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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga verkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu 

í stjórnun menntastofnana við uppeldis- og menntunarfræðideild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um eigindlega 

viðtalsrannsókn sem beinist að starfi leikskólastjóra til að komast að því 

hvernig efnahagsþrengingar síðustu ára hafa haft áhrif á umfang starfsins. 

Gagna var aflað með hálfopnum viðtölum við sex leikskólastjóra í þremur 

sveitarfélögum. Framkvæmdin fór fram á árunum 2013 og 2014. Söfnun 

gagna, úrvinnsla og skriftir voru aðallega unnar á vormisseri 2014. 

Höfundur þessa verkefnis hefur unnið í leikskóla yfir 20 ár. Hugmyndin 

að rannsókninni kviknaði fyrst og fremst í fjölmörgum umræðum og 

viðtölum við leikskólastjóra og aðra stjórnendur leikskóla á síðustu 

mánuðum og árum. Þar hefur oftar en ekki komið til tals hvort og hvernig 

erfiðir tímar í þjóðfélaginu hafi bein áhrif á líðan og starfsgetu starfsfólks, 

svo ekki sé minnst á samskipti þess við stjórnendur og aðra. Von mín er sú 

að með því að tala við leikskólastjóra sem muna tímana tvenna megi stuðla 

að frekari úrræðum fyrir leikskólastjórnendur til að takast á við starfið og að 

hægt verði að bregðast við umfangi þess á viðeigandi hátt. Ég hef trú á því 

að niðurstöður rannsóknarinnar gefi sanngjarna og raunhæfa mynd af 

mikilvægum störfum leikskólastjóra í fjölmörgum leikskólum landsins þar 

sem skiptast á skin og skúrir í dagsins önn. Ég hef auk þess þær væntingar 

að niðurstöður snerti aðra í samfélaginu sem er umhugað um störf 

leikskólakennara. 

Leiðbeinandi við vinnu mína var Dr. Arna Hólmfríður Jónsdóttir, lektor í 

leikskólafræðum og menntastjórnun. Sérfræðingur var Dr. Friðgeir Börkur 

Hansen, prófessor í stjórnsýslufræðum. Fá þau bæði hinar bestu þakkir fyrir 

alla veitta aðstoð, þolinmæði og fjölmargar ábendingar sem komu mér á 

rétta slóð. 

„Sá verður að vaka, sem á að halda öðrum vakandi“ er nafn verkefnisins 

og er það málsháttur sem ég rakst á og fannst afar viðeigandi í ljósi þeirra 

niðurstaðna sem rannsóknin leiddi í ljós. Málshátturinn lýsir því sem 

viðmælendur mínir gera í starfi sínu með því að halda leikskólastarfinu 

gangandi og sjá til þess að aðrir sinni sínum verkum. Þessum þátttakendum 

mínum færi ég innilegar þakkir fyrir auðsýndan áhuga og fyrir að deila með 

mér upplifunum sínum, vonum og væntingum um leikskólastarfið. Það var 
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sérstaklega áhugavert og lærdómsríkt að fá að heyra þeirra hlið á málefninu 

og fyrir það er ég ævinlega þakklát og reynslunni ríkari. 

Síðast en ekki síst þakka ég öllum þeim sem hafa stutt við bakið á mér á 

námsárunum, fyrir að hafa trú á mér og hafa hjálpað mér á allan mögulegan 

hátt til að gera mér kleift að vinna að lokaverkefni þessu og lýk þeim 

þökkum á þessum orðum Einars Benediktssonar: 

„Maðurinn einn er ei nema hálfur, 

með öðrum er hann meiri en hann sjálfur“ 
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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að beina kastljósinu að starfi 

leikskólastjóra og komast að því hvort efnahagslægð síðustu ára hafi haft 

áhrif á starf þeirra. Auk þess var horft til framtíðar með stjórnendum og 

könnuð viðhorf þeirra til framtíðarhorfa leikskólastarfsins. Rannsóknin var 

eigindleg og tekin voru viðtöl við sex leikskólastjóra í þremur bæjarfélögum 

á landinu. Efnahagslægðin á Íslandi setti mark sitt á land og þjóð, ekki síst á 

skóla landsins þar sem niðurskurður var töluverður og hafði ýmis áhrif á 

skólastarfið. 

Helstu niðurstöður eru þær að starf leikskólastjóra hefur breyst töluvert 

á síðustu árum og er starfið afar krefjandi samkvæmt viðmælendum. Merki 

eru um ákveðna togstreitu í daglegu amstri, þar sem stjórnendur vilja halda 

uppi faglegu starfi á meðan heilmikill tími fer í að sinna starfsfólkinu og 

starfsmannahaldi á hverjum degi. Mörg ný hlutverk hafa bæst við flóru 

annarra verkefna og hefur efnahagshrunið ekki síst haft áhrif á umfang 

vinnunnar. Þátttakendum er umhugað um framtíðarhorfur leikskólastarfsins 

og hafa þeir vaxandi áhyggjur af lítilli endurnýjun í stéttinni. Einnig þurfa 

margir að finna nýjar leiðir í starfseminni til að viðhalda bæði fagfólki og 

fagmennsku. 

Umhverfi leikskólanna virðist einkennast af umhyggju, sveigjanleika og 

álagi í bland við fagmennsku og mikinn metnað starfsfólksins. Allir 

leikskólastjórarnir vilja gera sitt besta til að hlúa að börnunum og stuðla að 

menntun þeirra en glíma um leið við ýmsa álagsþætti sem gerir starfið erfitt 

og krefjandi. Álagið tengist helst starfsmannahaldi, daglegu áreiti í starfinu 

og auknu vinnuálagi sem einskorðast ekki aðeins við hefðbundinn vinnutíma 

leikskólastjóra. 

Það er varasamt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þær 

gefa þó til kynna að þörf er á breyttum viðhorfum í samfélaginu og innan 

leikskólans til að gera leikskólann enn betri og faglegri. Rannsakandi ber von 

í brjósti um að niðurstöðurnar gefi lesandanum innsýn í metnaðarfullt starf 

leikskólakennara auk þess að aðrir rannsakendur fái tilefni til að kanna enn 

frekar hvernig hægt sé að bæta starf í leikskólum landsins með það að 

leiðarljósi að nemendur þeirra fái sem besta umönnun. 
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Abstract 

The role of preschool principals after the recession  

and an insight into the future of their profession. 

The main purpose of the research was to draw attention to the work of 

preschool principals and determine whether the economic recession of 

recent years has affected their work. Additionally, the leaders were asked 

about future expectations of their work and preschool future prospects. 

Interviews were taken with six preschool headmasters in three 

communities in Iceland. The economic recession in Iceland caused 

extensive changes in the country and its people, especially in schools where 

cutback were significant and affected the schools´ work. 

The main conclusion is that the principal´s role has changed considerably 

in recent years and is an extremely challenging job according to them. 

There is evidence of some tension in their daily work where the leaders 

want to uphold professionalism meanwhile having to spend much time on 

staff and personnel on a daily basis. Many new roles have been added to 

the flora of other projects and the economic collapse has particularly 

affected the scope of their work. Participants were concerned about the 

future of the preschool and had a growing concern about the low renewal 

of the preschool teachers´ profession and finding new ways to maintain 

both professionals and professionalism. 

The culture within the preschools appears to be characterized as caring 

and includes both flexibility and stress mixed with professionalism and 

ambition of its staff. The principals try to do their best to care for the 

children and contribute to their education but are at the same time 

struggling with various stress factors that makes the job both difficult and 

challenging. The stress mainly associates with personnel, daily distraction 

during work and the increased workload. 

It is questionable to generalize from the results of this research. 

However it gives reasons for a need to change the attitudes in our society 

and within the preschool environment to do even better and with more 

professionalism. The researcher hopes that these findings give the reader 

insight into the ambitious job of preschool teachers and also that other 
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researchers will find the need to study further how to strengthen and 

improve the preschool profession with the aim that their students receive 

the best possible care. 
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1 Inngangur 

Á síðustu árum hafa ýmsar breytingar átt sér stað í íslensku samfélagi. Mikil 

efnahagslægð varð í upphafi ársins 2008 þar sem verðbólga jókst með 

tilheyrandi afleiðingum og mesta fall íslensku krónunnar varð að veruleika. Í 

október sama ár ávarpaði þáverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, 

þjóðina í beinni útsendingu. Hann sagði frá erfiðleikum sem steðjuðu að á 

Íslandi sem og í heimsbyggðinni allri. Hann lýsti því hvernig stærstu hagkerfi 

heimsins glímdu við afleiðingar kreppunnar sem Ísland hafði ekki farið 

varhluta af. Hann greindi þjóðinni frá mjög alvarlegri stöðu íslensku 

bankanna og lét þess getið að þær hamfarir sem herjuðu á gætu valdið ótta 

fólks. Hann hafði orð á að daglegt líf mætti ekki fara úr skorðum og hvatti 

fólk til að sýna æðruleysi, ræða saman og finna kjark til að horfa til 

framtíðar. Að lokum bað hann Guð um að blessa Ísland (Ávarp 

forsætisráðherra vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði, 2008). 

Ástandið var vissulega alvarlegt og í hönd fóru erfiðir tímar hjá litlu þjóðinni. 

Skýrsla OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

frá 2009 um efnahagsástandið á Íslandi staðfesti alvarleikann í fjármálum 

landsins og lýsti djúpri efnahagslægð þjóðarbúsins. Stóraukinn halli 

ríkissjóðs var staðreynd og skattahækkanir voru óumflýjanlegar auk 

niðurskurðar á ýmsum stöðum (OECD, 2009) og meðal annars í 

skólakerfinu. 

Vegna stöðu efnahagsmála á landinu þótti við hæfi að Samband íslenskra 

sveitarfélaga (2008) setti fram tillögur um forgangsröðun þar sem 

grunnþjónusta leik- og grunnskóla var tryggð. Leikskólastjórar báru ábyrgð á 

að sjá um málefni og þjónustu fyrir börn sem á þurftu að halda. Ríkisstjórn 

Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs undirrituðu 

samstarfsyfirlýsingu í maí 2009 þar sem áætlun var sett fram um helstu 

verkefni í efnahagsmálum. Mikilvægast þótti að greiða úr skuldavanda 

heimilanna auk þess að ríkis- og bankamál voru sett í forgrunn. 

Enduruppbygging samfélagsins var auk þess mikilvægt verkefni til að tryggja 

velferð barna og fjölskyldna þeirra og til að hindra langvarandi afleiðingar 

kreppunnar (Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og 

Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, 2009). 

Efnahagslægðin á Íslandi skapaði víðtæk áhrif og setti mark sitt á land og 

þjóð. Starfsfólk leikskóla líkt og flestallir landsmenn fundu fyrir breytingum í 

samfélaginu. Niðurskurður varð raunveruleiki í fjölmörgum fyrirtækjum og 



 

12 

stofnunum, ekki síst í skólum landsins. Leikskólarnir fóru ekki varhluta af 

þeim niðurskurði þegar nauðsynlegt þótti að draga saman seglin. Þessar 

breytingar í kjölfar bankahrunsins voru augljóslega áhrifamiklar og hafa haft 

margvísleg áhrif á leikskólastarf og ekki síst starf leikskólastjóra. 

Ég hef átt fjölmargar óformlegar samræður við leikskólastjórnendur þar 

sem velt hefur verið upp þeim spurningum hvort efnahagsþrengingar hafi 

áhrif á líðan starfsfólks og um leið samskipti þeirra við stjórnendur og aðra. Í 

námi mínu um stjórnun menntastofnana gerði ég litla rannsókn þar sem 

talað var við leikskólastjóra og deildarstjóra í nokkrum leikskólum. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar gáfu til kynna að álag væri töluvert meðal 

starfsfólks og fannst viðmælendum að álagið gæti stafað af afleiðingum 

bankahrunsins. Álit þátttakenda var að kreppan hefði meðal annars þau 

áhrif að starfsfólk sýndi minni starfsgetu, meiri fjarvistir væru frá vinnu og 

auknir erfiðleikar í samskiptum væru áberandi. Þessar niðurstöður gáfu mér 

tilefni til að skoða betur hver áhrif efnahagshrunsins væru á leikskólastarf á 

landinu. 

1.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar sem lagðar eru fram eru því eftirfarandi: 

 Að hvaða leyti hafa efnahagsþrengingar síðustu ára haft áhrif á starf 
leikskólastjóra? 

 Hver eru áhrif efnahagsvanda í kjölfar hruns á samskipti og líðan 
starfsfólks í leikskólum? 

 Hver er framtíðarsýn leikskólastjóra varðandi leikskólastarfið í heild? 

Til að fá svör við rannsóknarspurningunum var leitað til reyndra 

leikskólastjóra á landinu sem hafa haldið um stjórnartaumana á sínum 

vinnustað fyrir og eftir hrun bankanna. Tekin voru einstaklingsviðtöl við sex 

leikskólastjóra. Kvale (1979) segir að eigindleg viðtöl hafi þá sérstöðu að 

hinn almenni borgari fær að láta sitt álit í ljós, hann fær rödd sem 

rannsakandinn hlustar á og metur. Til að fá sýn leikskólastjórnenda á því 

hvernig starfið hefur tekið breytingum síðustu ár þótti viðeigandi að taka 

viðtöl við stjórnendur og veita þeim tækifæri til að tjá sig um málefnið og 

eigin reynslu að því lútandi. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er sett upp á hefðbundinn hátt eins og tíðkast í lokaverkefnum af 

þessari stærð og gerð. Fyrst og fremst er gerð grein fyrir fræðum og 
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rannsóknum á því sviði sem um ræðir; hvernig efnahagserfiðleikar geta haft 

áhrif á líðan, samskipti og starf fólks. Jafnframt er rannsóknaraðferðinni, 

sem notast var við, lýst vel og sagt frá því hvernig gagna var aflað og hvernig 

unnið var úr þeim. Þátttakendur rannsóknarinnar eru kynntir og greint frá 

því hvernig þeir voru valdir. Einnig er fjallað um siðferðileg atriði sem og 

álitamál er varða rannsóknina og framkvæmd hennar. Í lokin eru 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og umræða um þær niðurstöður fylgja 

í kjölfarið í tengslum við fyrri rannsóknir og fræði. 
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2 Fræðilegur hluti 

Í þessum kafla er fjallað um helstu hlutverk leikskólastjóra sem leiðtoga í 

menntastofnun. Það er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því hver ábyrgð 

þeirra er sem stjórnenda og hvernig þeim ber að hlúa að faglegu starfi og 

öllu því sem snýr að börnum og starfsfólki. Lengi hefur verið litið á 

leikskólastarf sem kvennastarf og fjallað er um þá togstreitu sem fylgir 

stjórnun leikskóla þar sem innri og ytri kröfur hafa áhrif á stjórnendur. 

Til að komast að kjarna rannsóknarspurninganna sem snúa að 

efnahagsvanda er fjallað um starf skólastjóra á krepputímum og áhrif 

efnahagsþrenginga á skólastarf á Íslandi. 

Síðast en ekki síst víkur sögunni að starfsfólki leikskóla, fagmennsku, 

líðan þess og samskiptum og sérstaklega er horft til þess hversu stór þáttur 

leikskólastjóra snýr að starfsmannahaldinu. Í ljósi þess að efnahagsástand 

síðustu ára er gert að umræðuefni í rannsókninni er einnig fjallað um það 

hver vandi leikskólastjóra getur orðið þegar erfiðleikar steðja að í 

starfsmannahópnum og hvert hlutverk leikskólastjóra er á þeim tímum. 

2.1 Hlutverk leikskólastjóra 

Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) skal hafa leikskólastjóra við 

stjórn leikskóla. Leikskólastjórnendur gegna lykilhlutverki í leikskólanum og 

er hlutverkið margþætt og ábyrgðarmikið. Leikskólastjóri sér um að stjórna 

daglegu starfi, ber ábyrgð á ýmsum áætlunum og mati sem tengist 

starfseminni. Hann sér einnig um að miðla upplýsingum til deildarstjóra, 

tekur viðtöl við starfsfólk, kynnir sér nýjungar í starfi og miðlar þeim áfram 

auk þess að deila verkefnum og ábyrgð til annarra starfsmanna 

(Kennarasamband Íslands, 2011). Hann er jafnframt faglegur leiðtogi sem 

ber ábyrgð á að unnið sé eftir aðalnámskrá og skólanámskrá 

(Kennarasamband Íslands, 2011; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Það er á ábyrgð leikskólastjóra að byggja upp vísi að samfélagi (e. 

community) á vinnustaðnum (Quick og Normore, 2004; Sergiovanni, 2009) 

þar sem fólk með sameiginlega sýn vinnur saman og hlutverk hans er að 

stuðla að góðum starfsanda. Sergiovanni (2009) segir það einnig 

forgangsatriði að hlúa að og verja einkenni skólans. Hann talar auk þess um 

að umhverfi skólasamfélags sé þar sem umhyggja fyrir öðrum er ríkjandi og 
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gagnkvæmur ávinningur allra aðila sé að stuðla að þeirri umhyggju ásamt 

því að stefna að sameiginlegum markmiðum skólans. Þá er talað um að slík 

markmið sem unnið er að tengi saman fólk og geri samskiptin nánari. 

Þegar kemur að umræðu um samfélag í skóla er einnig talað um 

skólamenningu (e. school culture). Með skólamenningu er átt við ákveðin 

gildi, hefðir og viðhorf sem einkenna hvern skóla fyrir sig og Sergiovanni 

(2009) talar um að menningin sé í raun það „lím“ sem heldur stofnunum 

saman. Það er óneitanlega hlutverk stjórnenda að stuðla að eflingu hennar. 

Þeir eru í góðum tengslum við alla innan skólans, bæði kennara og 

nemendur (Sergiovanni, 2009) og skipta því höfuðmáli í þessu hlutverki. 

Anna Þóra Baldursdóttir (2003) tekur í sama streng og segir skólastjórann 

vera þann aðila sem geti haft hvað mest áhrif á hvernig skólamenning hans 

skóla þróast og er því mikilsráðandi um alla starfsemi sem á sér þar stað. 

Ýmsar rannsóknir gefa auk þess til kynna að skólastjórar hafi djúp áhrif á 

menninguna á sínum vinnustað. Ef stjórnandi vill hafa áhrif á aðra þarf að 

hafa ákveðin gildi að leiðarljósi og þau hafa mikið að segja um það hvernig 

skólamenningin þróast og hvernig aðrir bregðast við breytingum eða 

áherslum í starfinu (Karaköse, 2008). 

Forysta er mikilvægur efniviður í umhverfi okkar og þar sem samfélag 

fólks þrífst má finna forystu (Hackman og Johnson, 2009) að einhverju leyti. 

