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Ágrip (útdráttur) 

Markmið rannsóknarinnar er að veita innsýn í upplifun ungra leikskólastjóra af því að 

taka við starfi leikskólastjóra í fyrsta sinn ásamt því að komast inn í skólamenningu 

leikskólans. Í rannsókninni var eigindlegri aðferðafræði beitt þar sem viðtöl voru tekin 

við sex unga leikskólastjóra á Íslandi. Starfsreynsla þeirra sem stjórnenda leikskóla er frá 

rúmu ári upp í tæp tíu ár.  

Niðurstöður benda til þess að viðfangsefni leikskólastjóra séu margvísleg og virðast 

þau helst tengjast starfsmannahaldi og skriffinnsku. Viðmælendur mínir eru sammála 

um að ef á heildina er litið hafi þeim gengið vel að komast inn í leikskólastjórastarfið 

þótt ýmsar hindranir hafi orðið á vegi þeirra. Það mótlæti sem leikskólastjórarnir urðu 

fyrir er af ólíkum toga en tengdist helst erfiðum starfsmannamálum, einmanaleika 

æðsta stjórnanda og hamlandi þáttum í skólamenningunni þar sem erfitt getur verið að 

lesa í hefðir og óskrifaðar reglur innan leikskólans. Allir höfðu viðmælendur mínir 

einhvern bakhjarl í upphafi starfsins en þó virðast leikskólastjórar yfirleitt þurfa að 

sækja sér sjálfir þann stuðning sem þeir óska sér. 

Viðmælendur mínir telja ýmsa kosti fylgja því að vera ungur leikskólastjóri þar sem 

ungt fólk á oft auðvelt með að tileinka sér nýjungar í starfi og býr jafnframt yfir 

umtalsverðri tækniþekkingu. Sú kunnátta getur sparað mikinn tíma í starfi en 

tímaskortur er þekkt vandamál meðal leikskólastjóra. Viðmælendur mínir fundu ekki 

fyrir miklum erfiðleikum tengdum aldri sínum og var þeim almennt vel tekið þegar þeir 

hófu störf. Stundum kom reynsluleysi þeim í koll framan af en það sem upp á vantaði 

var þó fljótt að koma að þeirra sögn. 

Fáir ungir leikskólastjórar eru starfandi á Íslandi um þessar mundir og telja 

viðmælendur mínir það stafa af því að stjórnendurnir sitji lengi í starfinu og því losni 

fáar stöður. Þá ályktun má draga af niðurstöðum rannsóknarinnar að ekki er hægt að 

alhæfa um upplifun leikskólastjóra út frá aldri þeirra heldur virðist persónuleikinn skipta 

meira máli þegar þeir taka við starfi. 
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Abstract 

„„Learning by doing“ is really good“ The experience of young kindergarten directors 

taking over the job for the first time 

The research aims to provide insight into the experience of young kindergarten 

directors taking over the job for the first time as well as getting into the school culture 

of the kindergarten. In the study qualitative methodology was applied where interviews 

were conducted with six young kindergarten directors in Iceland. Their work experience 

as kindergarten directors ranges from a little over a year to almost ten years. 

Results indicate that the directors‘ challenges are diverse and they seem mainly 

related to personnel and bureaucracy. The participants agree that overall it has gone 

well to get into the directors‘ job though some challenges have occured. The difficulties 

kindergarten directors had to face were various, but they mostly concerned personnel 

issues, isolation as chief administrators, and inhibitory factors in the school culture as it 

can be difficult to follow traditions and unwritten rules within the kindergarten. All 

participants had some support at the beginning of their career, but apparently they 

usually need to provide any further aid by themselves.  

The participants consider beneficial to be a young kindergarten director as it is 

often easy for young people to adopt innovative practices possessing at the same time 

considerable technical knowledge. This skill can help them save precious time in a job 

where lack of time is indeed a problem. Participants were not experiencing great 

difficulties related to their age and were generally welcomed when they took over the 

job. Sometimes lack of experience created some problems at first, but nothing that 

lasted for long.  

Few young kindergarten directors are employed at the moment in Iceland. This is 

probably due to the fact that kindergarten directors tend to pursue long careers and 

therefore few positions open. It can be concluded from the results of the research that 

it is not possible to generalize about the experience of kindergarten directors only 

considering their age as their personality seems to be more relevant.  
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1 Inngangur  

1.1 Val á viðfangsefni 

Rannsókn mín fjallar um unga leikskólastjóra sem hafa tekið við starfi leikskólastjóra á 

síðastliðnum tíu árum og er sjónum sérstaklega beint að því hvernig þeim gekk að 

komast inn í skólamenningu leikskólans í upphafi starfsferilsins.  

