.a. að starfsmenn 

móti í sameiningu menningu og starfsgrundvöll skólans (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 2005). Það getur verið erfitt þar sem nýir og nýir starfsmenn bætast 

stöðugt í liðið, starfsmenn með ný gildi og ólíkan þekkingargrunn. Það er því 

forvitnilegt að skoða hvernig leikskólastjórar ná að vinna á grundvelli gilda 

sinna við þessar aðstæður og hvernig þeir bregðast við þegar þeir upplifa 

gildaklemmur milli sín og hagsmunaaðila. 
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3 Aðferðarfræði  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var leitað svara við því hvernig leikskólastjórum gengur að 

vinna á grundvelli gilda sinna sem leikskólastjórar? Gagnvart hverjum þeir 

upplifa helst gildaklemmur og hvað felst í þeim gildaklemmum? Þá var 

einnig leitað svara við því hvernig leikskólastjórar bregðast við ef þeir 

upplifa að gildi hagsmunaaðila og þeirra eigin fara ekki saman? Rannsóknin 

er eigindleg og gagna var aflað með viðtölum við sex leikskólastjóra. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja oft á viðtölum, vettvangsathugunum 

og greiningu á sögulegum gögnum. Það sem einnig einkennir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir er að það er mjög vandasamt að túlka gögnin, það tekur 

oft drjúgan tíma að afla þeirra og rannsakandinn þarf að hafa hæfileika til 

að túlka gögnin og greina frá niðurstöðum með eigin orðum án þess að vera 

hlutdrægur. Það er afar mikilvægt að rannsakandinn láti ekki sín eigin 

viðhorf hafa áhrif á túlkun gagnanna þar sem hann er í raun mælitækið 

sjálft (Esterberg, 2002). Hafa ber í huga að eigindlegar rannsóknir hafa þann 

eiginleika að ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður úr þeim yfir á stóra hópa, 

þær geta gefið innsýn í viðfangsefnið en eiga fyrst og fremst við þá sem tóku 

þátt í rannsókninni. 

3.2 Öflun gagna 

Rannsóknin beindist að því hvernig leikskólastjórar upplifa að þeim takist að 

vinna á grundvelli gilda sinna sem leikskólastjóra og því hentuðu viðtöl vel 

til gagnaöflunar. Viðtalsrannsóknir henta vel þegar rannsaka á upplifun og 

reynslu þátttakenda (Helga Jónsdóttir, 2003). Sjálf er ég starfandi 

leikskólastjóri og tengdist því umræðuefninu mjög vel. Ég þurfti sem 

rannsakandi að leggja skoðanir mínar til hliðar en reynsla mín nýttist til að 

nálgast umræðuefnið og skilja þá upplifun sem leikskólastjórar lýstu í 

viðtölunum.  

Gagna var aflað með hálfopnum viðtölum. Hálfopin viðtöl hafa þann kost 

að þau bjóða upp á þægilegt andrúmsloft þar sem gott er að skapa traust á 

milli viðmælandans og rannsakandans og ná þannig betri dýpt í 

rannsóknarefnið. Rannsakandinn notaðist við viðtalsramma (fylgiskjal 1) en 

lét viðmælendur leiða viðtalið. Viðtalsramminn var til að mynda umgjörð 

um rannsóknarspurningarnar og til að ná fram efni til að svara þeim. 
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Viðtalsramminn var þó fyrst og fremst til viðmiðunar og rannsakandi greip 

til hans þegar viðmælendur kölluðu eftir að rannsakandinn kæmi með 

spurningar að öðru leyti réðu viðmælendur ferðinni. Þótt stuðst sé við sama 

viðtalsrammann í mörgum viðtölum þá er hvert viðtal einstakt þar sem hver 

og einn viðmælandi leiðir viðtalið og segir frá persónulegri upplifun sinni 

(Esterberg, 2002). Það tók heilmikið á hjá mér að gæta hlutleysis og láta 

viðmælendur um að segja frá án þess að ég færi að grípa fram í. Fyrsta 

viðtalið var erfiðast en svo þjálfaðist ég alltaf betur og betur með hverju 

viðtali í því að vera hlutlaus spyrjandi og tel að mér hafi tekist að mestu að 

láta mínar hugmyndir og skoðanir liggja milli hluta. Án efa hefðu náðst meiri 

upplýsingar um gildi og gildaklemmur leikskólastjóranna ef rannsakandi 

hefði verið vanur rannsakandi og viðmælendur hefðu fengið betri kynningu 

á þeim skilgreiningum sem búa að baki hugtökunum gildi og gildaklemmur  

3.3 Val á viðmælendum 

Tekin voru viðtöl við sex leikskólastjóra. Þátttakendur voru valdir út frá 

tilgangi rannsóknarinnar en slíkt úrtak nefnist tilgangsúrtak (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Leikskólastjórar af suðvesturhorni landsins urðu fyrir 

valinu til að auðvelda aðgengi rannsakanda að þeim auk þess sem 

þátttakendur eru allir starfandi leikskólastjórar í leikskólum sem reknir eru 

af sveitarfélögum. Það var gert til þess að hægt væri að ganga út frá því að 

það séu sömu aðilar sem leggja leikskólunum til fjármagn og hafa umsjón 

með starfi þeirra. Rætt var við þrjá leikskólastjóra sem störfuðu á 

leikskólum reknum af Reykjavíkurborg og þrjá leikskólastjóra sem störfuðu á 

leikskólum sem reknir voru af smærri sveitarfélögum utan 

höfuðborgarsvæðisins. Það gaf möguleika á því að sjá hvort munur væri á 

því hvernig leikskólastjórum gengi að vinna á grundvelli gilda sinna eftir því 

hvort þeir væru starfandi hjá Reykjavíkurborg eða hjá smærri 

sveitarfélögum utan höfuðborgarsvæðisins. Aldur, stærð leikskóla sem 

viðkomandi er leikskólastjóri á, starfsaldur, menntunarstig og aðrar breytur 

höfðu ekki áhrif á hvaða leikskólastjórar urðu fyrir valinu enda var það ekki 

tilgangur rannsóknarinnar að skoða efnið út frá þeim breytum. Þó voru 

leikskólastjórar í því sveitarfélagi þar sem rannsakandi vinnur útilokaðir sem 

og leikskólastjórar sem eru vinir og kunningjar rannsakanda. Það var gert til 

að auðvelda rannsakanda að vera hlutlaus bæði í viðtölunum og við 

greiningu niðurstaðna. 

Rannsakandi byrjaði að velja af handahófi þrjú smærri sveitarfélög á 

suðvesturhorninu, sem  voru öll fyrir utan höfuðborgarsvæðið, og valdi 

einnig af handahófi nöfn á einum leikskóla í hverju sveitarfélagi. Síðan valdi 
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hann af handahófi þrjú nöfn á leikskólum í Reykjavík og þrjú nöfn til vara. 

Þegar nöfn leikskólanna lágu fyrir hafði rannsakandi samband við 

leikskólastjórana á þessum leikskólum símleiðis og óskaði eftir þátttöku 

þeirra. Þeir sem gáfu kost á sér fengu nánari upplýsingar um rannsóknina 

(fylgiskjal 2) senda til sín og þeir fengu að ráða hvar og hvenær viðtalið færi 

fram. Í öllum tilfellum óskuðu þeir eftir því að rannsakandi kæmi inn í 

leikskólann til þeirra og ýmist fóru viðtölin fram á skrifstofu 

leikskólastjórans eða í viðtalsherbergi innan skólans. Til að tryggja að ekki sé 

hægt að rekja svör til ákveðinna leikskóla eða einstaklinga koma hvorki nöfn 

viðmælenda, leikskólanna né smærri sveitarfélaganna fram. Til að auðvelda 

umræður í niðurstöðu- og umræðukaflanum fengu leikskólastjórarnir 

eftirfarandi tilbúin nöfn: 

Leikskólastjórarnir þrír sem unnu hjá Reykjavíkurborg fengu nöfnin: 

 Adda 

 Binna 

 Dodda 

Leikskólastjórarnir þrír sem unnu í smærri sveitarfélögum utan 

höfuðborgarsvæðisins fengu nöfnin: 

 Rúna 

 Sigga 

 Tobba 

3.4 Greining gagna  

Viðtölin voru hljóðrituð og skráð nákvæmlega. Viðmælendur fengu viðtölin 

til yfirlestrar eftir að búið var að skrá þau og þeir fengnir til að samþykkja 

réttmæti þeirra. Textinn var lesinn yfir og greindur út frá þemum og þá var 

einnig horft til annarra atriða í textanum þegar talið var að það gæti varpað 

ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar. Líkan Begleys (2004), sem sýnir 

athafnasvæði leikskólastjórnenda, var aðlagað íslenskum aðstæðum og 

notað þegar gögnin voru greind út frá starfsumhverfi leikskólastjóra, 

gildaklemmum og rótum þeirra. 

3.5 Umfjöllun um siðferðileg atriði og leyfi sem þarf að afla  

Leikskólastjórarnir voru flokkaðir í tvo hópa. Í öðrum hópnum voru þeir þrír 

sem unnu hjá Reykjavíkurborg og í hinum þeir þrír sem unnu hjá minni 

sveitarfélögum utan höfuðborgarsvæðisins. Viðmælendur fengu tilbúin 

nöfn, nöfn leikskólanna koma hvergi fram né  nöfn smærri sveitarfélaganna. 
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Þetta var gert til að reyna að tryggja að ekki yrði hægt að rekja gögnin. 

Viðmælendur voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar, þeir fengu að lesa 

yfir það sem þeir höfðu sagt og þeim gefinn kostur á að draga til baka 

eitthvað af því sem þeir höfðu sagt eða hætta við þátttöku ef þeim sýndist 

svo. Þetta er mikilvægt atriði í siðferðilegu tilliti við þátttakendur (Sigurður 

Kristinsson, 2003). Gögnin voru geymd á öruggum stað á meðan vinna við 

rannsóknina stóð yfir en þegar henni var lokið var frumgögnum eytt. 

Viðmælendur fengu bréf með öllum þessum upplýsingum auk þess sem þeir 

fengu skilgreiningu á hugtakinu gildi sem er lykilhugtak rannsóknarinnar. 

Viðmælendur undirrituðu upplýst samþykki (fylgiskjal 3) fyrir þátttöku 

um leið og þeir staðfestu að þeir hefðu verið upplýstir um tilgang 

rannsóknarinnar og að þeim var heimilt að hætta við þátttöku hvenær sem 

var í ferlinu. Rannsóknin var ekki leyfisskyld en var tilkynnt til 

Persónuverndar (fylgiskjal 4) þar sem unnið var með persónulegar 

upplýsingar frá fólki. 
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4 Niðurstöður 

Rannsóknin miðaði að því að komast að því hvernig leikskólastjórum gengur 

að vinna á grundvelli gilda sinna og hvað þeir gera ef þeir upplifa klemmu 

milli eigin gilda og gilda foreldra, starfsmanna eða rekstraraðila. 

Tilgangurinn er að auka skilning bæði hjá leikskólastjórum og öðrum 

hagsmunaaðilum á starfsaðstæðum leikskólastjóra með tilliti til gilda og 

gildaklemma og bæta þannig samstarfsgrundvöll hagsmunaaðila leikskólans 

til að stuðla að sem bestum árangri í leikskólastarfi. Til að ná fram auknum 

skilningi á starfsaðstæðum leikskólastjóra voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram: 

Hvernig gengur leikskólastjórum að vinna á grundvelli gilda sinna sem 

leikskólastjóra? 

Gagnvart hverjum upplifa leikskólastjórar helst gildaklemmur og hvað 

felst í þessum gildaklemmum? 

Hvernig bregðast leikskólastjórar við ef þeir upplifa að gildi 

hagsmunaaðila og þeirra eigin fara ekki saman? 

Kaflanum verður skipt í tvo megin kafla. Annars vegar verður fjallað um 

gildagrunn leikskólastjóra og svo hins vegar um gildaklemmur sem 

leikskólastjórar upplifa við hagsmunaaðila leikskólans, í hverju  

gildaklemmurnar felast helst og hvernig leikskólastjórarnir bregðast við 

þeim. 

4.1 Gildagrunnur leikskólastjóra 

Eins og fram kom í fræðilega kafla þessarar ritgerðar þá eru margir sem telja 

að gildi einstaklinga hafi mikil áhrif á athafnir þeirra (Belgey, 2004; Barnson, 

2005; Hodgkinson, 1991; Sergiovanni, 2006; Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2008). Með rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á það hvernig 

leikskólastjórum gengur að vinna á grundvelli persónulegra gilda. 

Persónuleg gildi leikskólastjórans eru þau gildi sem hann hefur og hafa 

mótast m.a. í gegnum reynslu hans og þjálfun en gildi leikskólans eru þau 

gildi sem unnið er eftir í þeim leikskólum sem hann veitir forstöðu. Til að fá 

svar við því hvernig  þeim gengur að vinna á grundvelli gilda sinna voru þeir 

spurðir að því hvort þeir gætu nefnt þau gildi sem mynduðu gildagrunn 

þeirra og hvort það væru þau gildi sem styddu þá eða gerðu þeim erfitt fyrir 

í starfi. Í þessum tilgangi voru viðmælendur beðnir um að nefna ákveðin 



 

36 

gildi sem þeir vildu hafa í hávegum. Til að nálgast enn frekar þau gildi sem 

mynduðu gildagrunn viðmælenda voru þeir spurðir hvað hafi orðið til þess 

að þeir urðu leikskólakennarar og -stjórar.  

4.1.1 Gildi viðmælenda 

Nokkru áður en viðtölin fóru fram hafði viðmælendum verið send 

skilgreining, sem liggur að baki þessari rannsókn, á hugtakinu gildi og í 

upphafi viðtals var hugtakið rætt. Það var til þess að reyna að aðstoða 

viðmælendur til að setja orð á gildin sín en þegar spurt var hvort 

viðmælendur gætu nefnt ákveðin gildi, sem þeir teldu mikilvæg, kom í 

ljósmikið óöryggi gagnvart hugtakinu. 

Adda sagðist hafa fullt af gildum en átti erfitt með að koma þeim í orð: 

Já ég er með fullt af gildum... ég er kannski... sko hver er 

munurinn á gildi og hugsjón?... þetta er orðin hugsjón hjá mér 

að, að stuðla að betri heim fyrir börn og leggja mitt að mörkum 

til þess. 

Binna svaraði því til þegar hún var spurð hvort hún gæti nefnt einhver 

gildi sem hún væri oftar í árekstrum með heldur en önnur að það væru helst 

þessi praktísku gildi eða hagnýtu og nefndi í því sambandi sjálfshjálpina. 

Dodda sagði að sín gildi væru þessi mannlegu samskipti: 

Ja, sko mín gildi eru þau bara sem sagt þessi mannlegu 

samskipti. Mannleg... að við séum heil í samskiptum. 