Rodd (2006) leggur mikla áherslu á árangursríka stjórnun í leikskólum og 

líkir starfinu við teymisvinnu. Þáttur leikskólastjóra er mikilvægur í því 

samhengi og miklu skiptir að hann hafi gott sjálfstraust og hafi auk þess 

áhuga á að takast á við hinar ýmsu áskoranir í starfinu. Gott er að setja sér 

skýr markmið í stjórnunarhlutverkinu og gera starfsfólk að virkum 

þátttakendum (Rodd, 2006) því án þeirra væri starfið ekki mögulegt. 

Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2009) er sjónum beint að 

forystuhlutverki leikskólastjóra og um leið varpað ljósi á þau vandamál sem 

upp geta komið í starfsmannahópnum í samskiptum við starfsfólk. Arna 

notar míkrópólitíska nálgun til að skoða slík vandamál í rannsókn sinni. Með 

míkrópólitík er átt við vald og hvernig fólk notar það til að hafa áhrif á aðra 

auk þess að verja sig sjálft. Míkrópólitík snýst einnig um átök og hvernig fólk 

keppist við að fá sínu framgengt. Rannsóknin er tilviksrannsókn sem gerð 

var í einum leikskóla á höfuðborgasvæðinu og niðurstöður gáfu til kynna að 

komið væri til móts við þarfir starfsfólksins og ákveðið jafnvægi ríkti á milli 

fjölskyldulífs og vinnunnar. Í samskiptum við starfsfólk kom fram að 

leikskólastjórar áttu fremur óformleg samskipti við leiðbeinendur, helst í 

kaffistofunni og á göngum leikskólans. Fram kom að í árlegum 

starfsmannaviðtölum fengu leikskólastjórnendur að heyra um mál sem 
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hefði mátt leiða fram í dagsljósið mun fyrr. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að átök væru milli ólíkra stjórnunaraðferða innan leikskólans. 

Notast var við kvenlæga umhyggju- og samskiptastjórnun og einnig karllæga 

píramída- og skrifræðisstjórnun. Hvorugur stjórnunarstíllinn þótti notasæll,  

þeim karllæga fylgdi vannýting á sérfræðiþekkingu og upplifun á valdaleysi 

og þeim umhyggju- og samskiptamiðaða þöggun og bæling átaka. Deilur og 

völd voru ekki mikið rædd innan leikskólans en þar ríkti frekar ástand þar 

sem dulin átök voru til staðar. 

Deilur innan veggja skóla eru ekki nýjar af nálinni og víða leynast 

árekstar og erfitt starfsfólk. Todd Whitaker (2002) segir í bók sinni um erfiða 

kennara að ekkert sé eins eyðileggjandi fyrir skóla og að hafa erfitt eða 

neikvætt starfsfólk. Hlutverk stjórnenda er afar stórt í tengslum við það 

starfsfólk, ef þeir aðhafast ekkert gagnvart þeim sem hafa skemmandi áhrif 

á skólann þá gerir það enginn. Talað er um að sá stjórnandi sé áhrifaríkur 

sem tekur ábyrgð á því að laga það sem þarf að laga í skólanum (Whitaker, 

2002). Á tímum þrenginga eins og hér er um rætt fellur drjúg ábyrgð á 

stjórnendur (Pepper, London, Dishman og Lewis, 2010) og hafa þeir mikið 

að segja um það hvernig ástandið þróast og hvernig megi takast á við 

erfiðleikana með besta móti. Stjórnun á krepputímum er ef til vill það 

hlutverk forystu sem er hvað mest krefjandi (Hackman og Johnson, 2009). 

Það er afar þýðingarmikið að á vinnustað ríki góður andi, sérstaklega 

þegar erfiðleikar steðja að eins og fjallað er um í næsta kafla. 

2.2 Skólastarf á krepputímum 

Oftar en ekki kreppir að í skólastarfi víða um heim. Flestir skólastjórnendur 

þurfa að takast á við ýmsar áskoranir í starfi sínu sem hafa áhrif á skólann í 

heild, það er aðeins eðlilegur þáttur í starfinu. Endrum og eins verða málin 

aftur á móti aðeins alvarlegri og vandamálið getur orðið óviðráðanlegt. Þá 

er stundum talað um kreppu (e. crisis). Pepper og félagar (2010) vitna í 

rannsakandann Denis Smith sem segir skóla vera sérstaklega viðkvæma fyrir 

því að lenda í kreppu. Hugtakið skólakreppa (e. school crisis) á sér fræðilega 

skilgreiningu. Þegar talað er um skólakreppu er um einn atburð eða fleiri að 

ræða sem ógna megingildum skóla eða hafa veruleg áhrif á starf hans og 

rekstur. Það sem skilur að annars vegar algeng vandamál sem oft koma upp 

og hins vegar kreppu í skólum er að í kreppu er vegið að því sem skólinn 

stendur fyrir og því grundvallargildum hans ógnað. Einnig er talað um 

kreppu sem stóran ófyrirsjáanlegan atburð sem getur skemmt fyrir 

stofnunum og getur í verstu tilfellum ógnað tilvist þeirra (Hackman og 

Johnson, 2009; Pepper og félagar, 2010). Í slíku ástandi er erfitt að vera í 
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forystu og stjórnendur bregðast ekki endilega alltaf rétt við. Stjórnun í 

erfiðum aðstæðum líkt og kreppu er afar krefjandi og geta þær jafnvel 

dregið fram hið versta í stofnunum og stjórnendum þeirra (Hackman og 

Johnson, 2009). Þess vegna er mikilvægt að greina tegund þeirrar kreppu 

sem um ræðir til að hægt sé að bregðast við á viðeigandi hátt. Mikil ábyrgð 

er á stjórnendum skóla til að skilja þróun stöðunnar og finna út hvernig má 

bæta og vinna úr erfiðleikunum. Oft bera fyrirbyggjandi aðferðir lítinn eða 

engan árangur til að sporna við áhrifum ástandsins því oftar en ekki er 

vandamálið sprottið upp af flóknum og óviðráðanlegum aðstæðum. Ýmsar 

ástæður geta verið fyrir slíkum erfiðistímum og ósjaldan er um ytri 

aðstæður að ræða sem erfitt er að sjá fyrir (Pepper og félagar, 2010). 

Lítið er til um rannsóknir um kreppu í menntakerfinu. Áhrif 

efnahagshrunsins á skólastarf á Íslandi hefur þó lítillega verið skoðað. 

2.3 Áhrif efnahagshruns á skólastarf á Íslandi 

Í aðalnámskrá er minnst á hraðar breytingar í íslensku samfélagi undanfarin 

ár sem hafa haft bein og óbein áhrif á starf kennara og skólastarfið í heild. Í 

kjölfar þess hafa kröfur til kennarastéttarinnar aukist til muna og felast 

meðal annars í því að aðstoða samfélagið við að fóta sig í þeim breytingum 

sem átt hafa sér stað, auk þess að fella starfsemi skólanna að þeim á 

ábyrgan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í nýlegri rannsókn um áhrif efnahagskreppunnar á skólastarf í tveimur 

sveitarfélögum á Íslandi kom í ljós að ýmsar breytingar hafa orðið á 

skólastarfi í íslenskum menntastofnunum í kjölfarið (Sigurlína Davíðsdóttir, 

Guðný Guðbjörnsdóttir, Anna Kristín Sigurðardóttir, Arna H. Jónsdóttir, 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). 

Meðal annars var um að ræða breytingar á stjórnunarskipulagi innan 

leikskólanna, sumir leikskólastjórar tóku á sig 10% launalækkun og 

aðstoðarleikskólastjórar tóku á sig meiri ábyrgð á starfi inni á deildum. Færri 

hendur unnu þau verk sem sneru að stjórnun auk þess sem stöðugildum á 

deildum var fækkað. Kennarar unnu sitt verk eftir bestu getu en fannst 

niðurskurður bitna á gæðum leikskólastarfsins. Um var að ræða meira 

vinnuálag á kennurum og minni möguleikar á að hafa samráð og samvinnu 

með öðrum í stéttinni þar sem búið var að skera niður fundarsetur þeirra 

fyrir utan vinnutíma (Sigurlína Davíðsdóttir og félagar, 2012). Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu ekki til þess að skólakreppa hefði orðið hér á landi í 

kjölfar efnahagshrunsins. Aðstæður voru ekki þær sömu í sveitarfélögunum 

en í þeim báðum var staðið vörð um skólana eins og ætlast var til (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2008; Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Sam-
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fylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, 2009). Brugðist 

var við á viðeigandi hátt og helst mátti greina fleiri vísbendingar um 

skólakreppu í landbúnaðarhéraðinu sem skoðað var vegna þess að þar var 

niðurskurður hafinn áður en kreppan skall á (Sigurlína Davíðsdóttir og 

félagar, 2012). 

Eygló Illugadóttir (2011) gerði rannsókn á upplifun stjórnenda á áhrifum 

efnahagshrunsins á skólastarfið á Hornafirði í lokaverkefni sínu til M.Ed.-

prófs frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Rannsóknin leiddi í ljós að 

þrátt fyrir niðurskurð á fjármagni hafi svokallað kreppuástand ekki skapast í 

skólum á vegum sveitarfélagsins en hafði aftur á móti meiri áhrif á 

ríkisreknu skólana. Stjórnendur náðu á farsælan hátt að gera sitt besta á 

erfiðum tímum og unnu að því að gera sitt besta til að ráðstafa fjármagni til 

skólanna. Einnig var minnst á að í leik- og tónskólanum hafi verið gætt 

aðhalds mánuðum fyrir hrun og þar væru stjórnendur vanir að þurfa að 

passa vel upp á hófsemi í fjármálum. Í heildina litið voru stjórnendur 

jákvæðir og leituðust við að finna nýjar lausnir til að stuðla að árangursríku 

skólastarfi. Upplifun stjórnenda af líðan starfsfólks var sömuleiðis fremur 

jákvæð, fólk ræddi sín á milli ekki mikið um kreppuna og var yfirleitt nokkuð 

bjartsýnt á að komast í gegnum þessa erfiða tíma. 

Það er áhugavert að skoða betur hvort versnandi lífskjör fólks hafi haft 

áhrif á samskipti og líðan starfsfólks leikskóla.  

2.4 Starfsfólk leikskóla 

Í þessum kafla er fjallað um starfsfólk leikskóla. Fagmennska í leikskólastarfi 

er gerð að umfjöllunarefni til að gera grein fyrir því umhverfi sem leikskólar 

landsins bjóða upp á. Hlutfall fagmenntaðra er lágt en kröfur til leikskólanna 

hafa aukist. Það er nauðsynlegt að átta sig á því hvernig starfsumhverfi 

leikskóla er í raun og veru og með það að leiðarljósi að menning í leikskólum 

landsins er einstök og sérstök að mörgu leyti. Það er einnig viðeigandi að 

fjalla um viðhorf annarra til stéttarinnar í þeim tilgangi að horfa til framtíðar 

í leikskólaumhverfinu.  

Gerð er grein fyrir líðan fólks á tímum efnahagsþrenginga. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt fram á að líðan starfsfólks leikskóla fari hrakandi í 

kjölfar þeirra þrenginga. Einnig er fjallað um hve mikilvægt er að hlúa að 

samskiptum meðal starfsfólks þegar kreppir að í þjóðfélaginu. Í skólum eru 

samskipti að miklu leyti frábrugðin samskiptum í öðrum stofnunum. Það er 

því sérstaklega áhugavert að skoða samskipti á tímum efnahagsþrenginga 

og hvernig leikskólastjórnendur þurfa að bregðast við til að stuðla að 

velferð starfsfólksins. 
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2.4.1 Fagmennska í leikskólastarfi 

Samkvæmt lögum skulu að lágmarki 2/3 stöðugilda við uppeldis- og 

menntastörf í leikskóla vera skipuð leikskólakennurum (Lög um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008). Þetta er þó ekki endilega raunveruleikinn í 

leikskólum landsins. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2014a) eru 

leikskólakennarar á landinu ekki nema um þriðjungur starfsfólks (sjá töflu 1)  

 

Tafla 1 Hlutfall menntaðs starfsfólks í leikskólum landsins 

 

en nálægt 50% þegar með er talin önnur uppeldismenntun starfsfólks. 

Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands (2014b) frá því í lok árs 2012 eru 

um 34% leikskólakennara á landinu 50 ára og eldri.  

Samkvæmt aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) 

byggjast gæði menntunar fyrst og fremst á því að fagstétt kennara sé vel 

menntuð og áhugasöm. Leikskólastjóri á að vera hinn faglegi leiðtogi sem 

ber ábyrgð á að farið sé eftir aðalnámskrá og sér til þess að starfsfólk þróist 

sífellt í starfinu og bæti þar með við þekkingu sína. 

Peter Moss (2006) fjallar um auknar kröfur til leikskólanna þar sem hann 

leggur áherslu á mikilvægi þess að börnum sé tryggð góð menntun frá fyrsta 

fari. Hann segir að með auknum kröfum um menntun ungra barna komi 

sömuleiðis tilkall til þess að þeir sem sjái um umönnun og menntun þeirra 

hafi viðeigandi fagmenntun. Hann telur að leikskólar spili mikilvægan þátt í 

samfélaginu og gæði þeirra sé vissulega í höndum starfsfólksins. Víða um 

heim sé samt sem áður áþreifanlegur vandi sem snýr að vöntun á 

fagmenntuðu starfsfólki. Hann vill meina að því meiri gæði sem finna má 

meðal starfsfólks, þeim mun betri þroska öðlast börn í leikskóla. Hann 

Ár Starfsfólk 

alls 

Leikskóla-

kennarar 

Önnur 

uppeldismenntun 

Hlutfall 

leikskólakennara 

Hlutfall 

leikskólakennara 

og uppeldis-

menntaðra 

2008 5.568 1.658 525 29, 8 % 39,2% 

2009 5.639 1.764 621 31,3% 42,3% 

2010 5.488 1.707 641 31,1% 42,8% 

2011 5.515 1.822 886 33,0% 49,1% 

2012 5.668 1.878 921 33,1% 49,4% 
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bendir á að vissulega hafi orðið meiri virðing fyrir leikskólastarfinu og það sé 

almennt talið að starfskraftar leikskólakennara séu viðurkenndir. Hann segir 

það engu að síður staðreynd að hugmyndir fólks um fagmennsku 

leikskólakennara séu mismunandi og gefi því svigrúm til ágreinings og 

breytinga. Þær breytingar gætu til dæmis falið í sér að gera leikskólann að 

vinnustað þar sem jafnara kynjahlutfall ríki og nefnir sem dæmi að lág laun 

séu ekki endilega ástæða fyrir því að mestmegnis séu konur þar við störf. 

Lengi vel hefur verið litið á starf leikskólakennara, og þar með 

leikskólastjóra, sem kvennastarf. Í grein sinni um sérstöðu leikskólans fjallar 

Arna H. Jónsdóttir (2009) um rannsókn Moreau, Osgood og Halsall (2005) 

sem sýnir fram á að leikskólakennarar líti á starf sitt bæði kven- og 

fjölskylduvænt svo ef til vill má segja að konur horfi enn á starf sitt í formi 

umönnunar. Slåtten (2005) segir leikskólann vera stofnun þar sem sjá má 

annan veruleika en annarsstaðar því þar séu fyrst og fremst kvenmenn í 

störfunum og þar með taldir stjórnendur. Þar hafi skapast ákveðin menning 

sem ekki er algeng í samfélaginu og fyrirmyndir barnanna eru hinir 

fullorðnu, sérstaklega konur sem stjórnendur. Þær séu þó oft í togstreitu 

gagnvart væntingum innan skólans og utan hans. Það kemur heim og saman 

við helstu niðurstöður doktorsrannsóknar Örnu H. Jónsdóttur (2012). Þar 

skýrir hún meðal annars frá því að leikskólakennarar leggi mesta áherslu á 

menntunarlegt hlutverk en stjórnmálamenn leggi meiri áherslu á að 

þjónusta við útivinnandi foreldra sé sem mest. Má þar nefna að dvalartími 

barna sé að lengjast auk þess að fleiri börn dvelji á hverri deild. 

Leikskólakennarar töldu að aukin þjónusta hefði fremur neikvæð áhrif á 

hlutverk leikskólanna og því sem sneri að faglegri sjálfsmynd 

leikskólakennara. 

Í grein Louise Hard og Örnu H. Jónsdóttur (2013) er fjallað um tvær 

eigindlegar rannsóknir sem framkvæmdar voru í Ástralíu og á Íslandi. Þar 

kemur fram að á þessum ólíku eyjum er margt sammerkt með 

leikskólastarfinu. Á báðum stöðum eru störfin í höndum kvenna og 

menningin einkennist af notalegum samskiptum (e. culture of niceness). Á 

Íslandi er einnig talað um að umhverfið sé fjölskyldu- og vinalegt þar sem 

sveigjanleiki er ríkjandi. Einnig er talað um að hópurinn kjósi að vinna sem 

teymi og að stjórnandi sé líka hluti af því teymi. Þar er hópurinn jafnvel 

orðinn svo náinn að erfitt er að tala saman ef eitthvað sé torvelt eða 

óánægja ríkjandi. Rannsakendur velta upp þeirri hugsun að erfitt sé að 

byggja upp forystu og viðhalda henni ef veruleikinn sé í raun sá sem 

niðurstöður gefa til kynna. 
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Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2012) kemur fram að foreldrar og 

stjórnmálamenn hafi þá skoðun að leikskólakennarar séu ekki nauðsynlegir í 

öllum störfum innan leikskólans. Þar sé líka þörf á „venjulegu“ fólki því ekki 

sé hægt að fylla allar stöður með leikskólakennurum. Arna dregur því þá 

ályktun að þessir aðilar kalli ekki sterklega eftir fagmennsku 

leikskólakennara í leikskólastarfi. Einnig er hægt að mynda sér þá skoðun að 

viðhorf þessa fólks til hlutverks leikskólakennara séu kynjuð. 

Á krepputímum er nauðsynlegt að fylgjast með hvernig líðan fólks er og 

þróast og fjallar næsti kafli um það hver áhrif efnahagshrunsins getur verið 

á slíkum tímum. 

2.4.2 Líðan starfsfólks 

Krepputímar hafa ekki bara áhrif á starf í hinum ýmsu stofnunum. Á erfiðum 

tímum á fólk oftar en ekki um sárt að binda, bæði fjárhagslega og andlega. 

Samkvæmt skýrslu starfshóps sérfræðinga sem fyrrum heilbrigðisráðherra, 

Guðlaugur Þór Þórðarson, skipaði í upphafi árs 2009 til að milda afleiðingar 

efnahagskreppunnar var ljóst að Íslendingar gætu orðið fyrir svipuðum 

áhrifum kreppunnar og Finnar sem glímdu við mikla efnahagserfiðleika á 

tíunda áratugnum (Skýrsla nefndar um sálfélagsleg viðbrögð (NSV) við 

efnahagskreppunni, 2009). Nefndin vitnar meðal annars í greinargerð 

sálfræðingsins Hauks Sigurðssonar (2009) sem hann vann að stórum hluta 

úr skýrslu Tryggingarstofnunar Finnlands (KELA) frá árunum 2000–2007. 

Haukur segir Íslendinga geta lært af reynslu Finna. Þar í landi hófst 

efnahagskreppan í byrjun tíunda áratugsins og olli því að finnska markið féll 

verulega, fasteignaverð hrundi og vextir lána hækkuðu. Atvinnuleysi jókst 

auk þess sem einstaklingar voru þjakaðir af skuldabyrði og félagslegt 

óöryggi var verulegt. Sálrænar afleiðingar kreppunnar urðu verulegar strax á 

fyrstu árunum og aukið þunglyndi og kvíði var áberandi meðal fólks. 

Stjórnvöld gerðu sér ekki grein fyrir vandanum í fyrstu og framlög til 

heilbrigðisþjónustu urðu fyrir niðurskurði. Afleiðingar í Finnlandi urðu þær 

að mikil aukning varð á fjölda sjúkradagpeningatímabila, sjúkradaga og 

örorkuþega vegna geðrænna vandamála frá því að efnahagskreppan reið 

yfir. Aukningin var mest á aldursbilinu 30 ára og yngri. Ungt fólk varð 

óvinnufært og gat jafnvel ekki stundað skóla vegna geðrænna erfiðleika. 

Kostnaður hjá Tryggingastofnun Finna varð því umtalsverður vegna þeirra 

geðrænu vandamála sem hrjáðu fólk. Algengi þunglyndis og kvíða hjá 

fullorðunum jókst (Skýrsla nefndar um sálfélagsleg viðbrögð (NSV) við 

efnahagskreppunni, 2009) og hæfni þeirra til að ala upp börn sín varð minni. 

Haukur vitnar einnig í rannsóknir um að slík vanlíðan hjá foreldrum hafi 
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einnig neikvæð áhrif á líðan barnanna. Til að koma í veg fyrir þær alvarlegu 

afleiðingar kreppunnar eins og Finnar horfðust í augu við ráðleggur Haukur 

að aukin áhersla sé lögð á sálfræðilegan stuðning, til dæmis í skólum svo að 

styðja megi við börn frá heimilum þar sem aðstæður eru erfiðar. Einnig vill 

Haukur auka sálfræðilegan stuðning og fjölskylduráðgjöf á heilsu-

gæslustöðvum fyrir fjölskyldur svo almenningur fái betra aðgengi að aðstoð 

á erfiðum tímum. Auk þess telur hann að greiðslur úr almanna-

tryggingakerfinu vegna meðferðar fullorðinna á einkastofum sálfræðinga 

þurfi að vera til staðar (Haukur Sigurðsson, 2009). 

Hjördís Sigursteinsdóttir (2010) greinir frá niðurstöðum netrannsóknar 

meðal starfsfólks 20 sveitarfélaga á Íslandi sem innihélt spurningalista er 

varðaði heilsu og líðan starfsfólks á vinnustöðum, fyrir og eftir 

efnahagshrun. Í ljós kom að 13% svarenda mat líkamlega heilsu sína verri nú 

en fyrir hrun og rúm 22% svarenda leið verr andlega. Fleiri konur en karlar 

fannst andleg og líkamleg heilsa þeirra lakari en fyrir hrun. Hjördís tekur þó 

fram að afleiðingar efnahagshrunsins eigi eftir að koma betur í ljós eftir því 

sem lengra líður frá upphafi þess (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2010). 

Hjördís Sigursteinsdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir (2011) fjalla um starfsöryggi og líðan grunn- og 

leikskólakennara eftir hrun. Grein þeirra byggir á fyrrnefndri langtíma-

rannsókn þar sem meðal annars var fylgst með breytingum á heilsu og líðan 

starfsfólks skólanna frá því haustið 2008. Greinin byggir einungis á svörum 

leik- og grunnskólakennara. Rannsóknin leiddi í ljós að í mörgum leik- og 

grunnskólum hafði starfsfólki verið sagt upp á tímabilinu en auk þess sáust 

neikvæð áhrif hjá því starfsfólki sem enn var starfandi. Um voru að ræða 

aukin veikindi starfsfólks sem birtust í meiri fjarveru og einnig var minnst á 

óvissu, óöryggi, álag og þreytu hjá fólki. Fjórðungi grunn- og leikskóla-

kennara fannst andleg heilsa þeirra fara hrakandi eftir hrunið og rúmlega 

fimmtungur mat líkamlega heilsu sína lakari en áður. Starfstengt álag var 

áberandi og vanlíðan jókst í kjölfar álags auk þess sem dregið hafði úr 

starfsöryggi kennaranna. 

Í rannsókn á vegum Rannsóknarstofu í menntunarfræðum ungra barna 

(RannUng) sem Ásdís Olga Sigurðardóttir (2013) framkvæmdi og birti í 

lokaverkefni sínu í Náms- og kennslufræði frá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands tók hún viðtöl við sjö deildarstjóra í leikskólum landsins. 

Deildarstjórarnir voru valdir með það í huga að þeir gætu svarað 

rannsóknarspurningum í tengslum við líðan deildarstjóra. Einn deildar-

stjórinn talaði um erfitt tímabil í lífi sínu í kjölfar efnahagskreppunnar og 

sagðist meðal annars hafa orðið veik „á sál og líkama“ og gekk svo langt að 
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segja þetta hafa verið versta vetur á starfsævi hennar. Starfsfólk 

deildarinnar hafði auk þess átt erfitt og mikil aukning varð á fjarveru og 

veikindum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur einnig fram að álag í 

leikskólanum skapaðist vegna ýmissa breytinga í samfélaginu og kemur það 

sömuleiðis skýrt fram að streita og vanlíðan sökum álags kæmi niður á 

starfinu, þar með töldu starfsfólki og börnum að auki. 

Víkjum þá að samskiptum í leikskólum sem skipta ekki síður miklu máli til 

að stuðla að vellíðan starfsfólks. 

2.4.3 Samskipti starfsfólks og stjórnanda 

Þegar talað er um samskipti er ekki verið að tala um einstakan hlut heldur 

ákveðið ferli sem er flókið og síbreytilegt (Hackman og Johnson, 2009). Hoy 

og Miskel (2008) vilja meina að aðalvandamál allra stofnana megi rekja til 

þess að samskiptin séu ekki nægilega góð og samfelld innan stofnunarinnar. 

Sergiovanni (2009) bendir réttilega á að vefur samskipta í skólum sé 

töluvert frábrugðinn samskiptum í öðrum stofnunum. Samskipti í skólum 

eru persónulegri og þýðingameiri þar sem fólki finnst það vera skyldugt til 

að hugsa vel hvert um annað. Samkvæmt 7. gr. laga um leikskóla (nr. 

90/2008) segir orðrétt: „Starfsfólk leikskóla skal rækja starf sitt af 

fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, nærgætni og 

lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og 

samstarfsfólki.“  

Skólafræðingurinn Michael Fullan (2007) segir skólastjórnendur vera í 

miðju þeirra samskipta sem líkja megi við þríhyrning í mannlegum 

samskiptum, þar sem kennarar og hugmyndir þeirra eru þungamiðjan og 

oftar en ekki koma upp deilur í þessu þríhyrnta formi samskipta. Þá má 

ósjaldan rekja álag til samskiptaerfiðleika. Í öflugu forystuhlutverki skiptir 

miklu að hafa vilja til að eiga samskipti og með því eru meiri líkur á að hafa 

áhrif á aðra (Hackman og Johnson, 2009). Fullan (2007) telur mikilvægt að 

hafa góðan stjórnanda sem hefur orku, eldmóð, hæfileika og von til að efla 

samskipti. Slåtten (2005) fjallar um samskipti og samvinnu í leikskólum og 

segir hvort tveggja vera einkennandi í leikskólaumhverfinu. Samskipti séu 

yfirleitt mjög náin og þeir stjórnendur sem vinni náið með sínu fólki nái 

meiri árangri og fái meiri hljómgrunn fyrir hugmyndir í starfinu. Slåtten 

(2005) telur það hins vegar vera staðreynd að stjórnendur þurfi að gera sig 

fjarlægari starfsfólkinu ef þeir vilji sýna ákveðnari stjórnunarmáta. Að því 

gefnu verði til miklar andstæður í starfinu og hægt að líkja því við sífelldar 

jafnvægisæfingar sem skapar togstreitu. 
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Hólmfríður Sigrún Gylfadóttir (2012) gerði rannsókn um starfsánægju 

skólastjóra í lokaverkefni sínu til M.Ed.-prófs frá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands og skoðaði meðal annars samskipti stjórnenda við aðra. Niðurstöður 

gáfu til kynna að almenn ánægja væri með samskiptin. Viðmælendur voru 

yfirleitt sammála um að þrátt fyrir að samskiptin væru misgóð og slæmir 

dagar kæmu inn á milli þá væru þau í heildina litið nokkuð góð. Taka þyrfti á 

erfiðum málum eins og gengur og gerist en það væri einfaldlega hluti af 

starfinu. 

Margar rannsóknir hafa skoðað áhrif niðurskurðar í starfsmannahaldi og 

breytingar á vinnustöðum á heilsu og líðan starfsfólksins sem heldur 

starfinu og eiga þær flestar það sameiginlegt að skýra frá neikvæðum 

áhrifum á heilsu og líðan starfsfólksins. Dr. Vilas V. Kulkarni (2008) fjallar í 

grein sinni um niðurskurð og samdrátt í starfsumhverfi fólks á tímum 

efnahagsþrenginga. Hann vill meina að samskipti starfsfólks verða minni og 

það eykur líkur á lakari skilvirkni og minni afkasta í starfi. Väänänen, Pahkin, 

Kalimo og Buunk (2004) leggja áherslu á að félagslegur stuðningur frá 

yfirmönnum skipti miklu á slíkum tímum og hafi áhrif á andlega líðan. Í 

netkönnun sem gerð var meðal starfsfólks 20 sveitarfélaga á Íslandi kom 

fram að starfsfólki fannst það fá viðeigandi stuðning á sínum vinnustað og 

þá sérstaklega frá yfirmönnum. Konur voru líklegri til að fá aðstoð heldur en 

karlmenn og er það sambærilegt við erlendar rannsóknir. Slíkur stuðningur 

hefur áhrif á andlega og líkamlega heilsu fólks (Hjördís Sigursteinsdóttir, 

2010). 

Til að stuðla að góðu skólastarfi eru gæði samskipta mikilvægur efniviður 

(Sergiovanni, 2009) og fagvitund fólks þróast með því að stuðla að auknum 

samskiptum og að fólk deili reynslu sinni í vinnunni. Með því að þekkja 

fólkið sitt vel getur stjórnandi náð góðum árangri (Busher, 2005). Hvetjandi 

og hæfileikaríkir starfsmenn eru burðarstólpar í leikskólastarfinu (Skogen, 

2005) og því gildir miklu að þeir öðlist öryggi til að fá að blómstra og dafna í 

vinnunni. Sergiovanni (2009) leggur áherslu á að styrkja þurfi innra starf í 

stofnunum því það hefur áhrif á allt skólastarfið í heild. 

2.5 Samantekt fræðilegrar umræðu 

Leikskólastjórar gegna lykilhlutverki í ábyrgðarfullu starfi og ekki síst á 

tímum efnahagsþrenginga. Fram kom að þeir eru áhrifavaldar í sínu 

umhverfi og geta haft mikið um að segja hvernig starfið þróast í 

leikskólanum. Á tímum efnahagserfiðleika þarf að hlúa að einkennum 

skólans og bera umhyggju fyrir öðrum. Fram kom að í samskiptum við 

starfsfólk þar sem upp geta komið vandamál á tímum efnahagserfiðleika 
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þarf leikskólastjóri að takast á við þá ábyrgð og hefur því mikið um það að 

segja hvernig ástandið þróast í starfsmannahópnum. Fjallað var um líðan 

starfsfólks á tímum efnahagsþrenginga og talað um reynslu Finna í því 

sambandi. Þar voru afleiðingar kreppunnar umtalsverðar og í því samhengi 

er mælt með því að almenningur fái gott aðgengi að aðstoð á slíkum 

erfiðistímum. Þá sýna einnig innlendar rannsóknir að líðan starfsfólks fór 

hrakandi í kjölfar hruns með tilfallandi fjarvistum frá vinnu. Stuðningur 

stjórnenda skiptir höfuðmáli til að styðja við líkamlega og andlega heilsu 

starfsfólksins á krepputímum. Í skólum eru samskipti persónulegri en tíðkast 

á öðrum stöðum og fólki finnst það bera skyldu til að sýna umhyggju 

gagnvart samstarfsfólki sínu. Það getur þó skapað andstæður í starfinu sem 

líkja má við jafnvægisæfingar þegar stjórnandi hefur samskiptin of náin til 

að ná til fólksins en þarf líka að gera sig fjarlægari starfsfólkinu til að sýna 

ákveðnari stjórnum þegar þörf er á. 

Fjallað var um míkrópólitík en hún snýst um það hvernig fólk keppist við 

að fá sínu framgengt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að leikskólastjórar reyna 

að koma til móts við þarfir starfsfólksins og notar það aðferðir 

míkrópólitíkur til að koma sínu á framfæri. Einnig skiptast á karl- og 

kvenlægar aðferðir í stjórnun leikskóla en hvorug aðferðin virðist vænleg til 

árangurs því þær kalla fram viðvarandi vandamál í starfsmannahópnum. 

Hraðar breytingar hafa orðið í íslensku samfélagi síðustu ár og í 

framhaldi af því hafa kröfur aukist til kennarastéttarinnar. Efnahagskreppan 

hefur einnig haft áhrif á skólastarf á Íslandi. Helst má nefna að niðurskurður 

hefur bitnað á gæðum starfsins. Stjórnendur menntastofnana, og þar með 

töldum leikskóla, hafa þó náð að gera sitt besta á krepputímum til að stuðla 

að velferð barna og starfsfólks. Þeir hafa verið jákvæðir og líta frekar 

björtum augum á framtíðina. Kröfur hafa aukist til leikskólanna en á sama 

tíma er vöntun á fagmenntuðu starfsfólki og eru leikskólakennarar á Íslandi 

ekki nema um þriðjungur starfsfólks. Samkvæmt aðalnámskrá byggjast gæði 

menntunar helst á því að kennarar séu vel menntaðir en hugmyndir fólks í 

samfélaginu gagnvart leikskólum er ekki í samræmi við fagmennsku 

leikskólakennara. Sú staðreynd skapar einnig vissa togstreitu í starfinu að 

ólíkur skilningur er á milli fagmennsku leikskólakennara annars vegar og 

hins vegar stjórnmálamanna sem vilja að þjónusta leikskólanna sé sem allra 

mest til að mæta þörfum foreldra. Stjórnmálamenn og foreldrar kalla síst 

eftir fagmennsku leikskólakennara og rímar það illa við að krafa sé um 

aukna menntun leikskólastarfsfólks með lengra námi. 
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3 Aðferð 

Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research 

method) sem valin var í þeim tilgangi að leita svara við 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Reynt var að varpa ljósi á 

áhrif efnahagsþrenginga í þjóðfélaginu á starf leikskólastjóra. 

3.1 Val á rannsóknaraðferð 

Notast var við rannsóknarviðtöl (e. interviews). Fyrir valinu urðu óstöðluð 

eða hálfopin (e. semi structured) einstaklingsviðtöl þar sem umræðuefnið 

er fyrirfram ákveðið og ætlað til að veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Sú aðferð þótti ákjósanleg vegna þess að álit 

fólksins skiptir máli þegar kemur að starfsumhverfi og stjórnun. Einnig var 

viðtalslisti hafður til hliðsjónar (sjá viðauka A) til að styðjast við meðan á 

viðtölum stóð. Helga Jónsdóttir (2003) talar um að í hálfopnum viðtölum sé 

áherslan á að viðmælandi segi frá á sinn hátt en hægt sé að styðjast við 

ákveðinn spurningaramma með spurningum sem taka á helstu atriðum sem 

ná skal fram. Með þessum viðtalsspurningum var miðað að því að fá svar við 

rannsóknarspurningum. Reynsla og skoðanir viðmælenda skiptu mestu máli 

í því tilliti. Silverman (2006) segir að með eigindlegum rannsóknum sé hægt 

að hjálpa rannsakandanum og öðrum að sjá það sem raunverulega er að 

gerast í heiminum. Því fá viðmælendur að hafa orðið og voru þeir valdir 

með það í huga að þeir hafa fingurinn á púlsinum með það málefni sem var 

verið að taka fyrir. 

Í raun er engin ein rétt leið til að framkvæma eigindlegar rannsóknir 

(Lichtman, 2013). Viðtöl eru rannsóknaraðferð þar sem bæði rannsakandi 

og þátttakendur hafa áhrif á framvindu rannsóknarinnar (Kvale, 1996) og 

hlutverk þess sem stjórnar rannsókninni er að finna þau atriði sem skipta 

máli og ættu að líta dagsins ljós. Reynt var að hafa þá áherslu að leiðarljósi í 

rannsóknarferlinu. Þess ber þó að geta að álit viðmælenda endurspeglar 

ekki endilega sjónarmið annarra í sömu stöðu. 

3.2 Val á þátttakendum 

Í rannsóknarferlinu voru tekin viðtöl við sex reynda leikskólastjóra og starfa 

þeir í þremur bæjarfélögum á landinu. Tveir leikskólastjórar komu frá hvoru 

bæjarfélagi fyrir sig. Sveitarfélögin voru valin eftir stærð og horft til þess að 
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hægt væri að velja um fleiri en tvo leikskóla á svæðinu. Reynt var að velja 

leikskólastjóra sem starfa í álíka stórum leikskólum. Barnafjöldi í skólunum 

var um það bil 80–140 börn. Starfsfólk var á bilinu 20–30 talsins á hverjum 

stað fyrir sig. Hlutfall fagmenntaðra var á bilinu 33–58%. Með því að velja 

viðmælendur úr nokkrum bæjarfélögum var hugmyndin að fá sem breiðasta 

mynd af hlutverkum leikskólastjóra á landinu. Þess ber að geta að ekki er 

um samanburð á leikskólum eða bæjarfélögum að ræða því ekki var að 

finna áþreifanlegan mun á svörum þátttakenda eftir staðsetningu leikskóla 

þeirra. 