Sigga, Tobba og Rúna töldu upp ákveðin gildi sem féllu þeim vel og það 

væru sömu gildi sem þær lögðu til grundvallar leikskóastarfinu. Sigga taldi 

upp gildin gleði, virðing og traust sem væru sín aðal gildi en bætti svo við 

gildum sem starfsmannahópurinn hafði komið með á fundi sem sameiginleg 

gildi leikskólans og féllu einnig vel að hennar persónulegu gildum. Það voru 

gildin þolinmæði, samskipti, áhugi og jákvæðni. Rúna sagði að sín gildi væru 

gleði, hlýja og virðing. Tobba lagði mikla áherslu á að vellíðan væri 

grunngildi bæði sitt og leikskólans og sagði að  mikilvægast af öllu væri að 

fólki líði vel, börnum, starfsmönnum og foreldrum. Námið getur komið þar á 

eftir því ef fólki liði ekki vel í leikskólanum þá er leikskólinn ekki góður 

staður til að vera á.  

Til að skoða hvort leikskólastjórar nefndu einhver ákveðin gildi sem urðu 

til þess að þeir völdu leikskólakennaramenntun og leikskólastjórastarf voru 
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viðmælendur spurðir  hvað hafi orðið til þess að þeir urðu leikskólakennarar 

og leikskólastjórar. Allir viðmælendur sögðu að áhugi þeirra að vinna með 

fólki hafi verið undirrótin að því að þeir völdu leikskólakennaramenntun og 

áhugi þeirra á börnum hafi stýrt þeim að því vali að lokum. 

Rúna sagði þegar hún var spurð hvers vegna hún valdi að verða 

leikskólakennari: 

Það byrjaði nú á því að ég hafði alltaf mikið meiri áhuga svona á 

hjúkrun og einhverri umönnun en svo hefur mér alltaf líkað 

rosalega vel við börn og alltaf fundist þau eitt það yndislegasta 

og skemmtilegasta sem til er. 

Sigga sagði m.a. þegar hún var spurð um það sama: 

Það var eitthvað innra með mér, já, sem að, sem að... mikil 

ábyrgðarkennd, er elst af systkinunum og hérna, já, börnin í 

götunni leituðu til mín. Það var stundum kallað á eftir mér 

Sigga með litlu börnin eða eitthvað. Það var bara svona runa á 

eftir mér. Já, ég held að það var strax svona... þetta höfðaði 

strax mjög fljótt til mín.  

Tobba sagði að áhugasviðið hafi legið mjög snemma fyrir: 

Ég hef alla tíð verið ofsalega mikið með börnum og byrjaði 

mjög ung að passa me... passa börn og vera og vinna með 

börnum, þannig að það einhvern veginn lá mjög snemma ljóst 

fyrir hvað áhugasviðið var. Átti alltaf mjög auðvelt í 

samskiptum við fólk. 

Þó svo að upphaflega hafi leikskólakennaranám ekki verið endilega það 

nám sem allir viðmælendur ætluðu að fara í  þá var það niðurstaðan hjá 

þeim öllum og enginn sagðist sjá eftir því.  

Í svörum viðmælenda um ástæðu þess að þeir urðu leikskólastjórar kom 

ekki fram að skýr persónuleg gildi hafi ýtt þeim út í það starf.  
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Dodda sagði:  

Ja, það voru svona tilviljanir kannski meira heldur en... Svo 

gerðist það, ég man nú ekki hvernig... hvað varð til þess að 

leikskólastjórinn sem var hætti og ég beðin að taka við og ég er 

alveg bara tuttugu og fjögra, fimm ára... 

Sigga og Tobba sögðust hafa sótt um leikskólastjórastöður vegna þess að 

enginn annar leikskólakennari hafi ætlað að sækja um stöðurnar og þeim 

hafi fundist það ófært að láta stöðuna í hendurnar á einhverjum sem ekki 

höfðu menntað sig til leikskólakennara.  

Sigga: 

Svo þegar þessi skóli tók til starfa (ártal tekið út) þá hérna var 

ég svona að... hugsaði ég að ég ætlaði ekki að fara úr hinu 

starfinu en þá sótti grunnskólakennari hérna um... þá kom 

eitthvað svona spark... spark „andskotinn ætlar enginn 

leikskólakennari að sækja um þessa stöðu?“ 

Tobba: 

Upphaflega sótti ég um starf í (nafn leikskóla tekið út) og það af 

því að það sótti enginn leikskólakennari um 

leikskólastjórastarfið, það voru sálfræðingar og 

grunnskólakennari sem sóttu um og mér fannst það vera 

svolítið tabú að það væri ekki leikskólakennari. 

Tobba sagði reyndar líka að hún sé ákveðin kona og vilji gjarnan ráða en 

hún hafi samt upphaflega sótt um leikskólastjórastöðu vegna þess að 

enginn leikskólakennari hafi sótt um þá stöðu.  

Rúna sagði að hún hafi verið aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum sem 

hún varð svo leikskólastjóri á. Þegar leikskólastjórinn sem hún var 

aðstoðarleikskólastjóri hjá ákvað að hætta þá sótti hún um stöðuna vegna 

þess að hún sá fram á að enginn annar leikskólakennari úr heimahéraðinu 

ætlaði að sækja um stöðuna. Henni þótti það ekki gott til afspurnar að það 

væru bara aðkomu leikskólakennarar sem sýndu stöðunni áhuga. 

Adda sagðist hafa byrjað strax eftir útskrift sem leikskólastjóri og 

einhvern veginn átti það mikið betur við hana heldur enn að vinna inn á 

deild: 
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Ég þrífst voða illa inn á deild, ég hef prófað það og ég er alltaf 

eitthvað farin að, að snúast og hérna og já ég held að ég sé 

miklu betri leikskólastjóri (hún hlær við) heldur en að vera inni 

á deild. 

Binna sagðist hafa sótt um leikskólastjórastarf vegna þess að henni hafi 

þótt það áhugavert og hana hafi langað að takast á við stjórnunarstarf.  

Leiskólastjórarnir tilgreindu ekki ákveðin gildi þegar þeir voru inntir eftir 

því hvað lægi að baki náms-, og starfsvali þeirra. Þó nefnir ein að hún hafi 

alltaf haft mikla ábyrgðakennd en mikill áhugi á að vinna með fólki og 

ánægja og áhugi á að starfa með börnum er það sem allir nefna. Gildi sem 

liggja þar að baki gætu verið velferð, mannúð og virðing. Fjórir viðmælendur 

telja það frekar tilviljun að þeir hafi orðið leikskólastjórar en að  þeir hafi 

með ásetningi stefnt að því að verða það. Það kemur þó fram hjá þeim að 

skorað var á þá með beinum eða óbeinum hætti að taka að sér stöðurnar og 

þeir hafi ekki getað annað en orðið við þeim áskorunum. Það er spurning 

hvort einhver persónuleg gildi liggi að baki hjá þessum fjórum 

viðmælendum sem tóku áskorununum eins og sjálfstraust, dugnaður, 

áræðni o.s.frv. en einnig hollusta, skyldurækni og ábyrgð með vísan í að 

þeim fannst það vera fagleg skylda sín að sækja um 

leikskólastjórastöðurnar. Tveir sögðu að áhugi þeirra á leikskólastjóra–

starfinu hafi orðið til þess að þeir sóttu í það starf án hvatningar frá öðrum 

en nefndu ekki nein ákveðin gildi sem lægju að baki þeim áhuga.  

4.1.2 Gildi og leikskólastjórastarfið 

Í viðtölunum var reynt að ná  fram upplifun leikskólastjóranna á því hvernig 

þeim gengi að starfa á grundvelli gilda sinna. Allir könnuðust við að það gæti 

verið erfitt en það gekk mis vel hjá þeim að nefna ákveðin gildi í því 

sambandi.  

Dodda, sem er leikskólastjóri í leikskóla sem var sameinaður öðrum, 

sagði að það vantaði oft upp á að hún gæti starfað samkvæmt áherslum 

sínum og það væri  margt utanaðkomandi sem hafi áhrif á það og nefnir 

hún rekstraraðila sérstaklega. Erfiðleikarnir sem hún var í fyrir sameiningu 

hafi verið léttvægir miðað við það sem hún stendur frammi fyrir núna. 

Það eru þessi börn sem allt gengur út á og punktur. Og börnin 

og þessir foreldrar að þeim líði vel og svo þessi gildi sem maður 

hefur... eru í bakhöndinni, eru bak við en, en svo auðvitað 

breytist... kemur eitt annað núna, þessi sameining og svona þá 
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breytist bara ofboðslega mikið og það kemur allt annar vinkill á 

hlutina og það er bara... sko... þessi pólitík... 

Svo heldur hún áfram: 

Maður er ekkert í einhverri vinnu við sín gildi. Það er bara að 

slökkva elda... það er svo margt utan að komandi sem veldur 

því að það er verið að grafa undan þessari stétt. Og þess vegna 

lendum við í því st... stjórarnir... okkar yfirboðarar eru að koma 

með allskonar svona, núna... þeir ákveða það til dæmis að taka 

af okkur neysluhlé, af fagfólkinu, af fólkinu sem ber uppi starfið 

og ber uppi þau gildi sem maður leggur til í þessum leikskóla. 

Hér er Dodda miður sín yfir því virðingarleysi sem rekstraraðilar sýna 

fagfólkinu, með þessum aðgerðum og yfir skilningsleysi þeirra gagnvart 

mikilvægi þess að hafa ákveðin gildi í hávegum en nefnir þau þó ekki. 

Adda sagði það fara eftir gildum hvernig henni tekst að vinna í sátt við 

sín gildi. Hún nefndi ekki ákveðin gildi en sagði að sumum gildum sé erfitt að 

koma í framkvæmd. Hún sagðist vera svo sannfærð um réttmæti sumra 

gilda að hún ætli ekkert að gefast upp þó svo að oft hafi hún verið komin að 

því og er m.a. að vísa í áherslur sínar og brennandi áhuga á 

umhverfismennt: 

Vegna þess að ég er svo, ég er svo sannfærð um réttmæti, 

réttmæti þessara gilda sem ég hef. Að sko ég ætla ekkert að 

gefast upp en ég hef oft verið komin að því , af því að það tekur 

rosalega í að draga vagninn. Sérstaklega með þau gildi þar sem 

sko mað... þarf ekki aðeins að ná til starfsmanna og barna 

heldur líka foreldra og kannski næsta umhverfis... 

Aðrir viðmælendur sögðust vera nokkuð sáttir við hvernig þeim gengur 

að vinna í sátt við gildin sín þó svo að þeir sjái það oft að þau gildi sem þeir 

leggja upp með í starfinu séu ekki viðhöfð af starfsmönnum. Nefnd eru 

dæmi um þegar starfsmenn ýta ekki undir sjálfshjálp  barnanna, stýri vinnu 

barnanna of mikið og þá nefna þeir að samvinna starfsmanna í kringum 

veikindi sé ekki eins og þeir vilja að samvinna virki í starfsmannahópnum. Að 

öllu jöfnu telja leikskólastjórarnir að þeim gangi nokkuð vel að vinna í sátt 

við gildin sín en það geti stundum verið erfitt. Þeir eigi þó í erfiðleikum með 

að setja orð á gildin. Samt sem áður tala allir viðmælendur um að upp komi 

aðstæður þar sem ekki er unnið samkvæmt þeim gildum sem þeir leggja 
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áherslu á. Þau gildi sem leikskólastjórar sögðu að ríktu  innan leikskólans eru 

þau gildi sem þeir vilja að séu viðhöfð í þeim leikskóla sem þeir stýra og þeir 

finni fyrir togstreitu þegar þeir upplifa að ekki sé unnið eftir þeim. 

Persónuleg gildi leikskólstjóra eru óljós og þau gildi sem nefnd eru eins og 

gleði, traust, ábyrgð, virðing, hlýja og vellíðan eru ekki endilega þau gildi 

sem upp koma í umræðunni um gildaklemmur sem fjallað verður um í 

næstu köflum.  

4.2 Gildaklemmur 

Verkefni skólastjórnenda eru af margvíslegum toga og rannsóknir hafa leitt 

það í ljós að í starfi sínu upplifa þeir stundum aðstæður þegar gildi þeirra og 

annarra hagsmunaaðila fara ekki saman og þeir verða að velja milli tveggja 

kosta sem hvorugur er æskilegur (Cardno, 2007;  Johansson og Norberg, 

2007; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008). Í viðtölunum voru nefnd ýmis 

atriði sem höfðu komið viðmælendum í gildaklemmu er þeir voru spurðir 

hvort þeir gætu nefnt dæmi um átök, árekstra eða togstreitu sem þeir 

hefðu upplifað í samskiptum sínum við hagsmunaaðila. 

4.2.1 Gildaklemmur við foreldra 

Þegar viðmælendur voru spurðir um átök, árekstra eða togstreitu í 

sambandi við foreldra gerðu þeir allir lítið úr því. Töldu að almennt væri lítil 

átök við foreldra og það væri vegna þess að mikið væri lagt upp úr góðu 

samstarfi. Það kom fram hjá viðmælendum að í samskiptum við foreldra 

væri ekki verið að takast á um gildi heldur gengu samskiptin við foreldra út 

á að mæta aðaláherslum foreldra um að börnum þeirra líði vel í 

leikskólanum. Nefnd voru samt ýmis dæmi sem höfðu komið upp milli 

foreldra og viðmælenda sem hefðu valdið togstreitu en þau persónulegu 

gildi sem þeir höfðu nefnt fyrr í viðtalinu komu ekki sterklega fram sem gildi 

er valda togstreitu nema hjá Öddu. Adda hefur brennandi áhuga á 

umhverfismennt og vill miðla mikilvægi hugsjónar sinnar til barnanna og 

foreldra þeirra. Hún sagði að þessi hugsjón hennar hefði sett hana í 

sérstöðu þar sem hún var leikskólastjóri áður í litlum bæ út á landi: 

... það var bara hlegið að mér sko og, og þá var ég að vinna hér 

í bæ utan Reykjavíkur og ég var bara þekkt sko í búðunum og... 

Þarna kemur hún þarna frá þessum leikskóla. Og svo var ég líka 

að kaupa fyrir mig persónulega og afþakkaði alla sko, 

plastbakka undir mat og svona, sem öllum fannst alveg þarfa 

þing... ég var komin svo lítið á skjön við nánasta umhverfið. Í 
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nánasta umhverfinu þar eru náttúrlega foreldrar. Og en svo, að 

ég fór að byrja með mikla fræðslu fyrir foreldra þegar, þegar 

börnin byrja í leikskólanum og mér finnst ég ná til foreldra...  