Viðmælendur voru valdir eftir markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) 

þar sem leitað var til aðila eða staða þar sem líklegt er að finna merki um 

það sem taka skal fyrir (Silverman, 2010) í rannsókninni. Markmiðið var að 

fá álit reyndra leikskólastjóra. Leitað var til skólayfirvalda og/eða 

skólaskrifstofu í bæjarfélögunum þremur til að finna þátttakendur. Þau 

skilyrði voru sett að leikskólastjórarnir hefðu reynslu af stjórnun leikskóla, 

að minnsta kosti í tvö ár fyrir og eftir efnahagshrun. Skólayfirvöld gáfu lista 

yfir mögulega þátttakendur og voru þeir síðan valdir af handahófi af þeim 

lista. Í kjölfarið fengu þeir sent kynningarbréf (sjá viðauka B) til að kanna 

möguleika og vilja þeirra til þátttöku. Þátttakendur höfðu allir mun meiri 

reynslu en mælst var til um, eða frá um 15 til 25 ár. Allir þátttakendur nema 

einn eru með nám frá Fósturskóla Íslands, einn með B.Ed.-gráðu og þrír eru 

með stjórnunarnám frá Háskóla Íslands. 

Tafla 2 Þátttakendur í rannsókninni 

Nafn Starfsaldur sem 

leikskólastjóri 

Bæjarfélag 

Linda Um 20 ár A 

Jónína Um 20 ár A 

Hafrún Um 15 ár B 

Katrín Um 15 ár B 

María Rúm 20 ár C 

Gerða Rúm 20 ár C 
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Hver þátttakandi fékk dulnefni í rannsókninni (sjá töflu 2). Var það gert 

til að tryggja nafnleynd og trúnað við viðmælendur. 

3.3 Siðferðileg atriði 

Til að tryggja áreiðanleika (e. reliability) í svörum þátttakenda var leitast við 

að spurningar væru að mestu leyti svipaðar til allra viðmælenda. Markmiðið 

var að leita svara við rannsóknarspurningum og því var leitast við að hafa 

samræmi í viðtölunum ásamt því að hafa ákveðið flæði í samræðunum.  

Til að tryggja að álit rannsakanda kæmi ekki berlega fram í samtölum við 

þátttakendur var reynt eftir fremsta megni að forðast að hafa spurningarnar 

of leiðandi (Kvale og Brinkman, 2009). Álit þátttakenda skipti mestu máli og 

með það að leiðarljósi voru spurningar hafðar eins opnar og hlutlausar og 

kostur var.   

Réttmæti (e. validity) er í raun annað orð yfir sannleika (Silverman, 2010) 

þó svo að ekki sé beint hægt að tala um heilagan sannleika í eigindlegum 

rannsóknum. Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar var leitað til 

stjórnenda sem höfðu mikla reynslu af stjórnun og voru virtir af sínum 

yfirmönnum. Þess vegna var leitað til skólayfirvalda hvers bæjarfélags fyrir 

sig og yfirmenn á hverjum stað gáfu lista yfir þá stjórnendur sem þeir 

treystu til þess að taka þátt í rannsókn um þau málefni sem tekin voru fyrir. 

3.4 Tilkynningaskylda og leyfi 

Skylda er að tilkynna rannsóknir eins og þessar til Persónuverndar og var 

það gert áður en gagnasöfnun hófst. Tilkynningin fékk númerið S6608/2014 

og var birt á heimasíðu Persónuverndar. Þegar Persónuvernd hafði staðfest 

móttöku tilkynningarinnar var haft samband við skólaskrifstofu hvers 

bæjarfélags til að kanna hvort þyrfti leyfi frá fræðsluyfirvöldum. Eitt 

bæjarfélag af þremur gaf formlegt og skriflegt leyfi til rannsóknarvinnu, hin 

tvö bæjarfélögin gáfu leyfi í gegnum tölvupóst.  

Hver þátttakandi skrifaði undir upplýst samþykki (sjá viðauka C) þess að 

taka þátt í rannsókninni og fengu þeir um leið upplýsingar um rétt sinn í 

rannsóknarferlinu. 

3.5 Undirbúningur viðtala 

Áhersla var lögð á að þátttakendur yrðu ekki fyrir tilfinningalegum skaða í 

rannsóknarferlinu og var það meðal annars gert með því að viðhalda næði 

og þagnarskyldu við þá ásamt því að skriflegt samþykki (sjá viðauka C) var 

tryggt frá öllum eins og og ráð er gert fyrir (Lichtman, 2013). Öllum aðilum 
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var greint frá tilgangi rannsóknarinnar. Meðferð á gögnum var hagað á þann 

hátt að allir þátttakendur fengu dulkóðað nafn og öll einkennandi atriði um 

hvern og einn voru þurrkuð út. Gögnum var öllum eytt á viðeigandi hátt 

eftir úrvinnslu þeirra. Auk þess var passað upp á að viðkvæm og persónuleg 

atriði sem ekki snertu rannsóknina kæmu ekki fram. Þátttakendum var 

greint frá rétti sínum til að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar 

sem er. Að lokum var ábyrgð rannsakanda tekin alvarlega í hvívetna, 

sérstaklega með tilliti til þess að varðveita reisn viðmælenda sem 

einstaklinga (Cohen, Manion og Morrison, 2011) og með það að leiðarljósi 

að þeirra skoðanir væru mikilvægar fyrir rannsóknina. 

Allir þátttakendur fengu gervinafn og leikskólar þeirra ekki nafngreindir. 

Ástæða þess að nöfnum og staðháttum er haldið leyndum er meðal annars 

til að koma í veg fyrir að hægt sé að reyna að yfirfara niðurstöður einungis á 

viðkomandi leikskóla eða bæjarfélög. Jafnframt tryggir nafnleynd að miklu 

leyti að þagnarskyldu sé viðhaldið. 

3.6 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Engin ein leið er til að greina gögn og jafnvel þarf að blanda saman 

aðferðum eða nota fleiri en eina í einu (Bogdan og Biklen, 2003). Úrvinnsla 

gagna fór fram strax að viðtölum loknum. Öll viðtöl voru hljóðrituð og síðan 

afrituð frá orði til orðs. 

Við gerð viðtalslista (sjá viðauka A) var áhersla lögð á að beina 

viðtalsspurningum til viðmælenda til að fá svör við þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í verkefninu. Spurningar 

tengdust starfi leikskólastjóra, samskiptum þeirra við starfsfólk ásamt því að 

komast að því hvort efnahagskreppan hafi haft áhrif á líðan þess. 

Gagnagreining (e. data analysis) var með ýmsum hætti. Greining hófst 

strax eftir fyrsta viðtal en hún auðveldar rannsakandanum að greina gögnin 

niður í viðráðanlegar einingar (Bogdan og Biklen, 2003) til að komast að því 

hverju mikilvægt er að koma á framfæri. Gott er að frumvinnsla gagna 

hefjist strax að lokinni afritun auk þess að skrifa athugasemdir um leið og 

tilefni gefast til. Bogdan og Biklen (2003) benda á að skrifa sem mest af 

athugasemdum eftir því sem þær skjóta upp kollinum og var sú ábending 

vel nýtt. Fyrst var lesið yfir viðtölin og athugasemdir skrifaðar eins og við 

átti. Í upphafi var reynt að finna atriði sem voru lík og ólík í viðtölunum. Slíkt 

ferli kallast opin lyklun eða kóðun (e. open coding) þar sem tilgangurinn er 

að finna einhvern rauðan þráð í gögnunum sem hjálpar til við frekari 

greiningu. Að auki voru viðtölin flokkuð niður í nokkra meginflokka (e. 

catagories) til að auðvelda úrvinnsluna. Notast var við svokallað litakerfi til 
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að flokka niður svör þátttakenda út frá rannsóknarspurningum. Hver flokkur 

fékk sinn lit og texti fyrir hvern flokk var litaður til að auðvelda betur 

úrvinnslu viðtalanna. Flokkarnir breyttust og urðu flóknari þegar rýnt var 

oftar í gögnin. Þá er talað um áslæga kóðun (e. axial coding) þar sem 

flokkarnir verða sértækari og margir litlir sameinast í fáum og stórum 

(Lichtman, 2013). 

3.7 Takmarkanir og gildi 

Helstu kostir við rannsóknarsniðið er að með því var ætlað að fá skoðanir 

fólksins sem hefur reynslu af leikskólastarfinu fyrir og eftir efnahagshrun. 

Raddir fólksins og eigin upplifun þess fékk að njóta sín til að fá sem besta 

lýsingu á stöðu leikskólastarfsins eftir að efnahagskreppan skall á. Með 

viðtölunum var einnig hægt að spyrja náið út í einstök atriði til að dýpka 

skilning rannsakanda og annarra á stöðu mála. 

Helstu gallar við rannsóknarsniðið er að úrtakið var ekki stórt og gefur 

því ekki heildarmynd af störfum leikskólastjóra landsins. Aðeins var verið að 

bregða upp svipmynd af þeim þátttakendum sem sögðu sína hlið stjórnunar 

og starfseminnar með hliðsjón af afleiðingum efnahagsþrenginga. Hins 

vegar má leiða líkur að því hver staða leikskólastjóra er eftir þá erfiðu tíma. 

Einnig reyndist rannsakanda erfitt að glíma við fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um hvert rannsóknarferlið myndi leiða. Ég fór í upphafi af stað 

með ákveðnar niðurstöður úr fyrri rannsókn minni og ekki síður úr 

umræðum við fagfólk á undanförnum árum. Þess vegna þurfti ég 

töluverðan tíma til að sætta mig við að niðurstöður úr þessari rannsókn 

voru ekki á þann veg sem ég sá fyrir. Þrátt fyrir þessar forhugmyndir tel ég 

mig hafa gert mitt allra besta til að koma fram með raddir og álit allra 

þátttakenda. Síðast en ekki síst lít ég svo á að ég sé reynslunni ríkari sem 

rannsakandi eftir ferlið sem færði mig að þeim niðurstöðum sem fram koma 

í þessari rannsókn. 
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4 Niðurstöður 

Hér greinir frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Rannsóknar-

spurningarnar voru þessar: 

 Að hvaða leyti hafa efnahagsþrengingar síðustu ára haft áhrif á starf 
leikskólastjóra? 

 Hver eru áhrif efnahagsvanda í kjölfar hruns á samskipti og líðan 
starfsfólks í leikskólum? 

 Hver er framtíðarsýn leikskólastjóra varðandi leikskólastarfið í heild? 

Niðurstöður eru flokkaðar með rannsóknarspurningar að leiðarljósi og 

eftir helstu þemum sem viðtöl við leikskólastjóra leiddu í ljós. Þau eru: 

Leikskólinn eftir efnahagshrun, álag í starfi og þróun í starfi leikskólastjóra. 

4.1 Leikskólinn eftir efnahagshrun 

Hér verður sagt frá þeim breytingum sem hafa orðið á leikskólastarfinu, 

einkum starfi leikskólastjóra, samkvæmt því sem fram kom í viðtölunum. 

Bæði verður fjallað um hvernig ástandið var strax eftir hrun og hvert 

leikskólastjórar gátu leitað á þeim tímum. Einnig er farið í það hvernig 

starfið sjálft hefur þróast á síðustu árum. 

4.1.1 Ástandið eftir hrun 

Það var áberandi í viðtölum við leikskólastjóra að þeim fannst það vera á 

þeirra herðum að styðja við starfsfólkið strax í kjölfar hruns. Í flestum 

tilfellum héldu leikskólastjórar fund á haustmánuðum 2008 með starfsfólki 

til að hvetja það til að leita sér aðstoðar ef þörf væri á. Einnig var hvatt til 

samstöðu og leikskólastjórar létu starfsfólk fá vitneskju um hvar hjálp væri 

að finna.  

Þeim fannst einnig afar brýnt að vera til staðar þannig að fólk hefði 

greiðan aðgang að þeim ef á þyrfti að halda. Á sumum stöðum fann 

starfsfólk þörf hjá sér í kjölfar hrunsins að tjá sig við leikskólastjóra, kom 

mikið inn á skrifstofu þeirra til að tala um vandamál sín og vildi létta á sér 

eða jafnvel fá ráðleggingar. Sumir leikskólastjórar nefndu að þeim hefði liðið 

eins og þær væru hálfgerðir sálfræðingar í augum starfsfólksins. Aðrir 

töluðu um að fólk hefði haldið sínum vandamálum út af fyrir sig og drógu þá 
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ályktun að fólk vildi fá að kljást við eigin mál. Allir leikskólastjórar töluðu þó 

um að þær vildu vera tiltækar og að hurðin inn á skrifstofuna þeirra stæði 

ávallt opin fyrir starfsfólk, sérstaklega á þessum erfiðu tímum og fannst 

þeim flestum það sjálfsögð tillitssemi. Einn leikskólastjórinn nefndi að það 

væri val hennar sjálfrar að skapa sér slíkar aðstæður og nefndi að það væri 

hálfgert „sjálfskaparvíti“ að hafa svo mikið aðgengi að sér. 

Flestir fundu fyrir því að fólk væri óöruggt eða hrætt. Jónína sagði: 

„Maður fann alveg að fólk var í sjokki sko, já maður fann það svona inni á 

kaffistofu, náttúrulega mikið rætt um þetta, og óvissan var mikil og fólk 

bara, já svolítið hrætt bara“. María fann slíkt hið sama hjá sínu starfsfólki og 

talaði um að hafa fundið fyrir depurð hjá starfsfólkinu og að hún hafi tekið 

eftir því að fólk hafði áhyggjur. Linda tók í sama streng og vildi meina að 

fyrstu tvö árin hefðu verið erfiðust: „Allavega svona fyrstu tvö árin var smá 

svona sorgarferli sem að fór fram en ég held að það sé allt að koma upp 

aftur, allavega finnur maður ekki lengur fyrir því og þetta var náttúrulega 

svakalega mikið álag“. Flestallir stjórnendur voru sammála um að þessir 

erfiðu krepputímar væru á undanhaldi og nefndu að „jafnvægi“ væri komið 

á meðal starfsfólks og einnig í samfélaginu öllu. 

Margt starfsfólk var hrætt um vinnuna sína eftir hrun bankanna en ekki 

kom til þess að segja þyrfti fólki upp í leikskólunum sem rannsóknin náði til. 

Eitthvað af starfsfólkinu minnkaði við sig vinnu í kjölfar hrunsins og kom það 

stjórnendum á óvart að hið gagnstæða hafði ekki frekar átt sér stað. 

Einhverjir makar misstu vinnuna og fundu leikskólastjórar fyrir því að fólk 

var viðkvæmt á þessum óvissutímum. Þá pössuðu sumir vel upp á hvaða 

umræður voru í gangi, til dæmis í kaffistofunni, því fólk var viðkvæmt fyrir 

hinum ýmsu hlutum og atburðum sem áttu sér stað fyrir utan veggi 

vinnustaðarins. Margt starfsfólk hafði skoðanir á því sem var að gerast í 

samfélaginu og voru margir viðkvæmir fyrir. Fyrst af öllu fannst 

leikskólastjórum samt sem áður mikilvægt að hvetja fólk til að tjá sig og leita 

sér aðstoðar ef það þurfti á að halda. 

Á sumum stöðum jukust veikindi starfsfólks í kjölfar hrunsins á meðan 

aðrir urðu ekki varir við slíkt í jafnmiklu mæli. Einn leikskólastjórinn sagði að 

flestir hefðu einfaldlega harkað af sér og mætt til vinnu þrátt fyrir að eiga 

um sárt að binda. María tók eftir auknum veikindum á sínum vinnustað: „Á 

tímabili, þá voru þau alveg klárlega tengd hjá nokkrum aðilum. Fólk missti 

bara soldið dampinn“. Katrín sagði í sambandi við veikindi: 

Mér finnst sko, veikindi hafa aukist, öðruvísi veikindi, það er 

meira um stoðkerfisveikindi ... fólk er svona meira, bara 
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stressað, það eru svona álagsveikindi, maður sér það á 

veikindastandinum, að það er, það er ekki beint veikt, en það 

er, það er bara svona lasið, þú getur ekki verið með sko 

magapínu þrjátíu sinnum á ári, þá er eitthvað annað 

undirliggjandi. 

Niðurskurður var töluverður í leikskólum landsins í kjölfar hrunsins. 

Leikskólastjórnendur lækkuðu í launum eins og Linda kom inn á: „Við fórum 

náttúrulega þarna í tíu prósent lækkun, á launum þú veist til að þurfa ekki 

að segja upp, sem að náttúrulega skerti okkar réttindi, að við vorum í þrjú ár 

í níutíu prósent vinnu“. Jónína talaði um að þessar aðgerðir hafi komið sér 

misjafnlega fyrir leikskólastjórnendur en þeir hefðu samþykkt þær vegna 

þess að annað kom ekki til greina því leikskólastjórar höfðu ekki val um 

annað. Hjá flestum var sá háttur á að þeir voru frá störfum tvo daga í 

mánuði sökum prósentulækkunar í starfi. Sumum fannst ágætt að hafa 

minni viðveru á vinnustaðnum á þessum tíma en gerðu sér samt sem áður 

grein fyrir því að verkefnin þeirra urðu ekki minni fyrir vikið, þau biðu 

einfaldlega eftir þeim þegar snúið var aftur til starfa. Launin minnkuðu hjá 

leikskólastjórnendum þrátt fyrir að sinna þurfti fullri vinnu með tilheyrandi 

álagi í tengslum við krepputíma í þjóðfélaginu. 

Víða hafði bílastyrkur líka verið lækkaður eða afnuminn hjá stjórnendum 

og hafði ekki verið settur alls staðar á aftur. Allir starfsmannafundir utan 

vinnutíma voru teknir af auk annarrar yfirvinnu sem áður hafði verið hluti af 

laununum. Hafrún sagði að það hefði ekki komið sér vel fyrir fólk: „Það er 

ekki eins og starfsmenn í leikskóla sé hálaunafólk og ég held að við höfum 

ekki orðið til þess að það varð kreppa, þannig að mér fannst, mér fannst 

þetta harkalegar aðgerðir í þjóðfélaginu“. Á einhverjum stöðum var þó 

mikið af þeim hlunnindum sem tekin voru af að koma til baka á ný. Gerða 

sagði: „Mér finnst ég alveg getað rekið leikskóla, eins og þetta er núna, en 

það er bara óréttlátt miðað við hvað maður sér að er að gerast 

annarsstaðar“. Fleiri tóku undir það að horft hefði verið framhjá 

leikskólunum að mörgu leyti þegar ætti að endurskipuleggja á ný eftir 

kreppuna. Jónína hafði á orði: 

Það sem hefur kannski mest farið í taugarnar á mér í sambandi 

við hrunið, að maður hefur lagt sig svolítið fram við það að 

spara, vera skynsamur í sambandi við þá fjármuni sem maður 

er að fá inn í reksturinn, en maður hefur ekki að sama skapi 

fundist það vera gert hjá bæjarfélaginu, og það hefur valdið 

mér miklum vonbrigðum. 
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Í kjölfar efnahagshrunsins þurftu leikskólastjórar að skipuleggja starfið 

upp á nýtt og reyndu að finna leiðir til að koma upplýsingum til starfsfólks 

auk þess að þurfa að hafa fundi á vinnutíma eftir að starfsmannafundir utan 

vinnutíma voru ekki í boði. Þetta reyndist misjafnlega erfitt og helst þótti 

leikskólastjórum það koma niður á faglegu starfi leikskólanna þegar ekki 

voru næg tækifæri fyrir faglegar umræður og ráðagerðir starfsfólks. Þeim 

fannst mikilvægt að viðhalda faglegu starfi og sumir sóttu til þess styrki til 

að eiga frekari möguleika að vinna við þróunarverkefni, sækja námskeið eða 

fara í námsferðir. Leikskólastjórar vildu meina að það hefði mikið að segja 

fyrir starfsfólkið að starfinu var haldið vakandi og lífið hélt áfram í vinnunni 

með samskonar hætti og fyrir kreppu. Einn leikskólastjórinn talaði um að 

hafa nýtt skipulagsdagana til að hafa námskeið eða fyrirlestra um heilsu og 

líðan starfsfólks til þess að byggja það upp í kjölfar erfiðra tíma og stuðla 

þannig að frekari vellíðan fólksins. 

Í heildina litið reyndu stjórnendur að gera sitt besta eftir hrun bankanna 

til að létta lífið fyrir starfsfólk og styðja við það eins og nauðsyn væri. Í 

kjölfarið varð ákveðin vakning á sumum vinnustöðum og margir tóku til við 

að byggja upp starfsandann. Starfsfólk reyndi að hittast meira og jafnvel 

hjálpa öðrum líka. Katrín sagði af sínum vinnustað að starfsfólkið hefði gert 

mikið af því í kringum hrun að vinna samfélagsleg verkefni eins og að prjóna 

vettlinga fyrir þá sem minna máttu sín eða gera jólagjafir fyrir fátæk börn. 

Að auki varð vakning á vinnustöðunum fyrir því að hittast utan vinnutíma og 

var verið að mynda hópa á borð við göngu- og hlaupahópa, sauma- og 

prjónahópa þar sem jafnvel áður óþekktir hæfileikar komu upp á yfirborðið 

hjá starfsfólkinu. Fólk hittist líka og eldaði saman eða boðið var upp á 

fjölskyldudaga þar sem kynslóðir komu saman og gerðu sér glaðan dag. 

Einnig fannst mörgum að fólk liti öðrum augum á lífið, umræðan litaðist af 

nýjum viðhorfum og fólk varð nýtnara. 

4.1.2 Hvert gátu leikskólastjórar leitað? 

Leikskólastjórar voru inntir eftir því hvort að þeir hafi getað leitað sér 

aðstoðar á krepputímum til þess að fá hjálp við erfið mál. Allir höfðu notast 

við handleiðslu og að auki höfðu leikskólastjórar mikil samskipti við aðra 

stjórnendur til að fá ráðleggingar og stuðning frá fólki í svipaðri stöðu. 

Algengt var að heyra að leikskólastjórar hafa enn mikið samráð sín á milli og 

hittast einnig í minni og stærri hópum yfir veturinn til að bera saman bækur 

sínar og spjalla saman. Linda talaði um að hún hefði þurft að styrkja sjálfa 

sig eftir erfiða tíma: 
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Ég hef aðallega leitað annað til að byggja mig upp til að gera 

mig sterkari, eins og handleiðslu ... það er aðallega það sem ég 

hef þurft að gera og svo hefur maður náttúrulega alltaf, maður 

hefur leikskólafulltrúa, hann hefur náttúrulega verið að styðja 

mann í því. 

Jónína talaði einnig um að gott væri að styrkja sig með því að sækja 

námskeið. Leikskólastjórnendur höfðu einnig önnur úrræði, líkt og 

leikskólafulltrúa, mannauðsstjóra og ekki síst aðstoðarleikskólastjóra auk 

þess að hafa samráð við aðra stjórnendur í leikskólum bæjarins sem þeim 

fannst mikið stuðningsnet. Einnig var hægt að hafa samband við sálfræðinga 

á vegum bæjarins eða trúnaðarlækni þegar svo bar við. Þessi þjónusta var 

ekki mikið notuð, nema helst í mikilli neyð. Leikskólastjórar voru þó 

sammála um að mikilvægt væri að vita af þessum bjargráðum þegar á þyrfti 

að halda, sérstaklega þegar erfiðleikar steðjuðu að hjá starfsfólki. 

4.2 Álag í starfi 

Hér verður sagt frá helstu þáttum sem leikskólastjórar töluðu um að skapaði 

álag í starfi þeirra. Helstu álagsþættir tengdust starfsfólki og starfsmanna-

haldi, vinnuálagi og áreiti í daglegu amstri. 

4.2.1 Starfsmannahald 

Allir leikskólastjórar nefndu að starfsmannahald tæki einna mesta tímann í 

starfi þeirra á hverjum degi. María sagði: „Samskipti við starfsfólk eru bæði 

tímafrek og það eru óvænt verkefni sem eru oft mjög krefjandi og mér 

finnst fara ofboðslega mikill tími í daglegan rekstur bara, hver dagur, hann 

er alltaf svona ákveðin áskorun“. 

Stjórnendum fannst að töluverður tími færi í að skipuleggja hvern dag 

fyrir sig, sérstaklega þegar vantaði starfsfólk til vinnu. Sumir höfðu stutta 

fundi á hverjum morgni til að taka stöðuna á deginum og skipuleggja 

hvernig ætti að takast á við þau verkefni sem væru framundan. Einnig fór 

mikill tími í hin ýmsu samskipti við starfsfólkið og oftar en ekki þurfti að taka 

á ýmsum ágreiningsmálum á milli fólks. Hafrún sagði: 

Það er náttúrulega bara dag frá degi, stundum reynir 

starfsmannahaldið náttúrulega, á, þú veist hérna, þessi er 

óhress með að þessi gerir ekki svona og hinn gerir ekki hinsegin 

og þú ert alltaf að spá hvað aðrir eru að gera en ekki ég og 

maður er svona alltaf kannski að leysa, svona smá. 



 

38 

Sumir töluðu um að kvennavinnustaðir væru sérstaklega viðkvæmir, 

samskipti væru tíð og náin og oftar en ekki kæmu upp erfiðleikar í 

samskiptunum. Leikskólastjórar töluðu um að oft væri „núningur“ á milli 

starfsfólks og nefndu einnig „skemmd epli“ eða „kafbáta“ þegar talað var 

um starfsfólk sem hafði skemmandi áhrif á annað vinnuafl. Starfsfólk með 

þessa nafngiftir hafði meiri áhuga á að tala um skoðanir sínar á öðru 

starfsfólki og gerði það jafnvel á röngum stöðum innan vinnustaðarins svo 

að leiðindi hlutust af innan hópsins. Linda sagði: 

Maður er alltaf að taka á, maður er alltaf að taka á svona, hvað 

á ég að segja, þó að það sé góður mórall hérna, þá er maður 

alltaf að taka, það er alltaf einhversstaðar skemmt epli ... enda 

við fundum fyrir gífurlegu álagi á þessum tíma, að það fór 

soldið illa með okkur, skilurðu, við urðum bara veikar. 

Fleiri leikskólastjórar nefndu eigin veikindi í kjölfar álagstíma og höfðu á orði 

að stundum gæfi eitthvað undan þegar mikið gengi á í samskiptum í 

krefjandi aðstæðum. Katrín tók svo til orða: 

Álagið er kannski öll þessi mannlegu samskipti og það er þetta 

áreiti í raun og veru ... einhverntímann að þá fannst mér ég 

vera eins og svona post-it standur, já, það vantar þetta og get 

ég þetta og má ég þetta, þetta verða svona lúmsk áreiti, þessi 

samskipti, þetta er svo rosalega langur tími sem við erum 

saman. 

Einn leikskólastjórinn orðaði það þannig að það væri „óðs manns æði“ að 

ætlast væri til þess að stjórnandi í leikskóla væri aðgengilegur fyrir alla átta 

tíma á dag, alla vinnudaga og jafnvel meira en það. 

4.2.2 Áreiti í daglegu amstri 

Leikskólastjórum fannst þeir hafa mörg hlutverk á sínum herðum. Fyrir utan 

það að bera ábyrgð á börnum og starfsmönnum væri rekstrarhliðin orðin 

meiri og ný hlutverk eins og umsjón með viðhaldi og ræstingum komin á 

þeirra herðar. Jónína hafði þetta um það að segja: „Við erum náttúrulega 

búnar að vera húsverðir í mörg ár, við sjáum um allt sem tengist viðhaldi, 

þrifum og breytingum og við erum alveg eins og húsverðir“. María sagði í 

sambandi við álag: 



 

39 

Þá fer maður að velta fyrir sér sko, það er ekkert eðlileg þessi 

rosalega binding í þessu starfi, þú hreyfir þig ekki, þetta er mjög 

íþyngjandi held ég í rauninni og þetta er svona dulið álag, 

starfið þitt það fer ekki neitt, það bíður ekkert eftir þér, það er 

einhver annar sem þarf að taka það. 

Leikskólastjórar töluðu jafnvel um að verkefnin væru óendanleg og einn 

nefndi að „sjá aldrei til lands“ í þeim verkefnum sem fyrir lægju. Hafrún 

sagði að áreitin væru það mikil og mikið um truflun að það yrði lítið úr 

vinnunni: „Ég segi stundum ég er í vinnunni á daginn og svo fer ég heim að 

vinna á kvöldin. Svo koma alveg álagstímar hjá mér þar sem ég verð yfir mig 

stressuð“. 

Allir leikskólastjórar töluðu um að vilja hafa mikið aðgengi að sér og að 

hurðin þeirra væri „alltaf opin“ fyrir starfsfólk og foreldra sem þurfa að leita 

til þeirra. Jónína sagði þetta:  

Ég er náttúrulega alltaf með opið og finnst það mikilvægt, að 

fólk hafi greiðan aðgang að mér og það hefur það og ég finn að 

stundum þarf ég jafnvel að fara út fyrir leikskólann, ef ég ætla 

að vinna einhver verkefni, ég finn alveg og finnst mjög 

mikilvægt að það sé þannig. 

Katrín tók í sama streng og sagðist þurfa aukið næði til að vinna hin ýmsu 

verkefni og talaði einnig um að sinna ekki afleysingum lengur. Það hafi verið 

orðinn sjálfsagður hlutur í hennar hlutverki og fannst henni það koma niður 

á hennar eigin verkefnum sem sátu þá á hakanum svo að hún þurfti að grípa 

til þess ráðs að hætta að leysa af í manneklu. 

Einn leikskólastjórinn nefndi að stjórnendur væru vissulega í annarri 

stöðu heldur en annað starfsfólk og fengi til dæmis ekki undirbúningstíma 

eins og aðrir. Vildi hún meina að undirbúningstíminn væri oft stund fyrir 

starfsfólkið til að fá örlítinn frið frá áreitum sem starfið byði óneitanlega 

upp á en þennan svokallaða frið fengju leikskólastjórar ekki heldur væru 

þeir til taks frá morgni til kvölds. 

4.2.3 Langur vinnutími 

Álag á leikskólastjórum virtist ekki eingöngu vera á vinnutíma þeirra. Mörg 

kvöld, helgar og sumarfrí voru helguð vinnunni. Jónína sagði meðal annars: 

Það er kannski ókosturinn við starfið að þú getur aldrei kúplað, 

ég er alltaf í vinnunni, hugurinn, þú ert alltaf að vinna úr og ég 
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er alltaf að setja niður svona minnispunkta, ef það eru svona 

erfið starfsmannamál, maður er alltaf að velta því fyrir sér, 

hvernig á maður að koma þessu frá sér. Eða um helgar að 

skoða eitthvað, gúgla eitthvað. 

Með því að nýta ýmsar lausar stundir gátu stjórnendur haldið faglega 

þættinum vakandi til að starfið væri lifandi og hægt væri að miðla áfram til 

starfsfólksins. Margir töluðu um að hafa hugann mikið við starfið og vera 

sífellt að skoða hitt og þetta í frítímanum sem kæmi vinnunni við á einn eða 

annan hátt eða að lesa eitthvað sem tengdist starfinu. María sagði: 

Mér finnst það eiginlega vera þannig að maður er aldrei búinn, 

það er bara þannig, þú ert aldrei búin, það eru alltaf verkefni 

sem bíða. Ég kannski vel það líka stundum að vera frameftir á 

daginn, þannig að það er voða góður tími fyrir mig, svona 

vinnufriður. 

Hún vildi auk þess meina að vinnunni væri jafnvel ekki lokið þó að hún tæki 

ekki með sér pappírsvinnuna heim og mikill tími færi í að undirbúa í 

huganum og talaði um að hugurinn væri oft „yfirfullur“: „Auðvitað er maður 

fullt að velta fyrir sér og undirbúa bara svona í kollinum, þú ert vakinn og 

sofinn yfir þessu, öðruvísi er þetta ekkert bara að ganga“. 

Jónína talaði um sumarfríin og sagði að það væri lítið um slík frí sem 

leikskólastjóri því mikið væri um símhringingar og aðrar truflanir á þeim 

tíma. María kannaðist líka við frekar annasöm sumarfrí: 

Maður nánast varla nær að klára orðið orlofið sitt og annað ... 

og svo náttúrulega eru þessar vikur notaðar fyrir framkvæmdir 

ef það þarf að gera eitthvað og þá þarf stjórinn æði oft að 

koma og vera með puttana í því þannig að það hafa mörg 

sumarfríin mín allavegana farið þannig, þá þarf maður að koma 

og gera eitt og annað og meira að segja stundum þarf maður 

að koma og þrífa upp eitthvað af gólfinu ...  maður náttúrulega 

tekur svona að sér, þetta verður hægt og rólega partur af 

manneskjunni, starfið þitt, sérstaklega ef þú ert búinn að sinna 

því lengi, þú ert alltaf með hugann þarna. Þá flæðir þetta nú 

soldið saman, einkalífið og vinnan. 

Einn af leikskólastjórunum talaði um að hún og margir af þeim sem væru 

búnir að vinna lengi sem leikskólakennarar sinntu starfi sínu af hugsjón, þar 
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sem peningar skiptu minna máli en afraksturinn og ánægjan í starfinu væri 

aðalatriðið. 

4.3 Þróun í starfi leikskólastjóra 

Þróun í starfi leikskólastjóra hefur verið töluverð og sérstaklega síðustu árin 

og fjallar þessi kafli um þær breytingar. Leikskólastjórum var hugleikið 

hvernig framtíðin liti út í leikskólastarfinu. Þær töluðu um hinar ýmsu kröfur 

sem hafa verið að herja á leikskólastarfið síðustu ár. Bæði er um að ræða 

kröfur frá samfélaginu og einnig kröfur frá starfsfólkinu sjálfu. Áhyggjuefni 

þeirra var helst það hve lítil endurnýjun virðist vera í stéttinni og sú 

staðreynd að laun leikskólakennara væru of lág. Einnig glímdu margar við 

þann veruleika að þurfa að finna leiðir til að halda fagfólkinu á staðnum. 

4.3.1 Breytingar síðustu ára 

Allir leikskólastjórar voru sammála um að töluverðar breytingar hafi orðið á 

starfi þeirra síðustu ár. Meira væri um skýrslugerðir og fannst mörgum að 

þeim hefði farið að fjölga sérstaklega fljótt eftir hrun. Hafrún tjáði sig um 

það: „Ég sá líka eftir hrunið, þá fór að koma allt í einu svolítið sterkari krafa 

að þú skilaðir þessum og hinum skýrslum og það fór að koma póstur á eftir 

pósti og maður var alltaf að skila fullt af skýrslum og sinna öllu því eftirliti“. 

Katrín tók í sama streng og talaði einnig um að námskrárgerð væri töluverð 

auk þess að skýrslugerðir væru tíðar svo að hún þyrfti að forgangsraða 

verkefnum til að geta sinnt öllu sem best. Fljótlega eftir hrun fór að bera á 

sterkari kröfum til leikskólastjóra að þeir skiluðu hinum ýmsu skýrslum sem 

yfirvöld kölluðu eftir. Samkvæmt stjórnendum voru þessar skýrslugerðir 

einungis til að bæta á það álag sem skapaðist í starfinu í kjölfar hrunsins og 

vinna við þær gerði þeim erfiðara fyrir að sinna daglegum störfum. Einnig 

voru flestir sammála um að pappírs- og tölvuvinna væri orðin afar stór 

þáttur af starfinu. Linda sagði:   

Þetta náttúrulega hefur breyst töluvert, það er orðið mikið 

meira kannski um svona skýrslur, það er orðið miklu meiri 

rekstrardæmi, mikil pappírsvinna. Þannig að það er eins og á 

haustin, það er alltaf brjálað að gera og svo aftur kannski 

svona, eða svona frameftir, svo fer þetta áfram, svo er brjálað 

að gera í endaðan apríl, apríl-maí. 

Tölvupósturinn þótti einnig hafa aukist og Jónína greindi frá því að hún 

yrði vör við að bréfaskrif við ýmsa aðila hefðu aukist töluvert. Hafrún var 
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sammála því: „Umfangið er orðið meira. Bara við það að fá tölvupóstinn, þá 

breytist það helling. Hann er farinn að trufla mann soldið mikið, maður er 

alltaf að kíkja og þetta tekur orðið óþarflega langan tíma“. 

Katrín talaði einnig um að foreldrar gerðu einnig kröfu um að 

tölvupóstur væri notaður til þess að þeir fengju upplýsingar til að minna á 

hvað væri um að vera í leikskólanum. 

4.3.2 Kröfur til leikskólans 

Leikskólastjórarnir töluðu um að kröfur hefðu aukist til leikskólastarfsins. 

Fundu þeir til dæmis fyrir kröfum frá yfirvöldum sem snúa að 

þjónustuhlutverki leikskólanna. María sagði: „Það er þetta viðhorf sko, 

skólinn er þarna og hann á að vera þarna, og hann á að vera til þjónustu 

reiðubúinn, þrjú hundruð og sextíu daga á ári“.  

Gerða tekur fram að í gegnum tíðina hafi leikskólastjórar bent 

yfirvöldum á að það sé ekki endilega rétta leiðin að hafa þjónustuna of 

mikla heldur sé það sparnaðarvon að minnka þjónustustigið en hún sagði 

ekki vel tekið í þær tillögur: „Pólítíkusarnir eru svo hræddir um að þeir verði 

ekki kosnir, en það þorir enginn að taka af skarið með þetta“. María talaði 

líka um að það væri ekki vinsæl ábending og að „lokað væri fyrir eyrun“ hjá 

yfirvöldum þegar slíkar hugmyndir væru uppi. Hún sagði að það hefði 

þekkst í einhverjum bæjarfélögum að leikskólar hefðu á tímabili lokað 

deildum þegar vantaði mikið af starfsfólki en það væri heldur ekki vel séð: 

„Þetta var ekkert vinsælt, þetta var afskaplega óvinsælt hjá pólítíkusum, 

þetta er það sem þeir þola ekki, þú veist þetta að það sé hægt að benda á 

það að þeir séu ekki standa sig í þjónustunni“. 