Hún segist hafa lagt upp með rafhlöður til að byrja með því henni hafi 

fundist það mjög  gott verkefni til að byrja á. Hún taldi  að á þessum tíma 

hafi  þekking á skaðsemi rafhlaðna í náttúrunni verið komna svo langt að 

auðvelt hefði átt að vera að fá fólk til að skilja hversu mikilvægt það væri að 

farga þeim á réttan hátt. Það væri vitað að ef rafhlöðu væri ekki eytt á 

viðeigandi hátt og væri urðuð þá smitaði hún út frá sér eiturefnum í 

náttúruna. Hún varð fyrir sárum vonbrigðum með þann skilning sem 

foreldrar sýndu þessari hugsjón: 

En svo verð ég vör við það sko, að foreldrarnir eru ekki að gera 

neitt, þeir eru ekkert að gera heima, þeir bara henda 

batteríunum og þetta vissi ég af því að ég var svona að gera 

könnun á því, svona, svona eftir, eftir aðlögunartímabilið. Að 

þeir voru ekki að gera neitt og þeir svöruðu „ég meina ég er 

ekki að henda nema fjórum, fimm batteríum á ári, það er 

ekkert mál“ 

Þetta var fyrir nokkuð mörgum árum og flokkun á sorpi mun fátíðari en 

hún er nú og almenn þekking á henni lítil. Hún lagði heilmikið á sig til að 

vera trú sinni sannfæringu í leikskólastarfinu og lét gera fyrir sig moltukassa 

því þeir voru ekki til á þessum tíma eins og við þekkjum þá í dag: 

Það lá við að ég gréti stundum þegar ég kom heim. Þetta var 

svo erfitt... 

Það sem skiptir foreldrana mestu máli að sögn Öddu er að barninu þeirra 

líði vel og það sé ánægt. Adda sagði ennfremur að svo gætu starfsmennirnir 

verið með einhverjar hugmyndir um mikilvægi ákveðinna þátta eins og 

verndun náttúrunnar og vildu miðla þeim til barna og fjölskyldna þeirra, en 

hugmyndirnar snertu lítið við foreldrnuum og skiptu þá litlu máli þó svo að 

þeir sýndu því áhuga í umræðu. 

Tobba, Sigga, Rúna og Binna sögðu allar að mjög lítið væru um árekstra 

við foreldra og ef þeir verða séu þeir auðleysanlegir. Það sé yfirleitt vel 

hugað að þeim þáttum sem foreldrum finnist mikilvægastir svo sem öryggi 

barnanna, vellíðan, að vel sé tekið á móti þeim og samvinna sé um þætti 

sem varða hegðun og þess háttar. Tobba segir að foreldrar þekki kjörorð 
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leikskólans og þeir séu mjög sáttir við þau. Hollur matur, mikil og góð 

hreyfing og nærvera sé það sem foreldrar falla fyrir og þess vegna velja þeir 

að vera með börnin í þessum leikskóla. Foreldrar leggja mikla áherslu á að 

börnum þeirra líði vel í leikskólanum og kalla eftir samvinnu við leikskólann 

þegar kemur að t.d. að taka bleyju af barni eða uppræta óæskilega hegðun. 

Tobba sagði að það væri helst athugunarleysi foreldra sem hefði skapað 

togstreitu milli hennar og foreldra og tók dæmi af foreldrum sem settu allt á 

facebook síðuna sína þar á meðal myndir sem teknar væru til dæmis úti í 

garði í leikskólanum: 

Og það er það sem ég hef verið að stoppa og, og kannski verið 

að skipta mér af. Varðar kannski ekki beint um það af því að 

samskiptavefurinn er það sem er á ábyrgð þeirra. En mér finnst 

það skipta máli, líka bara fyrir skólann sem slíkan. Foreldrar 

beri virðingu fyrir trúnaði við aðra foreldra og börn þessa 

leikskóla og okkur líka sem starfsmenn ... að fólki finnist bara í 

lagi að setja allt á vefinn, skilur þú, án þess að spá í hvað er á 

myndunum. 

Sigga sagðist ekki lenda í miklum átökum við foreldra en fólk sé misjafnt 

varðandi umhirðu og annað sem þurfi stundum að hafa afskipti af. Hún 

sagði  líkt og Tobba að fólk velji leikskólann út af stefnunni, hann sé þannig 

staðsettur í bænum að hann tilheyrir ekki barnmörgu hverfi og börn komi úr 

öðrum hverfum í bænum af því að foreldrar heillast af stefnu þeirra þar sem 

leikskólinn leggur áherslu á leikinn og útiveru og sé einnig grænfánaskóli. 

Svo segir hún: 

Það er helst þegar það kemur að svona, hvað á maður að segja, 

þegar það kemur að svona starfsdögum, skipulagsdögum, 

jólafríum eða sumarfríum þá eiginlega dettur niður þetta sko 

að við séum menntunar... 

Dodda sem er, eins og fram hefur komið, leikskólastjóri í leikskóla sem 

var sameinaður öðrum. Hún sagðist hafa lent í ótrúlegum gildaklemmum við 

foreldra í sambandi við þessa sameiningu og segir að togstreitan snúist ekki 

um uppeldisstarfið heldur frekar t.d. um gerð húsnæðisins þar sem annar 

leikskólinn er mun fámennari og á einni jarðhæð en hinn er á þremur 

hæðum: 
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Þetta snýst um húsnæði, sem ég get alveg sett mig inn í það er 

alveg þannig. Þetta voru bara okkar örlög að lenda í þessari 

sameiningu, máttum alveg búast við því.  

Dodda talar um að margt í kringum sameininguna sé tilfinningaþrungið 

og sumir foreldrar séu mjög ósáttir aðallega nokkrir sem völdu annan hvorn 

skólann sérstaklega fyrir barnið sitt vegna stærðar, orðspors o.s.frv. Dodda 

upplifir að foreldrar séu í sumum tilfellum ósanngjarnir í hennar garð: 

Ég verð að segja að mér finnst stundum foreldrar geta verið 

ofboðslega ósanngjarnir gagn... ég ákvað ekki sameininguna, 

ég, sko í mínum villtustu draumum, hélt ég að mér yrði ekki 

sagt upp störfum eftir öll þessi ár, mér er bara sagt upp starfinu 

og ég bara ákvað að sækja um. Legg allt mitt undir þar, og, og 

er tekin í viðtal og fæ starfið og það er bara rekstraraðilinn sem 

treystir mér fyrir þessu starfi, ég lít þannig á það, það getur ekki 

verið neitt annað. Og þannig mér finnst foreldrar svolítið 

ósanngjarnir að líta á það eins og ég hafi ákveðið 

sameininguna. 

Dodda sagði að hennar áhersla væri á að börnin fengju góð tækifæri til 

náms og þroska. Það nái hins vegar ekki til þessara foreldra og snúast 

árekstrarnir t.d. um hvort hefðir og siðir frá öðrum leikskólanum fái að 

standa en ekki frá hinum. Betra sé að leggja niður gamlar hefðir úr báðum 

leikskólunum og búa til nýjar sameiginlegar burt séð frá hvaða tilgangi þær 

gegndu fyrir leikskólabörnin. Þetta sé tilfinningamál en ekki spurning um 

hverju þetta skilar til barnanna í uppeldisstarfinu. 

Viðmælendur lögðu allir mikla áherslu á gott samstarf við foreldra og 

sögðust í flestum tilfellum ná því. Adda var í litlum árekstrum við foreldra  

en innra með henni var hún í mikilli togstreitu en það var vegna ólíkra gilda 

hennar sjálfrar annars vegar og foreldranna hins vegar gagnvart verndun 

umhverfisins. Dodda sagðist líka leggja mikla áherslu á gott samstarf við 

foreldra og henni hafi alltaf fundist hún vera mjög sterk í þeim samskiptum. 

Þau hafi alltaf gengið mjög vel hjá henni þar til hún tók við sem 

leikskólastjóri í leikskóla sem sameinaður var úr tveimur. Þá hafi ótrúlegir 

árekstrar átt sér stað við þá foreldra sem ekki voru tilbúnir í breytinguna og 

þeir treystu því ekki að barnið hefði það jafn gott eftir sameininguna og fyrir 

hana. Doddu gekk í flestum tilfellum, með undantekningu þó, að halda 

árekstrum niðri en hún upplifði vantraust og ósanngirni frá foreldrum og 

það olli henni miklum gildaklemmum.  
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Það skiptir viðmælendur miklu máli að halda góðum samskiptum við 

foreldra og reyna að hafa þá þætti í lagi sem foreldrar leggja mesta áherslu 

á. Þó svo að samskipti viðmælenda við foreldra séu góð er ekki þar með sagt 

að þeir hafi ekki upplifað gildaklemmur innra með sér. Adda er samt sú eina 

sem tekur skýrt dæmi um slíkt varðandi umhverfismenntina og Dodda segist 

ekki hafa tíma til að vinna með gildin sín, nú í þessari sameiningarvinnu, hún 

sé bara að slökkva elda. 

4.2.2 Gildaklemmur við starfsmenn 

Allir viðmælendur höfðu reynslu af átökum, togstreitu eða árekstrum við 

starfsmenn. Ástæður voru margvíslegar og dæmi sem nefnd voru í 

viðtölunum voru bæði um faglegt starf en einnig um ýmislegt sem hafði að 

gera með áherslur starfsmanna á aðbúnað og skipulag í vinnunni s.s. eins og 

kaffitíma.  

Adda á í mikilli togstreitu við starfsmenn vegna gilda sinna gagnvart 

verndun náttúrunnar og hún skilur ekki hvað það getur verið erfitt fyrir 

starfsmenn að tileinka sér ný vinnubrögð en hún vill ekki gefast upp: 

Sko, ég er enn við sama heygarðshornið, er ennþá að uppfræða 

um umhverfismennt. 

Hún segist hafa ákveðið það þegar hún hafi tekið við þessum leikskóla, 

sem hún er leikskólastjóri á núna, að fara hægt í sakirnar: 

Ég ákvað þá sem sagt samkvæmt fyrri reynslu að fara rólega í 

hlutina. En sko, svo er ég orðin ógurlega óróleg sko inn í mér, 

ég bara skil ekki hvað þetta getur vafist fyrir fólki. Og það sem 

er erfiðast hjá starfsfólki að það er að tileinka sér ný 

vinnubrögð. 

Eitt af því sem henni finnst grundvallaratriði í sambandi við 

umhverfimenntina er að nota ekki óþarfa pappír og m.a. er ekki í boði í 

hennar leikskóla að vera með eldhúsrúllur. Til að undirstrika það hversu 

sumir starfsmenn eru langt frá þessum gildum hennar nefndi hún dæmi um 

deildarstjóra sem kom inn á skrifstofu til hennar og barði í borðið og sagðist 

ætla að ganga út ef hún fengi ekki að nota eldhúsrúllur. Hún segist þurfa 

virkilega að standa með sjálfri sér og gildum sínum hvað þetta varðar og 

hún taki það nærri sér hversu erfitt það getur verið að sannfæra fólk. 

Dodda sagði að það sé ólga hjá sumum starfsmönnum vegna 

sameiningarinnar og mikið tilfinningamál  líkt og hjá foreldrum. Starfsmenn 
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á litla leikskólanum vildu ekki  taka upp siði sem voru ríkjandi í stóra 

skólanum og betra hafi verið að leggja hefðir alveg niður og finna nýjar í 

staðinn: 

Þetta er stóra málið og þetta er svo sorglegt. Að hérna, að fólk 

segir jú ég vil vinna áfram í sameiningu og svo gerist þetta. 

Jafnframt segir hún: 

Þegar fólk er eitthvað óánægt, þá ætlar, þá dettur það í 

eitthvað, eitthvað annað en uppeldisstarfið, þá eru það bara 

stólarnir eða hillan eða liturinn á veggjunum eða eitthvað 

svona. 

Dodda sagði að það reyni verulega á í svona aðstæðum sem skapast við 

sameiningu leikskóla. Hún nefndi dæmi um togstreitu, sem erfitt er að eiga 

við, sem hefur myndast við starfsmenn sem hafa unnið lengi og hafi einmitt 

komið sterkt upp við sameininguna. Starfsmenn sem unnið hafa lengi á 

öðrum hvorum staðnum voru ekki á því að láta af hendi eitthvað sem þeir 

voru orðnir vanir að fá t.d. varðandi vinnutíma, starfsaðstæður og vinnulag. 

Við sameininguna þurfti að stokka ýmislegt upp. Um þetta sagði Dodda 

m.a.: 

Þegar það er búið að vinna lengi þá vill það stundum detta í 

það og sérstaklega fagmenn að þeir eigi eitthvað inni eða eigi 

eitthvað, að þeir séu búnir að vinna svona og svona lengi, þeir 

séu búnir að vinna sér inn eða eigi eitthvað og eitthvað. 

Rúna og Sigga töluðu um togstreitu sem kæmi upp við starfsmenn vegna 

veikinda og forfalla annarra starfsmanna. Rúna nefndi að það hafi gætt 

þreytu í starfsmannahópnum sérstaklega eftir hrun og neikvæðni hafi 

komið upp sérstaklega gagnvart rekstraraðilum þar sem í kjölfar hrunsins 

hafi stöðugildum verið fækkað og því væri færra fólk til að leysa af veikindi 

og forföll. Að sögn Rúnu var verið að taka af aukastöðugildi sem af 

einhverjum ástæðum voru komin inn í leikskólann þegar hún tók við sem 

leikskólastjóri en starfsmönnum hafi samt þótt það ósanngjarnt. Hún nefnir 

að það geti tekið á að vera milligöngumaður milli þess sem yfirvaldið boðaði 

og það sem starfsmenn vildu en hún skildi sjónarmið beggja.  

Sigga vill að starfsmenn taki meiri þátt í því að leysa viðfangsefni dagsins 

með sér, þeir eigi ekki að frýja sig ábyrgð frá því. Hún vill að starfsmenn 
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spyrji sig hvað þeir geti gert til að hjálpa við að leysa viðfangsefni dagsins, 

en einhvern veginn gengur henni erfiðlega að fá þá til þess. Stundum 

upplifir hún starfið eins og hún eigi bara að framleiða fólk í afleysingar: 

Þú átt bara eiginlega að framkalla fólk og í staðinn fyrir að það 

geti hugsað: „já ég, það vantaði, en það er gott inn á minni 

deild og ég bara kem þó að það sé ekki nema í klukkutíma, 

svona aðeins að hliðra til á minni deild.“ En það er ekki alltaf 

skilningur á því og þar koma stundum hnútar. 

Rúna sagðist vilja hafa lýðræðisleg vinnubrögð í leikskólanum og dreifa 

ábyrgð en það henti sumum deildarstjórum bara stundum: 

En svo fann ég líka sko að, að stundum er það þannig að ef 

maður sko setur vald, svo lítið til deildastjóranna að, að 

stundum vilji þeir hafa það og stundum vilja þeir ekki hafa það. 

Viðmælendur nefndu allir dæmi um togstreitu við starfsmenn vegna 

mála sem urðu óþarflega stór og snérust um aðstæður starfsmanna eins og 

t.d. hvað væri með í kaffinu, hvort það væri alltaf soðinn fiskur á sama 

vikudeginum, hvort mjólkin væri nógu köld og með hverjum þeir sætu í 

kaffitímanum sínum. Þessi togstreita setti viðmælendur í gildaklemmur þar 

sem þeim fannst starfsmenn eyða of miklum tíma í málefni sem ekki 

tengdust gildum leikskólans og að betra væri að meiri orka færi, bæði hjá 

þeim og starfsmönnum, í það sem skipti meira máli varðandi faglegt starf 

leikskólans.  