Leikskólastjórum fannst sumum að kröfur væru líka á starfsfólkinu. Linda 

talaði um að leikskólakennarar væru með mikla vinnu á sínum herðum og 

þeir vildu vinna samviskusamlega: „Endalaust verið að bæta á þær, ekki 

bara frá leikskólanum heldur frá bæjaryfirvöldum líka“. Viðmælendur höfðu 

góðar sögur að segja um vinnusemi starfsfólksins og fannst það yfir höfuð 

sinna starfi sínu eins vel og hægt væri að biðja um. Sumum fannst að 

leikskólastarfsfólk hefði líka ákveðnar kröfur til starfsins. Allir vilja vinna 

faglegt starf og gera sitt besta til að framfylgja aðalnámskrá og settum 

markmiðum hvers skóla fyrir sig. Linda sagði: „Í dag er náttúrulega 

hellingsvinna, við erum náttúrulega alltaf með aðalnámskrána, eða koma 

aðalnámskránni inní námskránna og þetta er endalaust og maður er alltaf 

að passa sig á öllu“. Jónína talaði um að faghópurinn hefði sínar kröfur til 

starfsins: 
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Ef maður er með svolítið kröfuharðan faghóp leikskólakennara, 

þá það gerist soldið já, mér finnst það eigi að vera svona lykill, 

eða hluti af menningu skólans, að vera alltaf með eitthvað 

svona, eitthvað sem við erum að stefna að eða erum að vinna 

að. Auðvitað er álag, svona skólaþróun til dæmis kallar á álag, 

en hún kallar líka oft á ánægju þannig að það fer soldið saman 

finnst mér, mér finnst þegar að við erum að vinna að 

einhverjum verkefnum þá finnst mér fólk ánægðara. 

Katrín minntist einnig á að foreldrar hafi sína skoðun á þjónustu 

leikskólanna. Þeir væru ekki ánægðir með það þegar leikskólar væru lokaðir 

vegna skipulagsdaga og ekki heldur sáttir við að starfsmannafundir væru 

færðir yfir á vinnutíma. Hún sagði það vekja ákveðna streitu meðal foreldra 

þegar leikskólinn væri lokaður en leikskólastjórar reyndu samt sem áður 

eftir fremsta megni að taka tillit til foreldra til að gera þessa tíma eins 

auðvelda og hægt væri. Gerða hafði þetta að segja: 

Foreldrar eru frekir á þjónustu og þá er ég að tala um góða 

þjónustu, helst aldrei að loka í sumarleyfum, helst ekki að hafa 

skipulagsdaga, helst að geta verið í níu tíma á dag með börnin 

sín og borga sem minnst fyrir það og það er soldið mikið þannig 

og við erum búin að gera soldið kannski of mikið af því, að 

dásama hvað þetta er gott fyrir börnin, að það liggur við að við 

séum búin að gera það þannig að foreldrar spyrji má ég vera 

heima með hann, ég er í fríi í dag sko. 

Ekki hafði dregið úr dvalatímum barna eftir efnahagsþrengingar þrátt 

fyrir að leikskólagjöldin hefðu hækkað með árunum, sérstaklega þegar 

borga þarf fram yfir átta tíma á dag. Flestir sáu mikla aukningu á 

dvalarstundum síðustu 5–10 ár og umræðan snerist oftar en ekki um 

opnunartíma leikskólanna sem leikskólastjórum fannst frekar langur. Gerða 

sagði: „Það eru mjög margir með átta og hálfan tíma, það eru alveg töluvert 

margir með níu tíma og ofboðslega mörg með átta, ég held að það sé undir 

átta tímum sé kannski fjórir eða fimm í öllum skólanum“. 

Fram kom í máli leikskólastjóra að mörgum leikskólakennurum fyndist að 

foreldrar nýttu oftar en ekki meiri tíma fyrir barnið sitt heldur en þörf væri 

á, til dæmis foreldrar sem væru í fæðingarorlofi. Tveir leikskólastjóranna 

vildu meina að viðhorfið meðal foreldra væri á þann veg að leikskólinn væri 

nánast ómissandi og jafnvel væri komið með börnin í skólann þótt þó væru 

hálfveik. Einn leikskólastjórinn sagði að stétt leikskólakennara væri ef til vill 
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búin að „selja leikskólann of dýrt“ og gera hann að ómissandi þætti í lífi 

barnanna svo að foreldrar vildu helst ekki að börnin misstu af neinu sem þar 

færi fram. Þá nefndu sumir að áreitin í fjölmennum hópi á deildum 

leikskólanna væru hreinlega alltof mikil fyrir lítil börn og einn nefndi að það 

hefði gleymst að gera ráð fyrir því að skapa nægilegt rými fyrir leik barna. 

Nokkrir viðmælendur töluðu um að þörf væri á frekari fjölskyldustefnu í 

bæjarfélögunum þar sem áhersla væri á styttri vinnudag hjá börnunum og 

meiri þungi lagður í þátt foreldra í uppeldi barna sinna. 

Gerða sá ýmsar breytingar sem hefðu orðið í samfélaginu, sem bitnuðu 

oftar en ekki á börnum: 

Það eru allir að vinna rosalega mikið og þetta er ofsalegt áreiti 

á ungt fólk, það er að reyna að eignast íbúðina sína, það þurfa 

helst allir að eiga tvo bíla. Það þurfa allir að vera voða flottir í 

ræktinni og mæta þar og þetta kostar allt mikla peninga og 

þetta kostar ofboðslegan tíma og hvar eru börnin í þessu? Mér 

finnst bara börn í dag vera, bara foreldrar í dag, það skortir 

tíma til að ala upp börnin sín. 

María tók í sama streng:  

Þetta var náttúrulega bara álag þetta velmegunarvesen allt 

saman, og fólk var oft að fara í einhverjar ægilegar fjárfestingar 

og dót sem það réði svo ekkert við. Þetta skilaði sér í 

barnahópinn, sem skilaði sér svo aftur í skólasamfélagið, þetta 

dulda álag. 

Það kom fram í máli flestra að álag hafi verið á foreldrum fyrir hrun 

bankanna og sáu leikskólastjórar breytingu á viðhorfi foreldra til leikskólans 

sem skilaði sér í auknum dvalarstundum og tilkalls til þess að 

menntunarhlutverk leikskólans væri veigamikið. 

Leikskólastjórarnir voru allir sammála um að þeim þætti starfið 

skemmtilegt þrátt fyrir að vera oft erfitt og krefjandi. Einn þeirra talaði um 

að starfið væri það áhugaverðasta sem hún hefði unnið við og einnig það 

skemmtilegasta innan leikskólans. Viðtöl við leikskólastjóra leiddu í ljós að 

þeir höfðu einnig afar mikinn metnað fyrir sinn skóla og vildu vinna sem 

best að markmiðum aðalnámskrár og þeim þáttum sem hver leikskóli hefði 

að leiðarljósi. Einnig virtust leikskólastjórar og annað starfsfólk bera mikla 

virðingu fyrir skjólstæðingum sínum, börnunum, og höfðu aðeins það besta 

í huga fyrir þau hvað varðaði umönnun og menntun í leikskólanum. 
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4.3.3 Menntun og laun leikskólakennara 

Jónína talaði um að aukin menntun leikskólakennara skilaði sér inn í 

leikskólastarfið og fannst að fagleg sýn dýpkaðist hjá þeim sem færu í 

framhaldsnám. Breytingar hafa orðið á námi leikskólakennara á síðustu 

árum, um fimm ára háskólanám er nú að ræða sem lýkur með 

meistaraprófi. Þessar breytingar voru mörgum þátttakendum hugleiknar og 

fannst mörgum þessi leið vera að koma niður á stéttinni. María sagði: 

Það er orðið mjög fátítt að komi inn leiðbeinandi sem er 

öflugur og flottur, eins og gerðist hér á árum áður, sem að bara 

virkilega gat hugsað sér að gera þetta að ævistarfi. Það bara 

eiginlega, það er bara ekki til í dag, því miður. Engin af þessum 

góðu stúlkum hefur ákveðið það að fara að læra að verða 

leikskólakennari, allt annað heldur en það. Fólk er ekki að velja 

leikskólann sem aðalstarfvettvang, nema í stuttan tíma, fagfólk 

er enn í lágmarki, því fækkar ... og alltaf verið að byggja ný hús 

og allt þetta og fólk hreyfir sig. Það er afskaplega sorglegt hvað 

fagfólk er orðið fáséð og það er bara, ætli ég lifi það í minni 

starfstíð að fá annan“. 

Gerða sagði leikskólakennara vera upptekna af því að það þyrfti að huga að 

endurnýjun í stéttinni og mikil þörf væri á því að gera eitthvað í þeim 

málum. Einn leikskólastjórinn sagði stéttina einfaldlega vera að deyja út eins 

og staðan væri í dag og nefndi að miklar breytingar þyrftu að verða á 

launum og einnig á hugarfari stjórnvalda. 

Auk þess að hafa áhyggjur af því hvernig endurnýjun starfsfólks yrði á 

næstu árum vegna breytinga á námi leikskólakennara, höfðu sumir 

leikskólastjórar á orði að einnig væri það staðreynd að hátt hlutfall 

leikskólakennara væri eldri en 50 ára og því mikið af góðu fólki að hætta 

störfum á komandi árum. María sagði: 

Ég segi það sko, bara til þess að halda uppi þeim gæðum í 

starfinu sem að allir eru að reyna, þá í rauninni finnur maður 

það mjög fljótt að það munar um hvern einasta fagmann, það 

munar um hvern einasta fagmann. 

Leikskólastjórar höfðu einnig áhyggjur af því að leikskólakennarar fengju 

ekki laun í samræmi við þá vinnu sem þeir inntu af hendi, sérstaklega með 

tilliti til þess að námið væri orðið meistaranám. Gerða sagði: „Mér finnst 
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unga fólkið í dag svolítið setja launin fyrir sig“. María leit heldur ekki 

björtum augum á launalegu hliðina: 

Því miður verð að segja að það er annar punktur sem ég hef 

verulegar áhyggjur af, af því að við vorum að tala um 

láglaunastöður og ekki nokkrum blöðum um það að flétta að 

það er verið að borga okkur alveg skelfileg laun, gríðarlega 

ábyrgðarmikið og bara metnaðarfullt starf en það eru mjög 

margir starfsmenn komnir í tvær vinnur. 

Katrín sá svipaða hluti hjá sér líka og sagði það vera raunveruleikann í dag 

að fólk væri í tveimur störfum því að launin fyrir leikskólastarfið væru ekki 

nægileg til framfærslu. Það virtist vera algengt að bæði leikskólakennarar og 

leiðbeinendur væru í tveimur störfum til að geta lifað af og jafnvel voru 

sögur af því að aukavinnan gæfi meira heldur en fullt starf í leikskólanum. 

Fannst leikskólastjórum þeir einnig hafa lítið svigrúm til að hækka launin við 

starfsfólk og gefa þeim meiri ábyrgð innan leikskólans. Hafrún hafði þetta 

að segja: 

Það er líka mikið virðingarleysi gagnvart leikskólanum ef maður 

getur aldrei haldið í fólk með að vinna sig upp, hvort sem það 

er leikskólakennari, leikskólakennari hefur ekki mikið svigrúm. 

Það er deildarstjórastaða, það eru til fleiri starfsheiti, það er jú 

sérkennslustjórastaða, hún er orðin soldið viðurkennd. Það er 

til eitthvað sem heitir verkefnastjóri, þú færð yfirleitt ekkert að 

nota þá stöðu þannig að það eru til stöðuheiti en þú færð ekki 

endilega að nota þau, þannig að svigrúmið er ekkert. 

Leikskólastjórarnir voru margir sammála um að það væri gott að geta haft 

meira svigrúm til að geta boðið starfsfólki sínu betri kjör, til dæmis með því 

að fjölga stöðuheitum innan leikskólans eða geta borgað meira fyrir sérstök 

verkefni. 

4.3.4 Leiðir leikskólastjóra til að halda fagfólki 

Allir leikskólastjórar voru ánægðir með það starf sem unnið var í þeirra 

leikskóla. Það var þeim afar hugleikið að leikskólastarfið á þeirra vinnustað 

héldi sínum sérkennum og áframhaldandi fagmennsku, sérstaklega með 

tilliti til þess að kröfur væru frá samfélaginu um að starfið væri árangursríkt. 

Á sumum stöðum höfðu stjórnendur misst fagfólk því það fékk betri stöður í 

öðrum leikskólum eða jafnvel í grunnskólum. Undantekning frá þessu var í 
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einu bæjarfélaginu og var þar lítil starfsmannavelta meðal fagfólks. Í hinum 

bæjarfélögunum tveimur höfðu leikskólastjórar vaxandi áhyggjur af því að 

viðhalda núverandi stöðu með þann fjölda fagfólks sem var að þeirra mati 

ekki nægilega mikill. Leikskólastjórar gerðu sér einnig ágæta grein fyrir því 

að vegna lítillar endurnýjunar í leikskólakennarastéttinni væri nauðsynlegt 

að halda í fagfólkið sem þar væri fyrir svo mögulegt væri að viðhalda góðu 

og sérhæfðu starfi. Margir töluðu um að sýna velvilja og skilning á því þegar 

fólk þyrfti frí eða þyrfti að skreppa frá og fannst nauðsynlegt að vera með 

ákveðinn sveigjanleika í starfinu til að vega upp á móti lágum launum og 

þeirri miklu bindingu sem starfið gerir heimtingu til. Gerða sagði að 

leikskólastjórar væru vissulega að keppa sín á milli um sömu kennarana því 

að lítið af nýjum leikskólakennurum væri að útskrifast. Hafrún sagði enn 

fremur: 

Mér finnst allt í lagi að vera með, sko ef þú ert með gott fólk þá 

að vera með svona sveigjanleika í vinnutímanum, þó að það sé 

ekki nema til að halda góðu fólki. Við höfum reynt að hafa 

svigrúm, vera ekki alveg stífar á klukkunni, sko, hvenær þú ferð 

eða hvenær þú kemur og hvort þú skreppur í hárgreiðslu eða til 

tannlæknis. Þannig að svigrúmið hefur verið gott og fólk kann 

að meta það. 

Margir sýndu fagfólkinu meiri sveigjanleika en öðrum og hafði meira þol 

fyrir kröfum þeirra en hinna ófaglærðu. Hafrún hafði það um 

leikskólakennarana að segja að þeir væru oft „ofdekraðir“ og meinti að þeir 

fengju að velja sér betri vinnutíma, færu til dæmis heim klukkan tólf á 

föstudögum og svo framvegis og fannst henni að það væri eðlilegt að veita 

þeim aðeins meira svigrúm. Gerða hafði einnig ýmsar leiðir til að halda sínu 

fólki: „Síðan hefur mér tekist, að tveir fyrrverandi deildarstjórar eru ennþá á 

deildarstjóralaunum en starfa í stjórnunarstöðunum öðruvísi. Þær eru með 

vinnuheitið verkefnastjóri hér innanhúss en eru í raun og veru bara á 

deildarstjóralaunum“. Hún útskýrði að hún gæti það vegna þess að yfirvinna 

væri lítil hjá henni og hún þyrfti mjög sjaldan að biðja fólk að vinna lengur 

og því færi lítill kostnaður í að borga fólki yfirvinnu. 

Hafrún reyndi að draga úr álagi á leikskólakennurum með því að minnka 

viðveru á deildinni: „Já, ég hef svosem reynt að búa það til bara, án þess að 

þær fái meiri pening þá segi ég ok þú stýrir þessu verkefni og ég reyni að 

koma þér út af deildinni svo og svo mikið“. Katrín reyndi líka að hafa fólkið 

sitt ánægt með minni viðveru: „Þá er það þannig að þær vinna í fjóra daga 

og taka fjóra tíma í undirbúning, sem þær eiga þá og það er vinnutími. Þá ná 
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þær því að vera með einn dag í burtu, alveg af gólfinu“. Það var skoðun 

leikskólastjóra að álag væri mikið á leikskólakennurum og reyndu þeir þess 

vegna að koma á móts við þá til að minnka viðveru og álag. Sumir fundu 

einnig leiðir til að greiða þeim fyrir hin ýmsu störf. Katrín nefndi að hún gæti 

stundum borgað þeim fyrir ýmislegt: 

Ef ég á pening eftir að þá þá bý ég til eitthvað, eitthvað  til þess 

að fá, ég til dæmis bið einhverjar um að lesa eitthvað og fá 

bara borgaða tvo tíma. Eins ef að þær eru kannski á 

starfsmannafundi að halda fyrirlestur, þær gera það, þær eru 

kannski með eitthvað svona smá, að þá borga ég líka bara fyrir 

það bara í yfirvinnu. 

Hún vildi meina að það gerði fólk ánægðara og hafði skoðun á því hvers 

vegna þetta ætti að vera hægt: „Já, vegna þess að sko, mín skoðun er sú að 

það er ekki hægt að fá allt fyrir ekkert“. María var sammála þessu: 

Fólk lætur ekki lengur biðja sig um eitthvað fyrir ekki neitt, fólk 

er farið að passa sig svolítið. Mér finnst fólk vera farið að 

pressa það, að sko ég vinn vinnuna mína, ég mæti, og ég er 

ekkert að gera neitt extra og þá vil ég fá fyrir það, það er bara 

eiginlega krafa. Þetta er kannski nýtt fyrir kvennstétt, ég veit 

það ekki, kannski er þetta bara nýtt fyrir mér, en ég held að 

þetta sé ekkert endilega slæmt. Ég held að þetta hafi pínulítið 

komið inn með ungu konunum. En hvað er til ráða veit ég ekki, 

jú ég veit það reyndar, ég held að það séu bara launin og 

ekkert annað, þetta er bara spurning um það, þetta bara, 

þessar ungu konur í dag þær eru bara svo meðvitaðar og 

flottar, að þær láta ekki bjóða sér svona. 

Flestir leikskólastjórar voru á þeirri skoðun að breyting hafi orðið á 

hugsun leikskólakennara á síðustu árum. Kröfur væru orðnar meiri til þeirra 

sem leiddi af sér aukið álag í starfi og þess vegna hefðu þeir sterkari stöðu 

innan leikskólans til að krefjast frekari kjarabóta og aukinna fríðinda innan 

skólans. Þetta var sérstaklega áberandi í þeim leikskólum þar sem minna var 

um fagmenntaða. Einn leikskólastjórinn hafði á orði að áður fyrr þegar 

fagfólk var enn fátíðara en það er núna hafi það þurft að „berjast fyrir því að 

vera menntað“ vegna þess að ófaglært fólk hefði haft sterkari stöðu innan 

leikskólanna því það var í miklum meirihluta. Þetta hefði aftur á móti breyst 

mikið þegar leikskólakennurum tók að fjölga á landinu. Staða fagmenntaðra 
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innan leikskólanna væri hins vegar mun betri núna og fannst sumum það 

gefa tækifæri fyrir leikskólakennara til að hafa sjálfir áhrif á starfsþróun sína 

og framtíð innan stéttarinnar og ekki síst til að berjast fyrir betri kjörum. 

4.4 Samantekt niðurstaðna 

Hlutverk leikskólastjóra í kjölfar efnahagshrunsins var að þeirra mati að 

styðja við starfsfólkið. Stjórnendur tryggðu að aðgengi að þeim væri til 

staðar og hvöttu einnig til þess að fólk leitaði til þeirra ef vandi væri á 

höndum. Margir stuðluðu að því að byggja upp starfsandann og fundu þörf 

hjá sér til að hjálpa öðrum sem voru í meiri neyð. Einnig reyndu þeir eins og 

hægt var að skipuleggja starf leikskólanna eins og best var á kosið á erfiðum 

tímum og þurftu að hafa fyrir því að halda faglegu starfi í réttum farvegi. 

Sumir tóku til við að sækja um styrki til að viðhalda því og reyndu að gera 

vel við starfsfólkið með því að stuðla að vellíðan þess. Í heildina litið reyndu 

leikskólastjórar að gera sitt besta til að létta líf starfsfólksins eins og völ var 

á og reyndu þannig að hafa umhverfið eins nálægt fyrra ástandi og kostur 

var.  

Áhrif efnahagshrunsins komu fram í nokkrum þáttum. Niðurskurður var 

áberandi í leikskólunum, bæði hjá leikskólastjórunum sjálfum og einnig hjá 

öðru starfsfólki. Leikskólastjórar lækkuðu í launum og misstu ákveðin 

hlunnindi og yfirvinna var í algjöru lágmarki, sem kom sér illa fyrir fólk í 

láglaunastétt. Sum hlunindi hafa verið innleidd aftur en almennt fannst 

leikskólastjórum það vera í minna mæli en þeir heyrðu af frá öðrum stöðum 

innan sveitarfélagsins. Flestir leikskólastjórar fundu fyrir því að fólk hefði átt 

um sárt að binda fyrst í stað en áhrifin færu jafnframt dvínandi með 

árunum. Þessir tímar voru álagstímar fyrir stjórnendur og einhverjir fundu 

fyrir því að það hafði orðið verulega íþyngjandi. Depurð var ríkjandi meðal 

starfsfólks, viðkvæmni og jafnvel sorg. Margir þurftu að tjá sig um sín 

vandamál við leikskólastjóra og vildu jafnvel fá ráðleggingar á meðan aðrir 

héldu sínum vandamálum fyrir sig. Ekki kom til þess að fólki væri sagt upp í 

þeim leikskólum sem um ræðir en starfsfólk upplifði áhrif kreppunnar engu 

að síður í gegnum maka og fjölskyldur sínar. Á sumum stöðum tóku 

leikskólastjórar eftir auknum veikindum sem mátti rekja beint til hrunsins 

og að fólk væri undir andlegu álagi í í kjölfar þess.  

Leikskólastjórar gátu leitað sér aðstoðar í kreppunni og þurftu oftar en 

ekki á því að halda til að byggja sig upp vegna álags í starfinu. Allir höfðu 

notast við handleiðslu og auk þess var mikið samráð haft við aðra 

leikskólastjóra í sama bæjarfélagi. Sumir höfðu aðgang að leikskólafulltrúa, 

mannauðsstjóra eða sálfræðingi sem hægt var að snúa sér til í 
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bæjarfélaginu. Þjónustan var yfirleitt ekki mikið nýtt en mest leituðu 

leikskólastjórar til annarra sem voru í svipaðri stöðu og þeir sjálfir. 

Þróun í starfi leikskólastjóra hefur orðið töluverð á síðustu árum. 

Stjórnendur voru sammála um að meira væri um ýmsa verkefnavinnu, 

skýrslugerðir og að sinna tölvupóstinum tæki töluverðan tíma. Talað var um 

að leikskólinn yrði fyrir miklum kröfum frá samfélaginu. Foreldrar gerðu 

mikið tilkall til leikskólans og væru oft ekki ánægðir með það þegar 

leikskólinn væri lokaður, til dæmis vegna skipulagsdaga. Einnig væru 

yfirvöld með ákveðnar kröfur þess efnis að bjóða upp á mikla þjónustu fyrir 

foreldra þrátt fyrir að leikskólastjórar bentu á að það væri ekki endilega 

besti kosturinn fyrir börn að hafa þau sem lengst í leikskólanum. Dvalartími 

barna hefur aukist síðustu ár og fannst mörgum sem afleiðingar 

efnahagshrunsins bitnuðu helst á börnunum. Kröfur voru einnig í hópi 

starfsfólks sem vildi gera sitt besta til að tryggja börnunum góða umönnun 

og menntun. 

Álag í starfi leikskólastjóra virtist áberandi. Helst fannst stjórnendum að 

starfsmannahald tæki mestan tíma af þeirra vinnudegi. Þá voru bæði 

samskipti við starfsfólk og ágreiningur þeirra á milli það helsta sem reyndi á. 

Álag var einnig töluvert í daglegu starfi og hlutverkin sem leikskólastjórar 

þurftu að sinna orðin mjög mörg og fjölbreytt að þeirra mati. Merki voru um 

ákveðna togstreitu í starfi leikskólastjóra. Þeir vildu allir hafa mikið aðgengi 

að sér og nefndu að hurð þeirra væri alltaf opin fyrir starfsfólk. Það skapaði 

hins vegar álag í starfinu og gerði önnur störf erfið viðfangs. Um leið var um 

mikið áreiti að ræða sem leiddi af sér minni vinnufrið. Sumir leikskólastjórar 

tóku vinnuna með sér heim eða unnu fram á kvöld á vinnustaðnum á 

meðan aðrir þurftu að leita út fyrir leikskólann til að fá næði til að vinna að 

skýrslugerðum og öðru sem þurfti að skila af sér. Vinnutími leikskólastjóra 

virtist mjög teygjanlegur og margir sögðust nýta kvöld og helgar til að vinna 

að hinum ýmsu verkefnum. Einnig voru sumarfríin stundum annasöm því 

stjórnendur þurftu að vera á vaktinni við að sinna útköllum og hafa umsjón 

með viðhaldi og öðru tilfallandi. 

Leikskólastjórar voru allir sammála um að starfið væri skemmtilegt en 

krefjandi. Menntun og laun leikskólakennara var þó áhyggjuefni flestra og 

var mál manna að endurnýjun í stéttinni væri tvísýn eftir að nám 

leikskólakennara var lengt í fimm ár. Auk þess væru margir 

leikskólakennarar að falla frá starfi á næstu árum sem leiddi til enn frekari 

fækkunar í stéttinni. Raunveruleikinn sýndi einnig að laun leikskólakennara 

væru lág og þótti leikskólastjórum að miðað við jafn ábyrgðarmikið starf 

væru þau alls ekki sanngjörn. Sumt starfsfólk væri jafnvel komið í aukavinnu 
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til að geta séð fyrir sér og sínum. Margir leikskólastjórar reyndu að halda í 

fólkið sitt með ýmsum leiðum, bæði með því að finna leið til að borga þeim 

meiri laun og einnig með því að sýna ákveðinn sveigjanleika gagnvart 

vinnutíma. 
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5 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla er rannsóknarspurningum svarað og fjallað um niðurstöður í 

fræðilegu samhengi. Að lokum koma fram vangaveltur höfundar um þær 

niðurstöður sem viðtölin leiddu aðallega í ljós. 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

 Að hvaða leyti hafa efnahagsþrengingar síðustu ára haft áhrif á starf 
leikskólastjóra? 

 Hver eru áhrif efnahagsvanda í kjölfar hruns á samskipti og líðan 
starfsfólks í leikskólum? 

 Hver er framtíðarsýn leikskólastjóra varðandi leikskólastarfið í heild? 

Tekin voru viðtöl við sex reynda leikskólastjóra í þremur bæjarfélögum til 

að fá svör við þessum spurningum og til að fræðast um starfið í leikskólum 

eftir bankahrunið. Fyrst af öllu er fjallað um þau áhrif sem efnahagshrunið 

hafði á stjórnendur og starfsfólk og um leið þær helstu breytingar sem orðið 

hafa á starfi leikskólastjóra á síðustu árum. Að lokum er framtíðarsýn 

leikskólastjóra gerð að umtalsefni þar sem fagmennska er höfð að 

leiðarljósi. Einnig er fjallað um helstu áhyggjur stjórnenda er snúa að 

endurnýjun í stéttinni. Umfjöllun höfundar og helstu umhugsunarefni fylgja 

í kjölfarið. 

5.1 Áhrif efnahagshruns á starf leikskóla 

Í þessum kafla er farið yfir hvernig efnahagshrun síðustu ára hefur haft áhrif 

á störf leikskólastjóra og einnig annað starfsfólk. 

5.1.1 Hlutverk leikskólastjóra á krepputímum 

Sannarlega má segja að þeir leikskólastjórar sem tóku þátt í rannsókninni 

gegni lykilhlutverki í sínum leikskóla. Í viðtölum við þá kom fram að mikil 

ábyrgð væri á þeirra herðum og á tímum efnahagsþrenginga varð ekki 

breyting þar á.  

Hackman og Johnson (2009) tala um að stjórnun á krepputímum sé það 

hlutverk forystu sem sé mest krefjandi en nefna enn fremur að stjórnendur 

bregðist ekki endilega rétt við í svo erfiðum aðstæðum. Í þessari rannsókn 

var það ljóst að leikskólastjórarnir sem tóku þátt gerðu sitt allra besta. Þeir 
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reyndu að styðja sem best við starfsfólk sitt á þessum óvissutímum og 

hvöttu til þess að fólk gæti tjáð sig og leitað sér aðstoðar. Margir áttu erfitt 

og þurftu á félagslegum stuðningi að halda og þar virtust leikskólastjórar 

spila stórt hlutverk. Pepper og félagar (2010) tala um að djúp ábyrgð falli á 

stjórnendur þegar erfiðleikar steðja að í samfélaginu og víst er að 

þátttakendur í rannsókn þessari hafa ekki skorast undan þeirri ábyrgð. 

Þeirra hlutverk var að vera hálfgerðir sálfræðingar, ráðgjafar eða 

sálusorgarar. Einnig reyndu þeir að gera sitt besta í að þjappa saman fólki á 

krepputímum með því að byggja upp starfsandann. Það er aðdáunarvert að 

heyra hversu ábúðarfullir leikskólastjórar tókust á við þá ábyrgð sem á þá 

féll óneitanlega í kjölfar kreppunnar. Það má þó deila um það hvort að 

þeirra þáttur hafi hreinlega verið of stór. Umhyggja þeirra fyrir starfsfólki 

sínu og velferð þeirra er óumdeilanlega mikil en álagið hefur ef til vill verið 

of mikið á kostnað heilsu leikskólastjóranna. 

Þegar talað var við leikskólastjórnendur um starf þeirra í kjölfar hruns 

mátti greina að ekki hafi um eiginlega skólakreppu verið að ræða í þeim 

leikskólum sem þessi rannsókn náði yfir. Hackman og Johnson (2009) hafa 

talað um skólakreppu (e. school crisis) sem ástand þar sem megingildi skóla 

eru í hættu. Einnig hafa þeir og Pepper og félagar (2010) bent á að slík 

kreppa geti jafnvel ógnað tilvist skólanna. Sigurlína Davíðsdóttir og félagar 

(2012) og Eygló Illugadóttir (2011) komust að þeirri niðurstöðu að ekki hafi 

orðið skólakreppa hér á landi og að brugðist hafi verið við með viðeigandi 

hætti. Niðurskurður var töluverður í leikskólunum líkt og um hefur verið 

getið í fyrri rannsóknum (Sigurlína Davíðsdóttir og félagar, 2012; Eygló 

Illugadóttir, 2011). Leikskólastjórar lækkuðu í launum og öll yfirvinna var í 

lágmarki sem kom sér fremur illa fyrir starfsfólk leikskólanna. Stjórnendur 

náðu þrátt fyrir erfiðleika í rekstri og starfsmannahaldi að viðhalda faglegu 

starfi án þess að slíkt hafi komið niður á þjónustu við foreldra og börn. 

Leikskólastjórar töldu helst að skortur hefði verið á tíma til að undirbúa 

faglega starfið og til að starfsfólk gæti deilt og miðlað reynslu sín á milli. 

Þrátt fyrir það hefur metnaður aukist meðal starfsfólks og stjórnenda sem 

og vilji þeirra til að gera sitt besta á erfiðum tímum. 

Álag í starfi leikskólastjóra virtist vera töluvert. Í hverjum leikskóla voru 

um og yfir 100 börn og 20–30 starfsmenn. Álag virtist bæði tengjast 

starfsmannahaldi í kringum efnahagshrunið og einnig almennt í starfi 

leikskólastjóra. Leikskólastjórar nefndu allir að töluverðar breytingar hefðu 

orðið á starfi þeirra síðustu ár og töluðu meðal annars um að rekstarhlið 

leikskólanna væri orðin umtalsverð sem og öll tölvu- og skýrsluvinna sem 

fylgir starfinu. Þeir tóku ábyrgð sína alvarlega og lögðu á sig ómælda vinnu 

við að sinna öllum verkefnum sem þeim bar að höndum. 
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5.1.2 Áhrif efnahagskreppunnar á starfsfólk leikskóla 

Líðan starfsfólks í kjölfar kreppunnar var mismunandi samkvæmt 

viðmælendum. Sumir virtust hafa átt afar erfitt og þurftu á hjálp að halda, á 

meðan aðrir virtust halda áfram án tilfallandi örðugleika. Hjördís 

Sigursteinsdóttir (2010) greindi frá niðurstöðum netrannsóknar meðal 

starfsfólks 20 sveitarfélaga á landinu þar sem fram kom að margir glímdu 

við verri andlega og líkamlega heilsu eftir hrun. Hjördís tók þó fram að 

afleiðingar kreppunnar ættu eftir að koma betur í ljós eftir því sem lengra 

líður frá upphafi hennar. Þetta kom ekki berlega fram í niðurstöðum 

rannsakanda að þessu sinni. Leikskólastjórar nefndu frekar að ákveðið 

„jafnvægi“ væri komið á meðal fólks og að líðan þess væri yfir höfuð betri 

nú en áður. 

Sumir leikskólastjórar urðu varir við aukin veikindi hjá starfsfólki í kjölfar 

hrunsins.  Leikskólastjórinn Katrín tók þó fram að hún hefði séð aukin merki 

um stoðkerfisveikindi síðustu ár og taldi þar vera streitu um að kenna. Það 

gæti verið vísbending um að afleiðingar hrunsins væru enn duldar og þess 

vegna ættu næstu ár að leiða frekar í ljós hvort að slík áhrif verði í auknum 

mæli. Það er ef til vill annað rannsóknarefni sem vert væri að fylgja frekar 

eftir. Niðurstöður Ásdísar Olgu Sigurðardóttur (2013) þar sem hún talaði við 

deildarstjóra í leikskólum voru á svipuðum nótum. Hjördís Sigursteinsdóttir, 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2011) fjölluðu um 

langtímarannsókn sem greindi frá auknum veikindum leik- og 

grunnskólakennara á landinu og einnig leiddi rannsóknin í ljós að andleg 

heilsa þeirra hefði farið hrakandi og starfstengt álag var áberandi. 

Rannsóknin sem hér um ræðir greinir frá svipuðum atriðum og gefur til 

kynna að andleg streita sé bein afleiðing hrunsins hjá einhverjum aðilum. 

Einnig var rætt um smávægileg átök í starfsmannsahópnum og tekist var 

á við slík mál frekar oft. Vissulega má þó gera ráð fyrir því að rannsakandi 

hafi ekki fengið að heyra um öll þau mál sem leikskólastjórnendur hafa þurft 

að takast á við og enn síður fengið fregnir af duldum átökum. Það virtist 

samt sem áður fremur ljóst að leikskólastjórum var mikið í mun að takast á 

við þau mál sem uppi voru. Það er í takt við þær áherslur sem Sergiovanni 

(2009) fjallar um í bók sinni um að fólk þurfi að geta deilt reynslu sinni í 

vinnunni og er það sérstaklega til að stuðla að aukinni fagvitund starfsfólks. 

Gæði samskipta skipta hér máli og því mikilvægt að þekkja sitt starfsfólk vel 

eins og Busher (2005) kom inn á. Leikskólastjórnendur sem hér um ræðir 
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hafa mjög greinilega lagt sig fram við að kynnast sínu starfsfólki og leggja 

mikið á sig til að þeim farnist sem best. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að samskipti við 

starfsfólk væru tíð og mikil þar sem leikskólastjórnendur væru 

umönnunaraðilar. Samskiptin virtust einkennast af umhyggju og nærgætni í 

hvívetna. Helst má þá nefna að leikskólastjórar tryggðu mikið aðgengi að sér 

auk þess að vera opnir fyrir því að aðstoða fólk ef á þyrfti að halda. 

Sergiovanni (2009) segir samskipti í skólum vera persónulegri og nánari en í 

öðrum stofnunum og sannarlega má segja að augljós merki hafi verið um 

það samkvæmt viðmælendum. Starfsfólk skipti leikskólastjórnendur miklu 

máli og reyndu þeir þess vegna að skapa aðstæður fyrir alla til að fólki liði 

vel á vinnustaðnum. Við þetta skapaðist ákveðin togstreita í starfi 

leikskólastjóranna. Þeir vildu allt fyrir starfsfólk sitt gera en jafnframt var 

álagið sem því fylgdi of mikið. Þeir töluðu um mikil áreiti í öllu daglegu starfi 

og sumir þurftu að leita út fyrir veggi leikskólans til að geta sinnt 

skyldustörfum leikskólastjóra. Það vekur til umhugsunar hvort hlutverk 

leikskólastjóra sé orðið of umfangsmikið og ef til vill er þörf fyrir breytingar í 

starfslýsingu þeirra. 

Í aðalnámskrá er því beint til kennarastéttarinnar að aðstoða samfélagið 

við að fóta sig í breytingum sem orðnar hafa í íslensku samfélagi síðustu ár 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) og það má nánast fullyrða að 

leikskólastjórnendur og annað starfsfólk hefur lagt sitt af mörkum í því 

hlutverki. Einnig er fjallað um fagmennsku meðal kennara í aðalnámskrá þar 

sem fram kemur að áhugasamir og vel menntaðir kennarar sé forsenda þess 

að gæði menntunar sé til staðar. Ekki er hægt að segja annað en að áhugi og 

metnaður sé til staðar meðal starfsfólks þátttakenda. Moss (2006) leggur 

einnig áherslu á fagmennsku og ekki síst fagmenntun þeirra sem annast 

yngsta aldurshópinn svo að upphaf menntunar þeirra sé sem best. Tölur 

Hagstofu Íslands (2014a) sýna þó að hlutfall fagmenntaðra í leikskólum 

landins sé mun minna en gert er ráð fyrir samkvæmt lögum (Lög um 

menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla nr. 87/2008). 