Viðmælendur nefndu líka dæmi um togstreitu við starfsmenn vegna 

ýmissa áherslna og ákvarðana í kringum uppeldisstarfið. Binna talar um að 

starfsmenn séu í sumum tilfellum fljótir að gleyma hvernig lagt er upp með 

að unnið sé. Hún leggi t.d. mikið uppúr því í sínum leikskóla að börnin geri 

hlutina sem mest sjálf og það valdi henni vonbrigðum þegar hún sér að 

starfsmennirnir eru að gera allt of mikið fyrir börnin: 

Stundum bara einhvern veginn gleymist þetta hvað þau eiga að 

gera sjálf, Þau eiga að merkja myndirnar sínar sjálf, þau eiga 

náttúrlega að skammta sér sjálf og hérna og skera sjálf, smyrja 

sjálf og hella sjálf og það þarf svona alveg alltaf reglulega að 

taka þetta upp, því einhvern veginn, annars bara, já gleymist 

þetta einhvern veginn. 
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 Tobba tók dæmi um ákvörðun sem var tekin í sambandi við að taka 

ákveðið leikefni út um tíma en sumir  starfsmenn voru alls ekki sáttir við þá 

ákvörðun og unnu á móti henni með nöldri. Tobba reynir að fá starfsmenn 

til að skilja að það geti valið sér það viðhorf að taka þátt í ákvörðunum sem 

þessum. Hún vill að starfsmenn reyni að hafa áhrif á ákvörðunina áður en 

hún er tekin en svo eftir að hún er tekin verði þeir að standa með 

ákvörðuninni og láta reyna á hana. Tobba segir að það hafi myndast 

togstreita vegna þessarar ákvörðunar og að þeir sem voru ósammála henni 

hafi ekki getað haldið aftur af sér og unnið gegn henni.  

Tobba talaði einnig um að hún sjái oft að starfsmenn væru að gera 

eitthvað fyrir börnin sem þau ættu að gera sjálf og það fari sérstaklega í 

taugarnar á henni þegar hún sér „fóstruföndur“ en hún veit að í flestum 

tilfellum sem það er gert er um óöryggi starfsmannsins að ræða. Í umræðu 

um hvort munur sé á átökum við faglærða og ófaglærðra starfsmanna sagði 

Tobba:  

Ég er með mjög sterka ófaglærða einstaklinga hérna innan húss 

sem, sem eiga allir, hafa allir sko unnið lengi eða komið með 

eitthvað í starfsmannahópinn, skilað miklu til 

starfsmannahópsins. Þannig, nei mér finnst ekki vera öðruvísi 

átök, kannski meiri fýlustjórnun. En það er kannski 

einstaklingsbundið. Jú, jú við erum alveg með leikskólakennara 

sem fara líka í fýlu og vilja svolítið fýlustjórna. 

Átök, árekstrar eða togstreita við starfsmenn eru af margvíslegum toga 

eins og dæmin hér að framan gefa til kynna. Sem fyrr tekur Adda dæmi af 

gildaklemmum sem hún upplifir vegna áherslna hennar á gildi tengd 

verndun náttúrunnar. Svör annarra, um þau gildi sem valda gildaklemmum, 

eru óljósari en gildi eins og samvinna, sjálfstæði, hvatning, traust, lýðræði 

og virðing eru öll undirliggjandi gildi í frásögnum þeirra og gætu verið 

ástæða fyrir þeim gildaklemmum sem viðmælendur upplifðu við 

starfsmenn. 

4.2.3 Gildaklemmur við rekstraraðila 

Viðmælendur nefndu að gildaklemmur þeirra við rekstraraðila snérust 

aðallega um það að rekstraraðilar legðu mesta áherslu á að leikskólinn væri 

rekinn inna fjárheimilda en viðmælendur legðu hins vegar mikla áherslu á 

faglegt starf í leikskólanum. Þeir vildu jú vera innan fjárheimilda og fengju 

meiri stuðning til að gera það heldur en að leiða faglegt starf í leikskólanum. 

Mikill munur var á svörum þeirra viðmælenda sem voru starfandi 
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leikskólastjórar hjá Reykjavíkurborg og þeirra sem störfuðu hjá smærri 

sveitarfélögum utan höfuðborgarsvæðisins. Leikskólastjórarnir sem 

starfandi voru í Reykjavík töluðu allir um mjög erfitt og þröngt rekstrarlegt 

umhverfi, sérstaklega eftir hrun. Dodda segir að aðgerðir rekstraraðila 

varðandi rekstur leikskólanna eftir hrun hafi valdið mikilli reiði og margt sé í 

gangi sem ekki heiti réttu nöfnunum eins t.d. gagnvart biðlistanum og 

faglegu starfi. Við það skapist mikil togstreita hjá henni. Hún viti að það séu 

laus pláss í leikskólanum en hún má ekki fylla í plássin vegna þess að börnin 

sem eru næst inn eru of ung og eru því of dýr þar sem yngri börn séu færri á 

hvern starfsmann en þau eldri. Foreldrar halda að það séu ekki laus pláss til. 

Eins talaði hún um faglega starfið. Það væri eins og það megi ekki segja 

hlutina eins og þeir eru með tilliti til álags á starfsmenn, undirbúningstíma 

starfsmanna, óánægju starfsmanna og starfsmannaveltu. Dodda sagði: 

...ef það er ekki hægt að vinna faglegt starf þá verður bara að 

láta hlutina heita þeim nöfnum sem þeir eiga að heita. 

Dodda sagði einnig að rekstraraðilar vildu að leikskólarnir kæmu vel út úr 

könnunum því þeir vildu ekki fá foreldra yfir sig með kvartanir. Að öðru leyti 

hefðu þeir lítinn áhuga á innra starfi leikskólanna og veltu lítið fyrir sér 

starfsmannaveltu, aðalatriðið væri að þeir væru reknir innan fjárheimilda. 

Binna sagði að þó svo að hún hafi ekki lent í sameiningu leikskóla þá hafi 

hún upplifað togstreitu gagnvart rekstraraðilum í þeirri umræðu sem varð í 

leikskólastjórahópnum um faglegt starf leikskólanna: 

...maður sá ekkert greinilega þessar faglegu forsendur. Það var 

svolítið dregin upp svona glansmynd af því hvernig þetta mundi 

líta út. Það var eiginlega svolítið sérstakt að þetta hafi verið 

borið á borð fyrir okkur, þessi glansmynd. Það átti að vera svo 

ofsalega sko sterkur starfsmannahópur á eftir, það átti að vera 

svo mikil kunnátta í honum því að það kæmu saman einhverjir 

tveir hópar með mismunandi þekkingu sem átti að vera svo 

mikil þekking úr því og verkefnin áttu bara hérna að flæða á 

milli. 

Binna skilur ekki alveg þessa röksemdafærslu fyrir faglegum ávinningi af 

sameiningu enda hafi þetta ekki virkað svona. Hún nefndi að fræðin segi að 

verkefnin verði að verða til inn í stofnunum og það sé ekki bara hægt að 

fara á næsta bæ og fá lánað verkefni og ætla að gera alveg eins. Þetta snúist 
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allt um peninga hjá rekstraraðilum en þeir reyna að búa til einhver rök fyrir 

faglegum ávinningi til að selja fólki hugmyndina. 

Adda sagði það væri óskandi að rekstraraðilar hefðu jafn mikinn áhuga á 

faglegu starfi leikskólanna eins og þeir hefðu á rekstri þeirra. Hún sagði að 

þetta hafi breyst mjög mikið nú síðari ár og nú snúist áhugi rekstararaðila 

aðallega um peningaáætlanir í exelskjali. Hún sagði að ef kæmi fram frávik 

hjá henni í rekstri væri strax haft samband og málin skoðuð en það sama 

ætti ekki við um stuðning gagnvart leikskólastarfinu sjálfu: 

...mikið vildi ég að þeir væru svona fljótir að bregðast við þegar 

maður kallar eldur hérna úti á akrinum, að þeir kæmu þá að 

slökkva eldinn, kæmu þá strax. 

Adda sagði að rekstaraðilar sýni því ekki skilning að starfsmenn þurfi að 

fá tækifæri til að hittast og skipuleggja og endurmeta starfið og einnig til að 

hrista sig saman. Áður var þessi vinna unnin á starfsmannafundum og 

fagfundum en nauðsyn þess sé ekki lengur viðurkennd meðal rekstararaðila 

því hvorki er gefið nægt svigrúm til þess á dagvinnutíma né fjármagn til að 

greiða slíkt með eftirvinnu. 

Viðmælendurnir sem störfuðu í smærri sveitarfélögum utan 

höfuðborgarsvæðisins töluðu um að þó svo að krafa væri gerð til þeirra að 

vera innan fjárheimilda þá væri það unnið í mikilli samvinnu við þá hvernig 

það væri best gert. Kreppan hafði áhrif á starfsemi leikskólanna og gripið 

var til sparnaðaraðgerða í rekstrinum eins og annars staðar en þær aðgerðir 

voru unnar með leikskólastjórunum og að mati þeirra ekki ósanngjarnar 

miðað við ástandið í þjóðfélaginu. Tobba sagði þegar hún var spurð hvort 

hún gæti nefnt dæmi um árekstra eða togstreytu við rekstraraðila:  

Nei, við lentum undir niðurskurðarhníf eins og aðrir en það var 

ekki nein togstreyta með það því við höfum fengið að taka þátt 

í hugmyndavinnu. Hvernig hægt er að spara. Hvað getum við 

gert? Hvað getum við komið á móts við? Við fáum svolítið 

frjálsar hendur með reksturinn... Það er bara heildar tala og ég 

verð bara að halda mér fyrir innan hana.  

Viðmælendur sögðu að starfsmennirnir hefðu ekki alltaf verið sammála 

en þeir töldu sjálfir að vel hafi tekist til. Mikill metnaður var í þessum 

sveitarfélögum fyrir faglegu starfi leikskólanna og samvinna rekstararaðila 

og leikskólastjóranna væri án mikilla árekstra. Viðmælendurnir í þessum 

þremur sveitarfélögum tala allir um gott aðgengi að ráðgjöfum hvort sem 
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það var til að leysa vandamál í starfsmannahópnum eða nemendahópnum. Í 

einu tilfelli var sérstaklega tekið fram að eftir að nýr fræðslustjóri tók við, 

sem lítur á menntun leikskólabarna jafn mikilvæga og grunnskólabarna, hafi 

skilningur á faglegu starfi stóraukist hjá rekstraaðilum. Það kom einnig fram 

hjá viðmælendum að náin tengsl rekstraraðila voru við leikskólana í 

mörgum tilfellum þar sem fulltrúar þeirra voru í einhverjum tilfellum 

foreldrar barna í leikskólanum, makar starfsmanna eða afar og ömmur. 

Viðmælendur sem störfuðu hjá smærri sveitarfélögum úti á landi töldu 

að árekstrar við rekstraraðila væru nánast engir en aftur á móti  var allt 

annað hljóð í þeim sem starfandi voru hjá Reykjavíkurborg. Þeir lýsa því allir 

að þeir upplifi vanlíðan í samskiptum sínum við rekstraraðila en ekki er alltaf 

ljóst um hvaða gildi var tekist á.  Gildi eins og gleði, traust og virðing komu 

skýrt   fram hjá viðmælendum og gildaklemmurnar gætu því verið vegna 

árekstra um þau. Sama máli gegnir um gildin sem e.t.v. liggja að baki 

leikskólastarfinu. Gildi eins og velferð, jafnrétti og mannúð, gætu valdið 

togstreitu við rekstraraðila sem virðast leggja meiri áherslu á gildi eins og 

hagræðingu og hagkvæmni.  

4.2.4 Viðbrögð leikskólastjóra við gildaklemmum 

Hér að framan hefur verið fjallað um við hverja viðmælendur eiga helst í 

gildaklemmum og hvað felst í þeim gildaklemmum. Allir viðmælendur eiga í 

margskonar gildaklemmum við hagsmunaaðila en flestar, og þær sem valda 

oftast átökum, eru við starfsmenn. Einnig eiga þeir viðmælendur sem 

störfuðu hjá Reykjavíkurborg í miklum gildaklemmum við rekstraraðila. Hér 

á eftir er ætlunin að skoða hvernig leikskólastjórar bregðast við 

gildaklemmum og hvort munur sé á viðbrögðum eftir því hvaða 

hagsmunaaðilar eiga í hlut. Viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir 

brygðust við gildaklemmum við hagsmunaaðila.  

Viðmælendur upplifðu í nokkrum tilfellum gildaklemmur við foreldra en 

forðuðust að takast á við þær og lögðu megin áherslu á gott 

foreldrasamstarf. Gagnvart foreldrum höfðu komið upp gildaklemmur þegar 

leikskólastjórar upplifðu skilingsleysi foreldra gagnvart uppeldisstarfinu og 

ólíkum áherslum varðandi aðbúnað barna. Viðmælendur bregðast við 

þessum gildaklemmum með  því að ræða við foreldra og í flestum tilfellum 

leysast þær. Megin áhersla er lögð á að viðhalda góðu foreldrasamstarfi og 

ef gildaklemmur leysast ekki með samræðum og eru þess eðlis að ekki þyki 

nauðsynlegt að vísa þeim til félagsmálayfirvalda, eða í annan farveg, þá 

sætta viðmælendur sig við að aðhafast ekkert frekar og líður vel með það. 

Rúna segir: 
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... ég get varla sagt neitt um árekstra við foreldra. Við erum 

með mjög ánægða og sátta foreldra. En auðvitað hafa komið 

upp, hafa skotið upp mál sem við bara höfum leyst úr. 

Adda sagðist halda áfram að vinna með sjálfbærnina, það sé henni mjög 

mikilvægt gildi og hún sé ekki að fara að gefast upp. Hún reynir alltaf að tala 

sínu máli við foreldra. Hún hefur samt með tímanum þróað með sér meira 

umburðarlyndi og þolinmæði og veit að sumt breytist mjög hægt.  

Dodda er sú eina sem á í mikilli innri baráttu vegna ólíkra gilda hennar og 

foreldra og það tengist ýmsum málum vegna sameiningar leikskólanna sem 

hún er í forsvari fyrir eins og fyrr hefur komið fram. Hún sagðist alltaf hafa 

haft það að leiðarljósi að reyna að vera sanngjörn, reyna ná til fólks og 

komast áfram á jákvæðu nótunum og forðast illsku og reiði. Hún segist setja 

á borðið í einlægni hvað sé í hennar valdi og hún vilji reyna að gera allt í 

sambandi við þessa sameiningu svo hún verði sem auðveldust fyrir alla aðila 

og vísar hér í viðbrögð við gildaklemmum við foreldra. Hún sagði að það 

reyndi oft á: 

Maður bara einhvern veginn lifir þetta af. En, en stundum 

sárnar manni, það getur verið sárt af því að manni finnst maður 

vera að leggja sig fram og vera tilbúin að hlusta á sjónarmið og 

svona. 

Gildaklemmur gagnvart starfsmönnum snúast ýmist um ólíkar áherslur 

leikskólastjóra og starfsmanna í innra starfi en einnig um áherslur 

starfsmanna á sín eigin réttindi en ekki barnanna. Rúna sagðist nota sömu 

aðferð við starfsmenn eins og þá sem hún vildi að væri notuð við börnin í 

leikskólanum hennar þ.e. hún léti þá taka þátt í að leysa vandamál sem 

uppkoma og varða viðkomandi. Hún tók dæmi að ef starfsmaður þarf að 

skreppa frá til að fara til læknis þá vill hún að viðkomandi finni til ábyrgðar 

og leysi það með sér. Rúna sagðist allt of oft bjarga  hlutunum sjálf til að 

sleppa við árekstra í aðstæðum en hún væri í klemmu með þetta. Hún vilji 

frekar verja meiri tíma í að kynna nýjungar og vinna að faglegum málum 

heldur en að standa í reddingum eins og fara inn á deild og leysa af meðan 

einhver skreppur til læknis o.s.frv. 

Tobba sagðist hafa lært að sjá í gegnum fingur sér gagnvart 

starfsmönnum með suma hluti og ekki rjúka í að taka á öllum hlutum strax. 

Þó svo að hún sé ekki til í að láta þá hluti viðgangast til lengdar þá sjái hún í 

gegnum fingur sér með þá um tíma. Hún tekur þá til umræðu á 

starfsmannafundum og reynir að fá starfsmenn til að tileinka sér faglegri 
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vinnubrögð samhliða því að öðlast meira öryggi í starfi. Annað sem Tobba 

sagði að hjálpaði sér í gildaklemmum er það að bera virðingu fyrir 

einstaklingnum, horfa á hann eins og hann er og gera sér grein fyrir að fólk 

er misjafnt. Það sé óraunhæft að ætlast til einhvers af fólki sem það hefur 

ekki getuna til. 

Ég verð að reyna að bera virðingu fyrir ... maður er með svo 

getubreiðan hóp ... Auðvitað vil ég stundum hafa hlutina 

öðruvísi en ég græði ekkert á því að bögga alltaf sjálfa mig á því 

og pirra mig á því. Því það, það bara einhvern veginn étur mann 

upp að innan. 

Binna sagðist grípa til fræðanna þegar hún á í árekstrum við starfsmenn 

til að rökstyðja af hverju hún vilji að unnið sé á annan hátt en starfsmenn 

eru að gera eða þegar starfsmenn eru til að mynda að kvarta undan því að 

það séu of mörg börn í hverjum hópi. Hún segist ekki tilbúin að hlaupa til og 

leysa allt það sem starfsmenn eru óánægðir með, með því að gera eins og 

þeir biðja um. Hún sagðist frekar reyna að fá fólk til að prófa hlutina og gefa 

því tækifæri að breyta viðhorfi eða vinnulagi. Þá sagði Binna jafnframt að 

hún þurfi oft að velja hvort hún fari í einhverja aðgerðir sem hún veit að 

valda úlfúð því stundum er betra heima setið en af stað farið: 

Sumt getur maður bara ekki horft upp á, það er alveg sama 

hvað það kostar mann, átökin á eftir... Maður þarf oft gagnvart 

hlutum að sýna bara æðruleysi. Þú veist, það er ekki á valdi 

manns þó að það eigi að vera það. Því maður getur ekki breytt 

fólki. Það er bara þannig. 

Sigga sagði að það hjálpi henni mikið þegar hún ætti í gildaklemmum að 

eiga trausta og skilningsríka samstarfsmenn sem hafa unnið með henni 

lengi og hún gæti alltaf leitað til þeirra. En þegar henni væri sérlega 

misboðið finndist henni gott að bregða sér frá: 

Já, já, það kemur alveg fyrir að ég þurfi að anda og það er 

voðalega gott að fara út að anda áður en ... og koma svo inn 

aftur. Það er svona leið sem ég geri ef að ... Ég segist oft ætla 

aðeins að hugsa málið ... þá finnst mér gott að fara út og taka 

svo það þegar ég kem inn aftur. Það getur alveg snögg fokið í 

mann. 



 

54 

Gagnvart rekstraraðilum snúast gildaklemmurnar fyrst og fremst um 

upplifun leikskólastjóranna á skilningsleysi rekstraraðila gagnvart uppeldis- 

og menntunarstarfi leikskólanna þar sem þeir upplifa að rekstraraðilar leggi 

mesta áherslu á þjónustu og sparnað í leikskólastarfseminni. Viðmælendur, 

sem starfa hjá smærri sveitarfélögum utan höfuðborgarsvæðisins, virðast 

ekki vera í neinum teljandi gildaklemmum við rekstraraðila en viðmælendur 

sem starfa hjá Reykjavíkurborg upplifa allir gildaklemmur við þá. Þær 

gildaklemmur snúast aðalega um að rekstraraðilar gera viðmælendum skylt 

að fara í aðgerðir í hagræðingaskini sem þeir telja að komi of mikið niður á 

uppeldis- og menntastarfi leikskólanna. Viðbrögð viðmælenda við þeim 

gildaklemmur felast fyrst og fremst í því að þeir reyna að ræða við 

rekstraraðila og benda þeim á hvernig þessar aðgerðir koma niður á faglegu 

starfi leikskólanna en það beri sjaldan árangur. Þá sé ekki annað í boði en að 

framfylgja því sem rekstraraðilar ákveða þrátt fyrir að það sé í andstöðu við 

gildi þeirra. Dodda sagðist aldrei hafa verið í eins miklum átökum við 

rekstraraðila eins og nú vegna sameiningarinnar en það sé ekkert í boði fyrir 

hana að gefast upp: „Nú maður heldur bara áfram, það er bara svoleiðis“. 

Hún sagði að gagnvart rekstraraðilum yrði hún í flestum tilfellum að 

framfylgja því sem þeir ákveða þó svo að það sé gegn hennar eigin gildum. 

Hún sagðist reyna að koma sjónarmiðum sínum á framfæri t.d. hversu 

slæmt það er fyrir faglegt starf að fækka undirbúningstímum starfsmanna. Á 

það væri hins vegar ekki hlustað, hjá rekstraraðilum snúist þetta allt um 

peninga: 

... það er hægt að tala um það á tyllidögum, ég fer ekki ofan af 

því.  Að á tyllidögum er talað um að þetta sé svo merkilegt starf 

og merkilegasta starf sem unnið er en það á ekkert að leggja í 

það. 

Viðbrögð viðmælenda sem eiga í gildaklemmum við rekstraraðila felast 

því oft í því að þeir búa við þá staðreynd að þeir þurfa að framkvæma 

ýmislegt sem rekstraraðilar segja þeim að gera þrátt fyrir að það sé í 

andstöðu við þeirra eigin gildi.  

Viðmælendur bregðast mismunadi við gildaklemmum eftir því hver á í 

hlut. Þeir leggja mikla áherslu á að vera í góðu samstarfi við foreldra og þeir 

forðast að eiga í átökum við þá. Viðmælendur sætta sig í mörgum tilfellum 

við að foreldrar hafa ólík og önnur gildi. Ef upp koma gildaklemmur við 

foreldra eru þær í mörgum tilfellum leystar með samræðum. Viðmælendur 

telja sig hins vegar knúna til að bregðast við gildaklemmum við starfsmenn í 

þó nokkru mæli. Þeim finnst mikilvægt að starfsemi leikskólanna, sem þeir 
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eru í forsvari fyrir, vinni eftir þeim gildum sem þeir vilja að séu viðhöfð í 

leikskólanum og það sé þeirra að fá starfsmenn til að starfa samkvæmt 

þeim. Samt sem áður verða þeir stundum að gefa eftir og draga úr áherslum 

sínum vegna aðstæðna og getu starfsmanna. Viðmælendur segjast hafa val 

um hvernig þeir bregðast við gildaklemmum við starfsmenn og vega það og 

meta hvernig best sé að bregðast við í hverju tilfelli fyrir sig. Þeir 

viðmælendur sem eiga í gildaklemmum við rekstraraðila telja sig í mörgum 

tilfellum knúna til að fara í aðgerðir sem eru gegn þeirra eigin gildum. Þeir 

upplifa að þeir hafi ekki annað val í þeim gildaklemmum en að gefa eftir. 

Gildi eins og virðing, þolinmæði og  traust komu fram í svörum viðmælenda 

þegar rætt var um viðbrögð við gildaklemmum. 

4.2.5 Samantekt 

Viðmælendur töluðu um að þeir hefðu ákveðin gildi sem þeir vildu hafa í 

hávegum en nefndu fremur fá, með beinum hætti. Fram komu gildi eins og 

gleði, traust, ábyrgð, virðing, hlýja og vellíðan. Ýmis önnur gildi komu fram 

með óbeinum hætti og hægt var draga ályktun um ákveðin gildi sem 

viðmælendur byggðu starf sitt á. Þetta voru gildi eins og velferð, sjálfstraust, 

dugnaður, áræðni, hollusta og skyldurækni. Viðmælendum finnst þeim 

ganga ágætlega að vinna á grundvelli eigin gilda. Þeir sögðu þó að vissulega 

væri það stundum erfitt og þeir upplifðu gildaklemmur þegar þeir þyrftu að 

velja milli tveggja óæsklilegra kosta sem hvorugur væri  góður.  

Viðmælendum sögðu auðveldast að sætta sig við að gildi þeirra og 

foreldra færu ekki saman en þeirleggja mesta áherslu á að eiga í góðu 

samstarfi við þá. Gildaklemmur við foreldrar snúast að mestu um ólík 

viðhorf foreldra og þeirra varðandi áherslur í leikskólastarfinu og í 

einhverjum tilfellum um aðbúnað barna. Þeir sögðu að ef upp kæmu 

gildaklemmur við foreldra væri oftast hægt að leysa þær með samræðum.  

Hvað gildaklemmur við starfsmenn varðar er annað upp á teningnum. 

Viðmælendur hafa það hlutverk að stýra leikskólastarfinu og þeir leggja 

áherslu á að fá starfsmenn til að vinna í samræmi við þau gildi sem þeir vilja 

að séu höfð að leiðarljósi í þeim leikskóla sem þeir væru í forsvari fyrir. 

Gildakemmur við starfsmenn skapast t.d. þegar starfsmenn eru uppteknir af 

sínum persónulegu réttindum, sem þeir telja sig hafa unnið sér inn, á 

kostnað þess að huga að réttindum barnanna. Einnig koma upp 

gildaklemmur þegar viðmælendur horfa á starfsmenn vinna í ósamræmi við 

þau gildi sem lögð eru til grundvallar leikskólastarfinu t.d. hvað varðar 

sjálfshjálp nemenda. Viðmælendur grípa til mismunandi aðgerða í 

gildaklemmum við starfsmenn en eru meðvitaðir um að þeir þurfa að vega 
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og meta hvaða viðbrögð eru ákjósanlegust hverju sinni svo að 

leikskólastarfið sé í takt við gildi leikskólans. Viðmælendur telja að það vera 

í þeirra valdi að reyna að velja rétt viðbrögð svo útkoman sé sem best.  

Þeir viðmælendur sem störfuðu hjá Reykjavíkurborg upplifa erfiðar 

gildaklemmur við rekstraraðila á meðan þeir sem störfuðu hjá smærri 

sveitarfélögunum, fyrir utan höfðuðborgarsvæðið, upplifa nánast engar 

gildaklemmur við sína rekstraraðila. Gildaklemmur viðmælenda við 

rekstraraðila, sem störfuðu hjá Reykjavíkurborg, eru í flestum tilfellum í 

sambandi við hagræðingaaðgerðir. Margar aðgerðir sem rekstraraðilar fóru 

í, og í sumum tilfellum skylduðu viðmælendur til að framkvæma, voru í 

andstöðu við gildi viðmælenda. Viðmælendur vilja leggja meiri áherslu á 

vægi uppeldis- og menntunarþáttar í leikskólunum en rekstaraðilar horfa 

meira á þjónustu- og hagræðingaþáttinn í starfi þeirra. Viðmælendur telja 

sig hafa lítið vald til að velja viðbrögð þegar upp komu gildaklemmur við 

rekstraraðila. Þeir þurfa oftar en ekki að fara eftir óskum rekstraraðila og 

vinna gegn eigin gildum. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður rætt um niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar 

við umfjöllunina í fræðilega kaflanum hér að framan. Leitast er við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum sem lagt var af stað með: Hvernig 

gengur leikskólastjórum að vinna á grundvelli gilda sinna sem 

leikskólastjóra? Gagnvart hverjum upplifa leikskólastjórar helst 

gildaklemmur og hvað felst í þessum gildaklemmum? Hvernig bregðast 

leikskólastjórar við ef þeir upplifa að gildi hagsmunaaðila og þeirra sjálfra 

fara ekki saman? Svör við spurningunum eru fléttuð inn í umræðuna. 

5.1 Gildagrunnur leikskólastjóra 

Allir leikskólastjórarnir sögðust hafa gildi og töluðu heilmikið um gildi í víðu 

samhengi en settu ekki oft orð á hvaða gildi þeir væru að tala um. Þeir 

töluðu frekar um gildi sem þeir vildu leggja áherslu á í þeim leikskóla sem 

þeir voru í forsvari fyrir heldur persónuleg gildi. Það kom fram í máli þeirra 

að þau gildi sem þeir lögðu til grundvallar starfinu í leikskólanum voru gildi 

sem féllu þeim í geð. Í viðtölunum kom fram töluvert óöryggi gagnvart 

hugtakinu gildi. Viðmælendur fengu fyrir viðtölin í hendur þá skilgreiningu 

sem notuð er í þessari rannsókn þannig að þeim gafst góður tími til að 

hugleiða hana áður en viðtölin fóru fram. Í upphafi viðtals var hugtakið rætt 

og á meðan á viðtalinu stóð voru viðmælendur spurðir hvort þeir gætu 

nefnt ákveðin gildi. Svör viðmælenda bentu til þess að þeim þætti erfitt að 

greina eigin gildi og nefna þau á nafn. Af svörum þeirra var ljóst að allir 

töldu þeir sig hafa gildi og að þeir fyndu fyrir togstreitu og átökum þegar 

þeir upplifðu að gildum þeirra var ógnað.  