5.2 Framtíðarsýn í leikskólastarfi 

Þegar litið var til framtíðar með leikskólastjórum voru nokkur atriði sem 

þeim var efst í huga. Helst fannst þeim endurnýjun í stéttinni vera 

áhyggjuefni, sérstaklega eftir að nám leikskólakennara lengdist í fimm ár. 

Fannst leikskólastjórum erfitt að horfa til framtíðar með fagmennsku að 

leiðarljósi í starfinu þegar færri leikskólakennarar væru að útskrifast á 
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landinu. Einnig fannst þeim ástæða til að velta fyrir sér þjónustuhlutverki 

leikskóla. 

5.2.1 Fagmennska í leikskólastarfi 

Leikskólastjórar höfðu vaxandi áhyggjur af framtíð leikskólastarfsins í heild. 

Þeir trúðu staðfastlega á fagmennsku innan stéttarinnar og fannst sem 

starfsfólkið sinnti sínu starfi afar samviskusamlega til að mæta kröfum frá 

samfélaginu. Arna H. Jónsdóttir (2012) dregur þær ályktanir af rannsókn 

sinni að foreldrar og stjórnmálamenn kalli ekki eftir fagmennsku 

leikskólakennara í starfi með börnum. Þar sé þörf á „venjulegu“ fólki því 

erfitt sé að fylla allar stöður innan leikskólans með fagmenntuðum. Þetta 

gefur til kynna að verulega vanti upp á sameiginlega framtíðarsýn 

leikskólakennara og samfélagsins. Það er áhyggjuefni í ljósi þess að 

menntun leikskólakennara er orðið fimm ára meistaranám og má leiða líkur 

að því að slíkt nám auki fagvitund í leikskólastarfinu. Tölur um aldur og 

fjölda leikskólakennara á landinu (Hagstofa Íslands, 2014a; Hagstofa Íslands, 

2014b) sýna að endurnýjun í stéttinni gefur ástæðu til að huga að 

framtíðarhorfum í leikskólastarfinu. Það er því ekki að ástæðulausu að 

leikskólastjórnendur hafi áhyggjur af framtíð leikskólastarfsins. Margir 

þeirra gerðu ýmislegt til að halda fagmenntuðu fólki á sínum stað og stuðla 

að því í leiðinni að viðhalda faglegu starfi sem öllum þótti afar mikilvægt. 

Sergiovanni (2009) segir það vera forgangsatriði að hlúa að og verja 

einkenni skólans. Það má segja að leikskólastjórnendur hafi slík 

forgangsatriði að leiðarljósi því þeim var mikið í mun að halda í sitt fólk og 

bauð upp á ýmsan sveigjanleika í tilefni af því. Það má velta vöngum yfir því 

hvort að sveigjanleikinn sé of mikill og ef til vill bein afleiðing af því að 

vöntun sé á leikskólakennurum á landinu. Með tilliti til þess er afar 

skiljanlegt að leikskólastjórnendur sýni þá viðleitni við starfsfólkið sem raun 

ber vitni til að viðhalda fagmennsku innan skólans. 

Louise Hard og Arna H. Jónsdóttir (2013) fjölluðu um rannsóknir sínar í 

Ástralíu og á Íslandi þar sem fram kom að menningin í leikskólum beggja 

landa einkennast af notalegheitum (e. culture of niceness) þar sem 

starfsmannahópurinn er náinn og vinnur saman sem teymi. Einnig var 

fjölskyldu- og vinalegt umhverfi áberandi á Íslandi. Rannsókn þessi sýndi 

berlega fram á að umhverfi leikskólanna er vissulega fjölskylduvænt og 

einkennist af sveigjanleika og umhyggju. Leikskólastjórar í rannsókninni 

gerðu ýmislegt til að halda sínu fólki og vildu standa með þeim í blíðu og 

stríðu þrátt fyrir að það skapaði verulegt álag í stjórnunarstörfum þeirra. 

Hard og Arna (2013) varpa því fram að erfitt sé að byggja upp forystu í 
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leikskólum og taka á erfiðum málum þegar hópurinn er eins náinn og raun 

ber vitni. Slåtten (2005) talaði einnig um að leikskólastjórnendur vilji nota 

náin samskipti til að ná meiri árangri meðal starfsfólksins. Þegar taka þarf á 

erfiðum málum þarf aftur á móti að sýna ákveðna fjarlægð gagnvart 

starfsfólkinu og nota ákveðnari stjórnunarmáta. Það skapar þráláta 

togstreitu í stjórnunarstarfinu og hægt að líkja því við jafnvægisæfingarnar 

að vilja hafa náin samskipti við starfsfólkið en þurfa jafnframt að sýna 

ákveðni gagnvart sömu einstaklingum þegar þörf er á. Það er því nokkuð 

ljóst að bæði samfélagið sjálft og leikskólastarfsfólk hefur áhrif á það 

hvernig leikskólastarfið þróast. Með stjórnun sem byggist á umhyggju og 

notalegum sveigjanleika er skrefið að fagmennskunni ef til vill ekki stigið til 

fulls. Samfélagið virðist heldur ekki trúa því að nauðsynlegt sé að halda úti 

starfi með uppeldismenntuðu starfsfólki til að sinna þörfum og menntun 

barna á leikskólaaldri. Það er sannarlega þörf á að upplýsa fólk um gagnsemi 

og nauðsyn þess að búa yfir fagmenntuðu starfsfólki þannig að gerlegt sé að 

snúa viðhorfum fólks til betri vegar og að faglegu sjónarhorni leikskólanna. 

Breytingar á menntun leikskólakennara var vinsælt umræðuefni og 

virtist valda töluverðum áhyggjum meðal leikskólastjórnenda. Mörgum 

sýndist sem enn færri kysu að velja sér leikskólastarfið sem framtíðarstarf 

og er það miður. Þess ber þó að geta að stjórnir félags leikskólakennara (FL) 

og félags stjórnenda leikskóla (FSL) hafa í samvinnu við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Háskóla 

Íslands og Háskólann á Akureyri nýlega sett af stað átak til að leita leiða til 

fjölgunar leikskólakennara á landinu auk þess að bæta kjör stéttarinnar. 

Í ljósi þess hver staðan er í leikskólaumhverfinu væri áhugavert að vita 

hvort upplifun annarra sé á svipuðum nótum, til dæmis meðal stjórnenda 

grunnskóla. Það væri rannsóknarefni sem gæfi frekari mynd af framtíð 

skólastarfs á Íslandi. 

5.2.2 Hlutverk leikskóla á Íslandi 

Sumir leikskólastjórarnir höfðu áhyggjur af því hvaða hlutverki leikskólar 

gegna í samfélaginu, sérstaklega með tilliti til væntinga í samfélaginu. 

Reynsla þeirra í starfi gefur ástæðu til þess að huga að því hvernig 

leikskólarnir hafa þróast síðustu ár, bæði með auknum dvalarstundum 

barna og þörf foreldra fyrir leikskólann sem vistunarstofnun. Tveir 

leikskólastjóranna töluðu um að vöntun væri á fjölskylduvænna umhverfi í 

samfélaginu, þar sem tími foreldra með börnum sínum ætti heldur að 

aukast fremur en hið gagnstæða. Haukur Sigurðsson (2009) talar um reynslu 

Finna í kjölfar kreppunnar þar í landi og greindi frá því að hæfni foreldra til 
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að sinna börnum sínum hefði minnkað á þeim tíma. Hann bendir á að 

rannsóknir hafi sýnt að vanlíðan foreldra hafi slæm áhrif á líðan barnanna 

og þar í landi jókst þunglyndi meðal foreldra á tímum kreppunnar. Hann 

leggur auk þess áherslu á að bjóða þurfi upp á stuðning fyrir foreldra á 

slíkum tímum, sérstaklega þar sem erfiðleikar steðja að. Leikskólastjórarnir 

sáu ákveðna breytingu á háttum fólks í kringum hrunið sem gaf til kynna að 

þörf væri á fjölskylduvænni hugsun þar sem foreldrar tækju ríkan þátt í 

uppeldi barna sinna með því að hafa til þess meiri tíma. Arna H. Jónsdóttir 

(2012) fékk þær niðurstöður í rannsókn sinni að ákveðin togstreita væri í 

leikskólastarfinu í þessu samhengi. Leikskólakennarar leggja mesta áherslu á 

menntunarlegt hlutverk en stjórnmálamenn leggja meiri áherslu á að 

þjónusta við útivinnandi foreldra sé sem mest. Þetta skapar vissulega erfiða 

stöðu fyrir leikskólana og gefur misvísandi skilaboð út í samfélagið og þá 

sérstaklega til foreldra. 

Til að svara rannsóknarspurningum sem lagt var upp með má segja að 

efnahagsþrengingar síðustu ára hafi haft töluverð áhrif á störf 

leikskólastjóra þar sem vinnuálag hefur aukist og starfsmannahald tekur 

mikinn tíma í daglegum störfum þeirra. Leikskólastjórum fannst sem áhrif 

hrunsins á starfsfólk væru lítilvæg en finna mátti merki um streitu og álag í 

umhverfi þeirra. Framtíðarsýn leikskólastjóra var gerð að umtalsefni og 

helst mátti greina áhyggjur þeirra varðandi endurnýjun stéttarinnar auk 

þess að þeim fannst að þörf væri á breytingum varðandi viðhorf 

samfélagsins til hlutverks leikskóla á landinu. 
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6 Lokaorð 

Markmiðið með rannsókninni var að rýna í störf reynslumikilla 

leikskólastjóra á landinu til að komast að því með hvaða hætti 

efnahagsástand síðustu ára hafi haft áhrif á þeirra störf. Einnig var ætlunin 

að forvitnast um viðhorf þeirra til framtíðar leikskólastarfsins. Þátttakendur 

mínir hafa allir mikla reynslu að baki og veittu mér dýrmæta innsýn í störf 

leikskólastjóra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru um margt sammerktar fyrri 

rannsóknum í sambandi við efnahagshrunið sem fjallað var um. 

Niðurskurður hefur verið töluverður í leikskólum landsins og hefur haft áhrif 

á leikskólastarfið á einn eða annan hátt. Álag í starfi leikskólastjóra virðist 

vera töluvert, bæði með löngum vinnutíma og miklu áreiti í daglegum 

rekstri. Þeir glíma við ýmis vandamál á hverjum degi og togstreita hefur 

skapast í starfi þeirra þar sem dagleg áreiti í umhyggjuhlutverki verða að 

mjög veigamiklum þætti og önnur verkefni sitja oftar en ekki á hakanum. 

Það er eftirtektarvert að ábyrgðarkennd þeirra hvað varðar fagmennsku til 

að mynda er afar sterk þrátt fyrir erfiðar aðstæður oft á tíðum. Athyglisvert 

er að sjá að vilji leikskólastjóra til að halda sínu starfsfólki er afar sterkur og 

hafa þeir fundið ýmsar leiðir til að hafa fagfólkið sem ánægðast í starfi. Það 

kemur þó oftar en ekki niður á stjórnendum sjálfum þar sem mikið álag er 

áberandi í daglegum störfum þeirra. Það sem vekur einnig athygli eru 

vangaveltur og áhyggjur stjórnenda um framtíðarhorfur leikskólanna. 

Endurnýjun í stéttinni er lítil og fannst leikskólastjórum að lenging náms 

hefði þar neikvæð áhrif auk þess sem brýn þörf væri á að hækka laun 

leikskólakennara. 

Það er álit fræðimanna um menntun og leikskólastarf að þörf sé á 

viðhorfsbreytingum innan stéttarinnar og í samfélaginu öllu og voru 

leikskólastjórar að mörgu leyti sammála um það. Ákjósanlegt væri að horft 

sé til leikskólans sem faglegrar stofnunar þar sem fagmenntaðir vinna 

störfin og sjá um menntun leikskólabarna. Að því gefnu er vissulega þörf á 

fjölskylduvænni hugsun þar sem þáttur foreldra er gerður meiri í ljósi þess 

að uppeldi barna þeirra er í fyrirrúmi.  

Tíminn einn mun leiða í ljós hvort samfélagið sé tilbúið, eftir mikla 

efnahagslægð, að líta á leikskólann sem mótandi menntastofnun þar sem 

fagmennska er allsráðandi. Eftir erfiða krepputíma er ef til vill tími til að rísa 

upp og horfa til framtíðar, trúa á menntun, metnað og einskæra staðfestu 
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leikskólakennara til að stuðla að sem bestri umönnun og menntun fyrir börn 

sem eru að stíga sín fyrstu skref í skólakerfinu. 

Ljóst er að starf leikskólastjóra er afar mikilvægt, yfirgripsmikið og 

gefandi. Það eru stjórnendur sem standa vaktina og halda öðrum vakandi í 

hinu faglega samfélagi sem leikskólinn er. Ég fékk á tilfinninguna að starfi 

þátttakenda minna væri sinnt af mikilli hugsjón. Vissulega bera þeir 

höfuðábyrgð á sínum vinnustað og áhugi þeirra og þrotlaus vinna hafa 

skilað tilætluðum árangri. Þeir hafa valið að vaka til að halda öðrum vakandi 

og fyrir það eiga margir þeim mikið að þakka. Ég átti von á því að afleiðingar 

efnahagshrunsins væru meiri innan leikskólanna. Leikskólastjórunum var þó 

tíðrætt um að áhrif kreppunnar væru nánast horfin og sáu frekar merki um 

jafnvægi í samfélaginu. Að mínu mati ber að þakka leikskólastjórunum fyrir 

að hafa sinnt sínu hlutverki af alúð þegar þeir sýndu umhyggju og veittu 

aðstoð til starfsfólks, foreldra og barna. Þeir hafa sannarlega gert sitt besta 

á erfiðum tímum til að áhrif kreppunnar náðu ekki meiri tökum á 

leikskólunum líkt og greint hefur verið frá. Nú er kominn tími fyrir 

leikskólastjórnendur til að horfa inn á við og hlúa að eigin heilsu og velferð. 
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Viðauki A 

Viðtalslisti 

Viðtalslisti fyrir viðtöl 
 

 

 Getur þú lýst fyrir mér hver helstu verkefni leikskólastjóra eru? 

 Hefur hlutverk leikskólastjóra breyst á síðustu árum? Hvernig þá? 

 Hvernig mætti helst lýsa álagi í leikskólastarfi? 

 Hvernig tekst leikskólastjóri á við erfið mál sem upp koma í 

starfsmannahópnum? 

 Hvað er erfiðast að takast á við í starfsmannahópnum? 

 Hvert getur leikskólastjóri leitað þegar upp koma erfið mál? 

 Hefur starfið breyst í kjölfar efnahagsþrenginga í landinu? Hvernig 

lýsir það sér? 

 Eru einhver sérstök mál sem verið er að takast á við í 

starfsmannahópnum í meira mæli eftir hrun bankanna heldur en 

áður? 

 Hvernig eru samskipti á milli starfsfólks og stjórnenda? 

 Hefur þú séð merki þess að líðan starfsfólks hafi breyst í kjölfar 

kreppunnar? Að hvaða leyti? 
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Viðauki B 

Kynning á rannsókn 

Kynning á rannsókn 
vegna M. Ed.-ritgerðar  

í Stjórnunarfræði menntastofnana 
 
 
 
Kæri leikskólastjóri 
 
Í lokaverkefni mínu frá Háskóla Íslands ætla ég að 
framkvæma rannsókn til að skoða breytt hlutverk 
leikskólastjóra eftir efnahagshrun sem varð í árslok 2008 
hér á landi. Sérstaklega mun ég rýna í starf leikskólastjóra 
og kanna hvort að efnahagsþrengingar síðustu ára hafi haft 
áhrif á umfang starfsins, sérstaklega með tilliti til samskipta 
við starfsfólk og líðan þess. 
 
Ég leita til þín vegna þess að ég hef áhuga á að heyra þína 
hlið á málefninu og langar til að fá að kynnast því hvort og 
þá hvernig starf þitt hefur breyst í kjölfar hrunsins. Þín 
reynsla sem stjórnandi bæði fyrir og eftir hrun skiptir miklu 
máli. Fullum trúnaði er heitið og nafn þitt og vinnustaður 
verður ekki nafngreint í rannsókninni. 
 
Það er von mín að þú sjáir þér fært að spjalla við mig um 
starf þitt. Hugmyndin er að nota viðtalsaðferð í 
rannsóknarferlinu, þar sem ég mun hitta þig og við spjöllum 
saman í um það bil klukkustund eða lengur ef þörf er á. Ég 
mun einnig styðjast við ákveðnar spurningar sem ég hyggst 
leita svara við.  
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Ég mun hafa samband við þig síðar um stað og stund ef þú 
sérð þér fært að vera þátttakandi í rannsókninni. Þínar óskir 
um fundarstað eru vel þegnar og tek ég fullt tillit til þeirra.  
 
Með von um gott samstarf. 
Virðingarfyllst, 
 

____________________________________ 
Bergljót Sif Stefánsdóttir 

leikskólakennari og nemi við Háskóla Íslands 
 



 

73 

Viðauki C 

Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki 

 

Rannsókn á breyttri stöðu leikskólastjóra eftir 

efnahagshrun 

 

Ég undirrituð, Bergljót Sif Stefánsdóttir, er meistaranemi í Stjórnun 

menntastofnana við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 

Ég er að gera rannsókn fyrir lokaverkefni mitt á því hvernig störf 

leikskólastjóra hafa tekið breytingum eftir að efnahagskreppan setti 

strik í reikninginn á Íslandi frá árinu 2008.  

 

Ég leita til þín til að vera þátttakandi í rannsókninni. Um er að ræða 

viðtöl við leikskólastjóra í nokkrum leikskólum landsins. 

Ég heiti fullum trúnaði við alla þátttakendur rannsóknarinnar. Engar 

persónulegar upplýsingar verða skráðar og farið verður með öll gögn 

sem trúnaðargögn. Einnig ber mér að upplýsa þig um rétt þinn til að 

hætta við þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er, án þess að 

frekari skýringa verði krafist. 

Með vinsemd og virðingu, 
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_____________________________________ 

Bergljót Sif Stefánsdóttir 

 

Ég undirrituð samþykki hér með þátttöku í rannsókninni  

og hef lesið þær upplýsingar sem að ofan hafa verið útskýrðar 

 

_____________________________________ 

Dagsetning/Nafn
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