Óöryggi leikskólastjóranna við að tilgreina og skýra sín persónulegu gildi 

er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Bransons (2005) meðal skólastjóra 

í Ástralíu þar sem hann kannaði m.a. hversu vel skólastjórar þekktu eigin 

gildi. Hann komst að þeirri niðurstöðu að skólastjórarnir þekktu gildin sín 

misvel og þeir hafi allir þurft aðstoð við að greina þau og skýra. Samkvæmt 

kenningum Begleys (2004) hafa gildi viðmælenda áhrif á störf þeirra. Gildin 

eru að verki í sálargerð þeirra og hafa því sitt að segja um starfsval þeirra og 

starfshætti. Hann telur að grunnhvatar liggi að baki gildum einstaklinga og 

sá skilningur sem þeir öðlast með reynslu sinni, þjálfun og því sem þeir læra 

af viðbrögðum annarra. Grunnhvatarnir sem Begley vísar í eru þeir sömu og 
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Hodgkinson (1991) telur að séu grundvöllur þeirra gilda sem einstaklingar 

tileinka sér. Sama sinnis er Branson (2005) en hann telur að hvatir, gildi og 

sannfæring einstaklinga séu í samspili, innbyrðis tengd og hafi áhrif á 

ytrasjálfið (e. outer-self). Ytrasjálfið verður sýnilegt og kemur fram í 

athöfnum einstaklinga. Niðurstöður í áður nefndri rannsókn hans styðja þá 

afstöðu að gildi verði til með ómeðvituðum hætti og við mikilvæga reynslu á 

öllum tímum ævinnar. 

Til að reyna að ná því fram hjá viðmælendum hvort gildi hafi áhrif á störf 

þeirra var m. a. spurt um hvað hafi orðið til þess að þeir fóru í 

leikskólakennaranám og leikskólastjórastarf. Það var sameiginlegt í svörum 

þeirra allra að áhugi á að starfa með fólki og sinna einhvers konar umönnun 

hafi beint þeim í leikskólakennaranámið. Viðmælendur kváðust hafa fundið 

fyrir mikilli ánægju af því að umgangast börn strax á unga aldri. Einn 

viðmælandi talaði um ábyrgðarkennd og að það hefði verið eitthvað innra 

með honum sem varð til þess að hann valdi leikskólakennaranám. Gildi eins 

og velferð, jafnrétti og umhyggja komu ekki fram með beinum hætti í 

viðtölunum. Ef horft er til áhuga viðmælenda á umönnunarstarfi, vinnu með 

fólki og áhuga þeirra á börnum má eigi að síður draga þá ályktun að þessi 

gildi, eða önnur álíka, séu gildi sem viðmælendur vísi í án þess að setja orð á 

þau. Svör viðmælenda við því af hverju þeir urðu leikskólastjórar, vísa í 

önnur gildi en þau sem talin voru upp hér að framan.Fjórir af sex 

viðmælendum gerðust leikskólastjórar af því að skorað var á þá með 

beinum hætti eða þeir gátu ekki hugsað sér að aðrir en leikskólakennarar 

færu í leikskólastjórastöðurnar. Hinir töluðu um að þeir vildu hafa áhrif sem 

stjórnendur. Gildi sem liggja hér að baki gætu verið sjálfstraust, hollusta og 

áræðni með vísan í að taka áskorunum, treysta sér til þess og sýna 

menntuninni hollustu.  

Áhrif gilda á störf viðmælenda rannsóknarinnar voru einna augljósust hjá 

Öddu sem lagði áherslu á umhverfismenntina og vísaði til gildisins 

sjálfbærni. Þó svo að hún hafi ekki nefnt það gildi sérstaklega þá talaði hún 

alltaf um umhverfismennt. Það var það sem orsakaði árekstra hennar við 

hagsmunaaðila en hjá henni kom ekki til greina að gefast upp. Adda reyndi 

að finna sér nýjar leiðir sem leiddu til árangurs til þess að vinna að 

umhverfismenntinni. Sjálfbærni var ekki það gildi sem hagsmunaaðilar eins 

og foreldrar, starfsmenn og rekstraraðilar lögðu áherslu á þegar á reyndi og 

Adda fann til mikillar togstreitu vegna skilningsleysis þeirra. Adda og aðrir 

sem tóku þátt í rannsókninni vísuðu til gilda eins og þolinmæði og virðing í 

störfum sínum. Það gerðu þeir með því að tala um að þeir verði að virða 

skoðanir annarra s.s. eins og starfsmanna, foreldra og rekstraraðila og að 
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þeir verði að sýna því þolinmæði þegar hægt gengur hjá þeim að koma 

áherslum, sem þeir vilja hafa í leikskólastarfinu, áfram. 

Viðmælendur lýstu því allir að starf þeirra væri mjög fjölbreytt og mikill 

tími færi í skipulag, starfsmannamál og að uppfylla kröfur rekstraraðila. 

Minni tími gæfist til að vinna að faglegum þáttum og að þróa starfið miðað 

við þau gildi sem lögð eru til grundvallar leikskólastarfinu. Samkvæmt 

Hughes, Ginnet og Curbhy (2009) eru helstu hlutverk stjórnenda fjármál, 

reglugerðir og skipulag en hlutverk leiðtoga að hrífa fólk með sér, sætta 

mismunandi sjónarmið og marka framtíðarsýn sem fólk trúir á. Ef horft er til 

skiptingar Hughes, Ginnet og Curbhy (2009) á stjórnendum og leiðtogum þá 

fór meiri tími í stjórnunarþáttinn en forystuþáttinn hjá viðmælendum. 

Eins og fram hefur komið gætti óöryggis hjá viðmælendum með að 

tilgreina ákveðin gildi sem mótaði gildagrunn þeirra en mörg gildi komu 

fram með óbeinum hætti. Vissulega töldu þeir sig allir vera með mörg gildi 

sem hefðu áhrif á athafnir þeirra og töluðu um að þau hefðu áhrif á þær 

áherslur sem þeir lögðu til í starfinu. Þrátt fyrir að viðmælendur upplifðu 

stundum gildaklemmur í starfi sínu, þ.e. þegar þeir finndu fyrir togsteitu 

þegar gildi þeirra og hagsmunaaðila færu ekki saman, þá væru þeir nokkuð 

sáttir við störf sín og árangur sem leikskólastjórar. Niðurstaðan er því sú að 

leikskólastjórar telja að þeim gangi ágætlega að vinna á grundvelli gilda 

sinna sem leikskólastjóra. Þrátt fyrir að leikskólastjórarnir teldu að þeim 

gengi ágætlega að vinna á grundvelli gilda sinna nefndu þeir dæmi um 

þegar gildi þeirra og hagsmunaaðila fóru ekki saman, þ.e. þeir upplifðu 

gildaklemmur. 

5.2 Gildaklemmur 

Eins og áður hefur komið fram þá myndast klemmur þegar velja þarf á milli 

tveggja kosta sem hvorugur er góður. Þegar annar kosturinn er valinn þarf 

að fórna hinum (Cardno, 2007). Þegar kostirnir byggja á gildum er talað um 

gildaklemmur. Gildaklemmur leiddu sjaldnast til árekstra eða átaka 

viðmælenda við foreldra og rekstraraðila heldur ollu frekar togstreitu innra 

með leikskólastjórunum sem í flestum tilfellum reyndu að leysa alla hluti 

með góðu. Gagnvart starfsmönnun gengdi öðru máli því þeir litu á það sem 

hlutverk sitt að leiða starfsmannahópinn áfram í samræmi við þau gildi sem 

lágu til grundvallar leikskólastarfinu. Líkan Begleys (2004) um athafnasvæði 

skólastjórnenda, sem fjallað er um í fræðilega kafla ritgerðarinnar, sýnir á 

myndrænan hátt það umhverfi sem leikskólastjórinn starfar í og hvar 

uppsprettur gildaklemma eiga sér stað. Líkanið er í fimm lögum og í því 

miðju er leikskólastjórinn staðsettur. Í laginu honum næst eru þeir hópar 
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sem hann tilheyrir. Í því næsta er stofnunin og „samfélag“ og „menning“ 

mynda tvö ystu lögin. Gagnkvæm áhrif eru á milli laga, þ.e. störf 

leikskólastjórans hafa áhrif á lögin umhverfis, þá ekki síst þau sem næst 

honum standa. Þeir sem tilheyra lögunum í líkaninu hafa einnig áhrif á störf 

stjórnenda. Hodgkinson (1991) segir skólastjóra vera í mikilli áhrifastöðu, 

þeir hafi áhrif á líf annarra með því að setja skólum stefnu og þeir móti 

starfsanda bæði hjá nemendum og kennurum. Það kom fram í svörum 

viðmælenda að samfélagið sem leikskólinn tilheyrir og sú menning sem 

ríkjandi er í samfélaginu hafa áhrif á störf þeirra. 

5.2.1 Gildaklemmur við foreldra 

Viðmælendur lögðu sig mjög fram um  að vera í góðum samskiptum við 

foreldra og það kom fram hjá þeim að þar væri lítið tekist á um gildi. Að 

sögn viðmælenda eru flestir foreldrar mjög ánægðir með leikskólana. Það 

sem skipti foreldra mestu máli varðandi leikskólann væri að börnum þeirra 

liði vel og þau væru ánægð. Að sögn viðmælenda eru foreldrar ekki 

uppteknir af því hvaða námstækifæri börnin fái í leikskólanum og árekstrar 

vegna þess höfðu ekki komið upp. Þessi ummæli viðmælenda eru í 

samræmi við niðurstöður ýmissa rannsókna og viðhorfskannana meðal 

foreldra um að foreldrar eru allmennt ánægðir með leikskóla barna sinna. 

Þeir telja að börnum þeirra líði vel og þörfum barnanna sé vel sinnt 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010;  Reykjavíkurborg – Leikskólasvið, 2011; Trausti 

Þorsteinsson, 2011). 

Viðmælendur könnuðust við að hafa upplifað gildaklemmur í 

samskiptum við foreldra án þess að það leiddi til átaka. Gildaklemmurnar 

snérust t.d. um umhirðu barna og virðingu fyrir þeim gildum sem skólinn 

leggur áherslu á. Viðmælendur leggja sig alla fram um það að vera í góðum 

samskiptum við foreldra og virðast forðast það að takast á við þá um gildi. 

Til að halda samskiptunum góðum sinna þeir vel þeim þáttum sem foreldrar 

leggja áherslu á svo sem eins og að taka vel á móti barninu og kveðja það í 

lok skóladags. Þegar upp koma einhver mál sem leikskólastjórinn þarf að 

hafa afskipti af gagnvart foreldrum er það leyst með samræðum og töldu 

viðmælendur að það gæfist vel. Foreldrar virðast ekki gera mikið til þess að 

sannreyna að leikskólinn vinni samkvæmt þeim einkunnarorðum eða stefnu 

sem hann setur sér. Þeir telja að börnin fái krefjandi verkefni í leikskólanum 

og þar sé farið eftir aðalnámskrá leikskóla.  Foreldrar eru allmennt sáttir við 

leikskólann og finnst mikilvægt að barninu þeirra líði vel þar. Þessi 

niðurstaða fellur að þeim hugmyndum sem fram hafa komið um að mat 

foreldra á leikskólastarfi sé oft á tíðum byggt á ofmati. Sumir telja að 
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foreldrar hafi í raun ekki miklar forsendur til að meta starfið. Þeir vita lítið 

um það hvað gerist í leikskólanum allan þann tíma sem barnið dvelur þar og 

vita ekki hvað það er sem einkennir góða leikskóla (Cryer, Tietze og 

Wessels, 2002; Kristín Björk Jóhannsdóttir, 2012).  

Adda kom fram með skýrasta dæmið um gildaklemmu í samskiptum  við 

foreldra. Hún leggur sig mjög mikið fram um að koma umhverfismennt eða 

sjálfbærni á framfæri við foreldra og sagðist vera mjög vonsvikin yfir því hve 

illa gengur að vinna þessu gildi framgang. Það truflaði hana mikið hversu 

foreldrar gátu tekið vel í hugmyndirnar um aðgerðir í átt að sjálfbærni en 

svo þegar á reyndi gerðu þeir lítið sem ekkert í því að tileinka sér ný 

vinnubrögð þeim til stuðnings. Dodda upplifði einnig gildaklemmur við 

foreldra í kringum sameiningu leikskólanna tveggja sem hún er nú 

leikskólastjóri yfir. Hún lagði mikla áherslu á að börnin hefðu það jafn gott í 

sameinuðum leikskóla eins og þau höfðu það áður en til sameiningarinnar 

kom og að þau fengju jafn góð námstækifæri. En þeir foreldrar sem voru á 

móti sameiningunni voru með allt önnur gildi undir þegar þeir lögðu mat á 

sameininguna og hjá þeim snérist þetta um aðra þætti velferðar svo sem 

öryggi, gerð húsnæðis, fjölda nemenda í leikskólanum og þess háttar þætti. 

Ef horft er til tveggja ystu laganna, þ.e. „samfélags“ og „menningar“, í 

líkani Begleys (2004) um athafnasvæði leikskólastjórnenda, þá koma áhrif 

þessara laga sterkt fram hjá þeim viðmælanda sem var leikskólastjóri í 

leikskólanum sem var sameinaður öðrum. Leikskólarnir sem stóðu 

tiltölulega nærri hvor öðrum voru í gamalgrónu hverfi og höfðu verið 

starfandi lengi í sitthvoru lagi áður en til sameiningar kom. Áður en til 

sameiningar kom völdu foreldrar á milli þessara leikskóla þegar þeir sóttu 

um leikskólavist fyrir börn sín. Þeir höfðu til hliðsjónar umtal, fyrri reynslu af 

þessum leikskólum, gerð lóðar og húsnæðis og vali um hvort þeir vildu að 

börnin þeirra væru í fjölmennum leikskóla eða fámennum. Að sögn 

viðmælanda var við sameininguna þetta val tekið af foreldrum og leiddi það 

til gildaklemmu. Tveir viðmælendur töldu að staðsetning leikskólans í 

bænum hefði áhrif á hvaða nemendur væru í leikskólanum. Leikskólarnir 

voru staðsettir í hverfum þar sem tiltölulega fá börn búa og því kæmu 

margir nemendur úr öðrum hverfum. Foreldrar þeirra nemenda sem koma 

úr öðrum hverfum velja leikskólann út frá því fyrir hvað hann stendur og 

það töldu viðmælendur hefðu þau áhrif að þeir foreldrar væru mjög sáttir 

við starf skólans.  
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5.2.2 Gildaklemmur við starfsmenn 

Viðmælendur upplifðu mun fleiri gildaklemmur við starfsmenn en við 

foreldra. Gildaklemmur milli viðmælenda og starfsmanna voru algengar í 

kringum veikindi og forföll starfsmanna. Viðmælendur lögðu áherslu á að 

jafna álag í húsinu sérhvern dag og oft þurftu starfsmenn að fara á milli 

deilda og hjálpast að við að finna út úr því hvernig álaginu væri best dreift. 

Við þessar aðstæður fundu viðmælendur fyrir tregðu og skilningsleysi meðal 

starfsmanna. Einn talaði um að hún upplifði það að deildastjórar sem vildu 

stundum hafa ábyrgð og vald vildu ekkert með það hafa að bera ábyrgð 

þegar kæmi að lausn svona mála. Þá væri málinu vísað alfarið til hennar. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna um togstreitu um vald 

deildastjóra, vilja þeirra og og það vald sem þeir töldu sig hafa til að taka að 

sér beina stjórnun (Arna H. Jónsdóttir, 2001; Berglind Hallgrímsdóttir, 2010; 

Helena Jónsdóttir, 2011). 

Áður hefur verið nefnt að í tölum Hagstofunnar (e.d.) fyrir árið 2011 

komi fram að einungis 33% starfsmanna leikskóla höfðu leikskólakennara–

menntun og að starfsmannavelta í leikskólum var um 25%. Eru þetta 

sambærilegar prósentur og hafa verið á árunum þar á undan. 

Starfsmannahópur flestra leikskóla er samsettur úr mjög ólíkum 

einstaklingum og í leikskólum viðmælenda var bara einn sem taldi 

leikskólann sinn vera vel settan af faglærðu fólki. Í lýsingum viðmælenda á 

gildaklemmum við starfsmenn komu fram m.a. átök um framkvæmd á 

markmiðum leikskólans og starfsaðferðum. Einnig voru gildaklemmur 

algengar vegna áherslna margra starfsmanna á skipulagi á kaffitímum og 

réttindum sem þeir telja sig hafa unnið sér inn. Flestir viðmælendur 

upplifðu gildaklemmur í tengslum við það hversu uppteknir starfsmenn voru 

af alls konar atriðum sem ekki skiptu uppeldisstarfið eða menntunarþátt 

leikskólastarfsins máli og það ætti jafnt við í samskiptum við faglærða og 

ófaglærða. Þeir voru einnig leiðir yfir því hversu lítinn tíma þeir hefðu til að 

sinna þessum þáttum leikskólastarfsins en orka þeirra færi mikið í 

starfsmannahald og skipulag. Adda var t.d. í öngum sínum yfir því hversu 

hægt gengi að hrífa starfsmenn með sér í átt að sjálfbærni. Hún var ekki í 

þeirri aðstöðu að geta valið starfsmenn sem legðu áherslu á sömu gildi og 

hún og það væri alls ekki í boði að hafna leikskólakennurum vegna þess að 

þeir aðhylltust ekki sjálfbærni. Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2005) kemur 

fram að forystuaðilar í Félagi leikskólakennara telja að ófaglært fólk beri 

ekki nógu mikla virðingu fyrir fagmenntun leikskólakennara og að 

leikskólakennarar dragi oft úr fagmennsku sinni til að jafna stöðuna milli 

faglærða og ófaglærðra. Í annarri rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2009) 
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rannsakaði hún ástæður þess að starfsmannamál í leikskólum væru eins 

erfið og raun ber vitni. Niðurstöður hennar benda til að viðvarandi 

togstreita sé í starfsmannahópnum vegna ólíkra viðhorfa og gilda og það sé 

ein af skýringunum á erfiðleikum í starfsmannamálum leikskóla. 

Viðmælendur sögðu það hlutverk sitt að miðla ýmsum ákvörðunum til 

starfsmanna sem rekstraraðilar settu þeim að framfylgja. Sumar þær 

ákvarðanir settu þær í klemmu milli starfsmanna og rekstraraðila. Stundum 

upplifðu þeir sig í liði með starfsmönnum en stundum með rekstaraðilum og 

það gæti verið flókið. Flest dæmin voru nefnd í sambandi við 

hagræðingaraðgerðir rekstraraðila í kjölfar efnahagshrunsins. Fram kom hjá 

viðmælendum að þeir sem stjórnendur hefðu oft miklu meiri skilning á 

aðgerðunum rekstararaðila en starfsmenn leikskólanna. Þeir upplifðu 

skilningsleysi meðal starfsmanna gagnvart því sem þeim fannst vera 

sanngjarnar hagræðingaraðgerðir. Það átti að vera öllum ljóst að það þurfti 

að finna sparnaðarleiðir þar sem ekki væri til fjármagn. Þó voru líka aðgerðir 

sem viðmælendur voru mjög ósáttir við að framkvæma, t.d. eins og hjá 

Reykjavíkurborg þar sem viðbótargreiðslur til leikskólakennara fyrir að 

matast með börnunum voru teknar af þeim á meðan ófaglærða fólkið hélt 

greiðslunum (nánar um það neðar þegar fjallað verður um gildaklemmur við 

rekstraraðila). 

Í fyrrnefndu líkani Begleys (2004) eru þeir hópar, sem leikskólastjórinn 

tilheyrir, staðsettir í laginu næst leikskólastjóranum, svo sem fjölskylda 

hans, starfsmenn leikskólans, vinir og faghópur leikskólakennara. Í 

viðtölunum komu fram dæmi um áhrif sem voru á milli þessara laga, þ.e. 

leikskólastjórans og þeirra hópa sem hann tilheyrir. Starfsmenn leikskólanna 

hafa mikil áhrif á störf leikskólastjóra en ólík viðhorf og gildi starfsmanna 

eru talin vera rót gildaklemma í samskiptum stjórnenda við starfsmenn 

(Arna H. Jónsdóttir, 2009; Cardno og Reynolds, 2009). Í einhverjum tilfellum 

töluðu viðmælendur um að þeir leituðu til samstarfsmanna sem þeir 

treystu, til vina eða í leikskólastjórahópinn sem þeir tilheyrðu til að takast á 

við gildaklemmur. Það kom líka fram hjá viðmælendum að þeir legðu mikið 

á sig til að fá starfsmenn til að vinna að ákveðnum gildum sem þeir vildu að 

væru til grundvallar starfinu. 

5.2.3 Gildaklemmur við rekstraraðila 

Í rannsókninni var rætt við sex leikskólastjóra, þrjá sem voru starfandi hjá 

Reykjarvíkurborg og þrjá sem störfuðu í smærri sveitarfélögum fyrir utan 

höfuðborgarsvæðið. Gildaklemmur við rekstraraðila voru mun fleiri hjá 

þeim viðmælendum sem starfandi voru hjá Reykjavíkurborg en hjá þeim 
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sem störfuðu í smærri sveitarfélögunum. Aðspurðir um árekstra við 

rekstraraðila sögðu viðmælendur sem starfandi voru í smærri 

sveitarfélögum fyrir utan höfuðborgarsvæðið, að það væru nánast engir 

árekstrar. Þrátt fyrir að peningar skiptu þá rekstaraðila miklu máli og að 

reksturinn væri innan fjárheimilda þá hefðu þeir mikinn áhuga á faglegu 

starfi leikskólanna og sýndu því áhuga í verki. Þeir sem sátu í bæjarráðum og 

fræðslunefndum þessara sveitarfélaga áttu í sumum tilfellum börn í 

leikskólanum og fylgdust því náið með starfi leikskólans sem foreldrar. Á 

þessum stöðum unnu fræðsluyfirvöld í nánu samstarfi við stjórnendur og í 

tengslum við hrunið höfðu rekstraraðilar mikið samráð við stjórnendur um 

aðgerðir og að þeirra mati var ekki gengið eins langt í sparnaði eins og í 

Reykjavík. 

Viðmælendurnir sem störfuðu hjá Reykjavíkurborg voru mjög ósáttir við 

skilningsleysi sinna rekstraraðila og má nefna í því tilliti þær aðgerðir að 

taka af leikskólakennurum greiðslu sem þeir höfðu fengið fyrir að matast 

með börnunum. Fyrir nokkrum árum hóf Reykjavíkurborg að greiða öllum 

starfsmönnum á leikskólum ákveðið marga yfirvinnutíma fyrir að matast 

með börnunum og var þessi greiðsla umfram lágmarks kjarasamninga. 

Þegar kreppan skall á var þessi greiðsla tekin af leikskólakennurum en 

ófaglærðu starfsmennirnir héldu þeim. Leikskólastjórarnir voru afar ósáttir 

við að þurfa að taka þátt í þessum aðgerðum en í þessu tilfelli töldu þeir sig 

ekki hafa haft val né vald til að neita að framkvæma þessar aðgerðir. Þeim 

fannst þetta mjög ósanngjarnt og í andstöðu við vilja þeirra sjálfra þar sem 

leikskólakennararnir eru þeir sem bera uppi faglega starfið. Þeim fannst það 

ætti að vera rekstraraðilum ljóst að mikilvægt væri að hlúa að 

leikskólakennurum því að það væru þeir sem bæru uppi faglega starfið í 

leikskólunum. Það virðis ekki vera svo enda kom það fram í rannsókn Örnu 

H. Jónsdóttur (2012) að almennt séu rekstraraðilar leikskóla ekki uppteknir 

af því að allir starfsmenn leikskólanna séu leikskólakennaramenntaðir 

heldur sjá þeir fyrir sér fólk með mismunandi menntun og reynslu.  

Viðmælendur sem störfuðu hjá Reykjavíkurborg voru einnig í 

gildaklemmum við rekstraraðila vegna skilnings þeirra á starfsmannamálum 

og stuðnings við faglegt starf t.a.m. í kringum sameiningar á leikskólum. Þá 

voru þeir líka í gildaklemmu vegna skilningsleysis þeirra á þörf fyrir 

samræðutíma starfsmanna en slíkir tímar eru notaðir til að móta 

sameiginlega sýn og starfsgrundvöll. Viðmælendur upplifðu að áherslur 

rekstraraðila í sparnaðaraðgerðum snérust fyrst og fremst um að skerða 

sem minnst þjónustuþáttinn en þeir hefðu lítinn áhuga á því hvernig faglega 

starfinu er háttað. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í 

niðurstöðum Örnu H. Jónsdóttur (2012) en þar kom fram að rekstraraðilar, 
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sem tóku þátt í rannsókn hennar, lögðu ekki síður áherslu á þjónustuþátt 

leikskólanna gagnvart atvinnuþátttöku foreldra en menntunarlegu hlutverki 

þeirra. Þótt að viðmælendur hafi ekki nefnt einhver ákveðin gildi sem yllu 

gildaklemmum þá kom fram hjá þeim mikil vanlíðan vegna mismunandi 

áherslna rekstraraðila og þeirra á gildum. Viðmælendur lögðu mikla áherslu 

á gildi eins og velferð en rekstraraðilar lögðu hins vegar áherslu á 

hagræðingu og þjónustu. 

Ef horft er til fyrrnefnds líkans Begleys (2004) af athafnasvæði 

leikskólastjóra er stofnunin sjálf, rekstraraðilar og nemendur staðsettir í 

þriðja lagi líkansins frá miðju. Þessir aðilar hafa áhrif á störf stjórnenda. 

Samkvæmt þeim viðmælendum sem tóku þátt í rannsókninni og búsettir 

voru í smærri sveitarfélögum í kringum höfuðborgarsvæðið höfðu þeir sín 

áhrif á rekstararaðila á meðan viðmælendur sem störfuðu hjá 

Reykjavíkurborg töldu sig hafa lítil áhrif á rekstraraðila. Þeir sögðu aftur á 

móti að rekstraraðilar hefðu mikil áhrif á störf þeirra vegna ýmissa aðgerða 

sem þeir skylduðu þá til að framkvæma.  

5.2.4 Helstu gildaklemmur og viðbrögð við þeim 

Í þessum kafla er fjallað um við hverja leikskólastjórar eiga helst í 

gildaklemmum, í hverju þær felast og viðbrögð þeirra við þeim. Cardno 

(2007) segir að allir stjórnendur lendi í þeim aðstæðum að upplifa sig í 

klemmu þegar þeir þurfa að velja á milli tveggja kosta sem hvorugur er 

góður. Þegar annar kosturinn er valinn þarf að fórna hinum. Viðmælendur 

kannst við að upplifa gildaklemmur t.d. vegna mismunandi áherslna 

hagsmunaaðila og þeirra á hvernig standa eigi vörð um réttindi barna til 

náms og uppeldis. Ættu þær gildaklemmur jafnt við foreldra, starfsmenn og 

rekstraraðila þó með mismunandi hætti. Þessar gildaklemmur eru í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Svíþjóð meðal 

skólastjórnenda (Johansson og Norberg, 2007) en þar kom fram að á öllum 

stöðum í skólakerfinu upplifðu þátttakendur gildaklemmur í kringum mál er 

varða réttindi barna.  

Gagnvart foreldrum upplifa viðmælendur gildaklemmur vegna 

skilningsleysis foreldra á uppeldisstarfinu og í einhverjum tilfellum á 

nauðsynlegum aðbúnaði barna þeirra.  Gildaklemmur leysast oftast við 

foreldra með samræðum án þess að einhver teljandi átök hljótist af. 

Viðmælendur leggja sig alla fram um að eiga í góðum samskiptum við 

foreldra og forðast í lengstu lög að gera úr því ágreining þó svo að áherslur 

foreldra væru oft á tíðum aðrar varðandi leikskólastarfið.  



 

66 

Gildaklemmur við starfsmenn eru þær gildaklemmur sem viðmælendur 

reyna hvað mest að leysa. Viðmælendur telja það hlutverk sitt að leiðbeina 

starfsmönnum og  leiða starf leikskólans í samræmi við gildi leikskólans. 

Gildaklemmur skapast t.d. við starfsmenn þegar viðmælendur horfa á 

starfsmenn hunsa þau gildi sem áhersla er lögð á í leikskólastarfinu eða 

jafnvel vinna gegn þeim. Einnig þegar starfsmenn leggja meiri áherslur á 

persónleg réttindi sín, sem þeir telja sig hafa unnið sér inn, en á réttindi 

barnanna í  leikskólanum. Viðmælendur eru að takast á við mjög 

fjölbreytilegan starfmannahóp en samkvæmt niðurstöðum í Ný-Sjálenskri 

rannsókn (Cardno og Reynolds, 2009) myndast stjórnunarlegar klemmur hjá 

leikskólastjórum m.a. vegna þess hversu ólíkir persónuleikar starfsmanna 

eru. Það kemur einnig fram í niðurstöðum þeirrar rannsóknar að þó 

leikskólastjórar geti greint stjórnunarlegar klemmur eru þeir ekki eins færir 

um að horfast í augu við þær eða takast á við þær. Viðmælendurnir í minni 

rannsókn virðast hins vegar vera tilbúnir að horfast í augu við gildaklemmur 

við starfsmenn og taka meðvitaða afstöðu til þess hvernig þeir leysa úr 

þeim. Umræður eru algengasta ráðið sem þeir grípa til þegar þeir sjá að þau 

gildi sem þeir vilja að viðhöfð séu í uppeldi og menntun leikskólabarnanna 

birtast ekki í starfinu. Í þeim umræðum leituðu þeir í fræðin til að rökstyðja 

af hverju það væri mikilvægt að leggja þau gildi til grundvallar. Í mörgum 

tilfellum þurfa þeir þó að skilja að ekki er raunhæft að ætlast til þess að 

starfsmenn vinni öll verkefni þannig að þau samræmist gildum leikskólans 

þar sem þeir hefðu ekki getu né þekkingu til. Viðmælendur segast allir þurfa 

að sleppa því að takast á við sumar gildaklemmur. Það væri þá mat þeirra af 

tvennu illu væri betra  að láta kyrrt liggja. Hinn kosturinn væri sá að grípa til 

aðgerða sem þeir vissu að kostuðu mikil átök og erfiðleika. Viðmælendur 

segjast stundum hægja á áherslum sínum og reyna að vinna þeim framgang 

í rólegheitum. Þeir reyna að koma á viðunandi vinnubrögðum í gegnum 

fræðslu og með því að vera góð fyrirmynd. Í mörgun tilfellum takist  það. 

Þær aðstæður koma þó upp að ekki er hægt að komast hjá því að taka 

óvinsælar ákvarðanir strax og takast á við afleiðingarnar. 

Gildaklemmur við rekstraraðila snúast fyrst og fremst um 

hagræðingaaðgerðir í kjölfar efnahagshrunsins. Sumum viðmælendum 

finnst rekstraraðilar ganga verulega á uppeldis- og menntastarf leikskólanna 

til að ná fram hagræðingu án þess að skerða þjónustuþátt skólanna. 

Athyglisvert er að sjá þann mun sem er á gildaklemmum milli viðmælenda 

og rekstraraðila eftir því hvort þeir eru starfandi hjá Reykjavíkurborg eða í 

smærri sveitarfélögum fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Þeir sem vinna í 

smærri sveitarfélögum þurfa lítið að bregðast við gildaklemmum þar sem 

þær eru nánast engar og ef upp koma einhver vandamál ræðast þeir og 
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rekstraraðilar við og sameiginleg lausn væri fundin. Viðmælendur sem vinna 

hjá Reykjavíkurborg lýstu frekar vanmætti sínum til að leysa þær 

gildaklemmur sem upp kæmu við rekstraraðila. Þeir upplifðu oft að þeir 

hefðu ekkert val um annað en að framkvæma ákvarðanir rekstraraðila ef 

þeir ætluðu að halda starfinu þó svo að þær væru í andstöðu við gildi þeirra. 

Það sama kom fram hjá skólastjórum sem tóku þátt í rannsókn Steinunnar 

Helgu Lárusdóttur (2008). Þeir sögðu að á yfirborðinu liti svo út að þeir réðu 

en svo þegar til ætti að taka væri vald þeirra lítið því þeir þurfi að semja um 

flestar ákvarðanir við hagsmunaaðila skólans og hafi auk þess takmarkað 

fjármagn.    
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að leikskólastjórum gangi ágætlega 

að vinna á grundvelli gilda sinna sem leikskólastjórar. Samt sem áður upplifa 

þeir gildaklemmur við hagsmunaaðila leikskólans og þá aðalega við 

starfsmenn hans. Einnig upplifðu þeir leikskólastjórar, sem starfa hjá 

Reykjavíkurborg, töluverðar gildaklemmur í samskiptum sínum við 

rekstraraðila. Gildaklemmur við starfsmenn snérust t.a.m. um ólík gildi 

starfsmanna innan hópsins og um ýmsar áherslur starfsmanna sem 

leikskólastjórum fannst vera á kostnað uppeldis- og menntunarstarfs 

leikskólans. Gildaklemmur við rekstraraðila voru að miklu leiti komnar til 

vegna sparnaðaraðgerða hjá rekstraraðilum. Viðbrögð viðmælenda við 

gildaklemmum voru margvísleg en oftast gripu þeir til umræðna, stundum 

gáfu þeir alveg eftir eða brugðust strax við með óvinsælum aðgerðum. Til 

þess að missa ekki móðinn, þrátt fyrir að þurfa að gefa eftir gildin sín, 

leituðu þeir m.a. til vina og samstarfsfélaga til að fá stuðning og  bæta líðan 

sína. 

Tilgangurinn með því að fá svör við rannsóknarspurningunum er að auka 

skilning bæði leikskólastjórnenda og annarra á starfsaðstæðum 

leikskólastjóra. Það er gert með það að markmiði að skapa árangursríkari 

samstarfsgrundvöll og aðstæður svo að leikskólar sinni hlutverki sínu sem 

best. Í gagnagreiningu studdist ég m.a. við líkan sem sýnir athafnasvæði 

skólastjórnenda til að skýra enn frekar þær starfsaðstæður sem 

leikskólastjórar starfa við. Fræðimenn sem skoðað hafa gildi og áhrif þeirra 

á athafnir einstaklinga, hafa lagt áherslu á að það sé nauðsynlegt fyrir 

skólastjórnendur að gera sér grein fyrir gildum sínum og þau áhrif sem þau 

hafa á störf þeirra. Það kom mér því á óvart þegar ég greindi 

rannsóknargögnin hversu litla þekkingu leikskólastjórarnir virtust hafa á 

sínum persónulegu gildum. Þeir sögðust hafa ákveðin gildi en þeim gekk 

erfiðlega að nefna þau og dæmin sem þeir tóku af gildaklemmum voru ekki 

endilega í tengslum við þau gildi sem þeir höfðu tilgreint sem sín 

persónulegu gildi. Viðmælendur töldu sig samt sem áður ná ágætis árangri 

sem stjórnendur þótt vissulega væri margt við starfsaðstæður þeirra sem 

gat verið erfitt. 

Í flóknu starfsumhverfi leikskólastjóra dugar ekki að þeir skoði einungis 

sinn eigin gildagrunn því þeir verða að skilja að allir hafa sín gildi og þau 

geta verið ólík. Ólík gildi geta orðið til þess að uppkoma gildaklemmur. Ég 
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hef reynslu sem leikskólastjóri af því hversu flókið það getur verið að mæta 

þörfum og kröfum hinna ýmsu hagsmunaaðila og hef ég oft rekið mig á að 

skilningur margra gagnvart leikskólastarfi er mjög ólíkur mínum. Mér finnst 

t.d alltof lítið gert úr mikilvægi menntunar starfsmanna sem vinna með 

leikskólabörnum en margir úr hópi hagsmunaaðila telja að hún skipti ekki 

megin máli. Ég tel einnig að jafnrétti leikskólabarna til náms, virðing fyrir 

getu þeirra, uppbygging sjálftrausts og snemmtæk íhlutun vegna 

þroskafrávika sé háð því að sem flestir þeirra sem vinna með börnunum í 

leikskólum hafi sérþekkingu í uppeldi og menntun leikskólabarna. Gildin 

mín, jafnrétti, sanngirni, virðing, heiðarleiki og velferð, leggja grundvöll fyrir 

þessar skoðanir mínar. Það kom mér mjög á óvart hversu lítið viðmælendur 

ræddu gildaklemmur í tengslum við viðhorf hagsmunaaðila til menntunar 

starfsmanna í leikskólum.  

Það var ýmislegt annað í niðurstöðum rannsóknarinnar sem vakti athygli 

mína. Til dæmis  hversu sáttir leikskólastjórarnir sem störfuðu hjá smærri 

sveitarfélögum voru við rekstraraðila. Einnig fannst mér merkilegt hversu 

lítið viðmælendur gerðu úr gildaklemmum gagnvart foreldrum. Eitt er að 

vera með góð samskipti við foreldra en annað að upplifa gildaklemmur 

gagnvart þeim. Ég hefði haldið að leikskólastjórar myndu nefna 

gildaklemmur við foreldra, t.d. í tengslum við starfsmannahald eða lengdar 

á dvalartíma barnanna, vegna þess hversu miklu máli þessir þættir skipta 

um velferð barnanna. 

Til að bæta starfsaðstæður leikskólastjóra í tengslum við gildaklemmur 

þyrfti að auka meðvitund í samfélaginu um hlutverk leikskólans sem 

uppeldis- og menntastofnunar. Allir aðilar þurfa að sammælast um hvað 

þarf til þess að leikskólastarf sé sem árangursríkast með tilliti til kostnaðar, 

menntunar starfsmanna og þarfa barnanna í leikskólanum til náms og 

þroska. Auknar rannsóknir á starfi leikskólanna þurfa að koma til og 

hreinskilnari og opnari umræða verður að eiga sér stað um stöðu í 

leikskólamálum dagsins í dag. Ef horft er til þeirra samskipta, sem koma 

fram í þessari rannsókn hjá leikskólastjórum og rekstraraðilum hjá 

Reykjavíkurborg annars vegar og hins vegar hjá smærri sveitarfélögum fyrir 

utan höfðuborgarsvæðið, virðist gott samstarf þessara aðila og áhugi 

rekstaraðila á faglegu starfi leikskólanna vera vænleg leið til að skapa góðan 

samstarfsgrundvöll og auka árangur í leikskólastarfi. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar og áherslur fræðimanna um nauðsyn 

þess að stjórnendur þekki gildin sín og séu meðvitaðir um áhrif þeirra á 

eigin athafnir og líf annarra benda til þess að þörf sé á að fræða 

leikskólastjóra betur um gildi og áhrif þeirra. Fróðlegt væri að gera 
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sambærilega rannsókn og þessa í kjölfar þess að viðmælendur færu í frekari 

greiningu á gildum sínum áður en þeir tækju þátt og sjá hvernig niðurstöður 

þeirrar rannsóknar kæmu út. Í ljósi ólíkra upplifana leikskólastjóranna á 

gildaklemmum við rekstraraðila, eftir því hvort þeir unnu hjá smærri 

sveitarfélögum fyrir utan höfuðborgarsvæðið eða hjá Reykjavíkurborg, væri 

einnig vert að rannsaka ástæðurnar fyrir þeim mun frekar. 
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Fylgiskjal 1 - viðtalsrammi 

Hvernig gengur þér að vinna á grundvelli gilda þinna sem leikskólastjóri: 

Hefur þú velt fyrir þér gildum þínum og hvað af þeim litar starf þitt mest? 

Hvað varð til þess að þú valdir að verða leikskólakennari? 

Hvað var það sem varð til þess að þú varðst leikskólastjóri?   

 

Hvernig bregstu við þegar þú upplifir árekstra milli eigin gilda og annarra? 

Getur þú nefnt mér dæmi um árekstra, átök eða togstreitu sem þú hefur 

lent í við foreldra ? 

Hvað er það sem þér finnst að skipti foreldra mestu máli í sambandi við 

leikskólastarfið?  

 

Getur þú nefnt mér dæmi um árekstra, átök eða togstreitu sem þú hefur 

lent í við starfsmenn? Hvað er það sem þér finnst að starfsmenn leggja 

mesta áherslu á í starfi sínu? 

 

Getur þú nefnt mér dæmi um árekstra, átök eða togstreitu sem þú hefur 

lent í við rekstraraðila?  

Hvað er það sem skiptir rekstraraðila mestu máli í sambandi við 

leikskólastarfið? 
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Fylgiskjal 2 - upplýsingar til þátttakenda  

 

Hafnarfjörður,  janúar 2013 

 

Upplýsingar vegna þátttöku í rannsókn um hvernig leikskólastjórum tekst 

að vinna á grundvelli gilda sinna sem leikskólastjóra 

 

Kæri leikskólastjóri 

 

Ég heiti Alda Agnes Sveinsdóttir og er að ljúka meistaranámi við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands í stjórnunarfræði menntastofnana. Í 

lokaverkefni mínu hyggst ég gera rannsókn þar sem markmið 

rannsóknarinnar er að komast að því hvernig leikskólastjórum gengur að 

vinna á grundvelli gilda sinna sem leikskólastjóra. 

 

Til að afla gagna fyrir rannsóknina ætla ég að taka einstaklingsviðtöl við sex 

leikskólastjóra sem eru starfandi hjá sveitarfélögum. Viðtölin verða 

hálfopin, stuðst er við viðtalsramma en viðmælendur ráða að mestu 

umræðunni. Ég leita hér með til þín um þátttöku í rannsókninni. 

 

Reynt verður eftir mætti að hafa meðferð gagnanna vandaða og fyllsta 

öryggis verður gætt. Nöfnum þátttakenda verður breytt, nöfn leikskólanna 

koma hvergi fram og þess gætt eins og kostur er að ekki verði hægt að rekja 

upplýsingar til viðmælenda. Ég tek ábyrgð á gögnunum og geymi þau á 

öruggum stað á meðan unnið er að niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Frumgögnunum verður eytt þegar niðurstöður liggja fyrir. 

 

Þú ert ekki á neinn hátt skyldug/ur að taka þátt í þessari rannsókn og ef þú 

tekur þátt hefur þú fullan rétt á að hætta þátttöku hvenær sem er án þess 

að gefa upp ástæðu fyrir því. 

 

Rannsóknin er ekki leyfisskyld en verður tilkynnt til Persónuverndar þar sem 

unnið er með persónuleg gögn. 
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Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar muni auka skilning bæði 

leikskólastjórnenda og annarra á þeim starfsaðstæðum sem leikskólastjórar 

búa við. Aukinn skilningur færir hagsmunaaðila nær hver öðrum og það 

skapar árangursríkari samstarfsgrundvöll til að leikskólar sinni hlutverki sínu 

sem best. 

 

Til upplýsinga er hér sú skilgreining á orðinu gildi (e. values) sem notuð er í 

rannsókninni 

Gildi : Mikilvæg og sterk trú eða hugmynd sem aðilar í sama samfélagi deila 

hver með öðrum um hvað sé gott eða slæmt og æskilegt eða óæskilegt. 

Gildi hafa mikil áhrif á hegðun og viðhorf einstaklinga og virka sem viðmið í 

öllum aðstæðum. 

 

Ef þú vilt taka þátt í rannsókn minni vil ég bjóða þér að velja hvar viðtalið fer 

fram. Ég get hvort sem er mætt í leikskólann til þín eða á annan stað sem 

þér hentar.  

 

Leiðbeinendur mínir eru Arna H. Jónsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

lektorar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 

Ef þú ert tilbúin/n að taka þátt og hefur einhverjar spurningar þá er alltaf 

hægt að hafa samband við mig í gegnum tölvupóst eða símleiðis. 

 

Með kveðju, 

Alda Agnes Sveinsdóttir 

Burknavöllum 17c 

221 Hafnarfjörður 

Netfang: aldaagnes@hive.is / Sími: 664 5862 

 

mailto:aldaagnes@hive.is


 

81 

 

Fylgiskjal 3 - upplýst samþykki 

 

Hafnarfjörður, janúar 2013 

 

 

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn um hvernig leikskólastjórum 

gengur að vinna á grundvelli gilda sinna sem leikskólastjóra. 

 

Ég undirrituð/aður samþykki með undirritun minni þátttöku í rannsókn Öldu 

Agnesar Sveinsdóttur um hvernig leikskólastjórum gengur að vinna á 

grundvelli gilda sinna sem leikskólastjóra. Samþykkið veiti ég eftir að hafa 

fengið upplýsingar um rannsóknina á kynningarblaði sem ég hef í minni 

vörslu.  

 

Mér er kunnugt um að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa.  

 

 

_________________________  

Dags. 

 

 

_________________________________  

Undirskrift  
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Fylgiskjal 4 – tilkynning til persónuverndar 

 