Þegar ég byrjaði meistaranám mitt í stjórnunarfræði menntastofnana hóf ég strax 

að huga að viðfangsefni fyrir meistaraverkefni mitt. Ég fékk ýmsar hugmyndir að efni 

sem ég samviskusamlega skráði hjá mér. Það var þó ekki fyrr en ég sá hilla undir lok 

námsins að ég fór að velta fyrir mér hvað tæki við hjá mér að útskrift lokinni. Í námi 

mínu hef ég hitt marga afburðaskólastjórnendur, mikla reynslubolta sem hafa deilt með 

mér visku sinni og stjórnunarreynslu. En þá spurði ég sjálfa mig hvort ég hefði áhuga á 

að gerast leikskólastjóri og væri tilbúin í það starf. 

Ég hóf störf í leikskóla árið 2002, þá sem leiðbeinandi í skilastöðu þar sem ég mætti 

seinnipartinn í vinnu og sá um að loka leikskólanum. Þá varð ekki aftur snúið og 

útskrifaðist ég sem leikskólakennari árið 2008 og í kjölfarið tók ég við 

deildarstjórastöðu. Þegar ég hóf störf sem deildarstjóri hafði ég enga stjórnunarreynslu 

og fékk engan formlegan stuðning þegar ég tók við stöðunni. Það hjálpaði þó til að ég 

var áfram á mínum gamla vinnustað. Ég var því vel inni í skólamenningunni vegna 

starfsreynslu minnar í leikskólanum enda kunni ég skil á öllum verklagsreglum og þekkti 

alla, bæði börn, foreldra og starfsmenn. Að auki var auðvelt fyrir mig að fá ráð og 

aðstoð hjá reyndari vinnufélögum ef ég óskaði eftir. Allt þetta hjálpaði mér mikið að 

fóta mig í minni fyrstu stjórnunarstöðu. 

Ég hef því velt því fyrir mér hvernig sé að taka við stöðu leikskólastjóra í fyrsta sinn, 

hvar megi vænta stuðnings í skólamenningunni og hvað geti verið hamlandi. Þannig 

kviknaði sú hugmynd að skrifa um unga leikskólastjóra og upplifun þeirra af því að taka 

við starfinu. 

 

1.2 Tilgangur og markmið 

Markmið rannsóknar minnar er að veita innsýn í það hvernig það er fyrir unga 

leikskólakennara að taka við starfi leikskólastjóra í fyrsta sinn jafnt þá sem hafa þegar 
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kynnst skólamenningu leikskólans og þá sem þekkja ekki til innan stofnunarinnar. Það 

er von mín að rannsóknin eigi eftir að nýtast bæði mér og öðrum sem hyggjast stíga sín 

fyrstu skref sem skólastjórnendur með því að gefa innsýn í störf ungra leikskólastjóra 

sem staðið hafa í sömu sporum. 

Í rannsókn Friðbjargar Eyrúnar Sigvaldadóttur (2014), „Flottur mentor getur gert 

kraftaverk“: Stuðningur sveitarfélaga við nýja leikskólastjóra, kemur fram að misjafnt sé 

hvernig stuðning nýir leikskólastjórar fá. Í rannsókninni eru leikskólastjórar sammála um 

það að einna mestur tími fari í að sinna starfsmannamálum og leikskólastjórum finnist 

þeir helst þurfa stuðning í að sinna erfiðum starfsmannamálum. 

Í rannsókn Guðrúnar Jónu Thorarensen (2012), Gagnsemi handleiðslu fyrir 

leikskólastjóra, kemur einnig fram að starfsmannamál taki mestan tíma í starfinu en 

hlutverk leikskólastjóra séu mörg og fjölbreytt og tímaskortur til þess að sinna 

verkefnum sé algengur. Í rannsókninni kom t.d. fram að einn leikskólastjórinn átti í 

erfiðleikum þegar hann tók við starfi leikskólastjóra, meðal annars vegna lítils stuðnings 

og að stefna leikskólans sæti gagnrýni. 

Friðbjörg talar um í rannsókn sinni að auðveldara sé fyrir leikskólastjóra að taka við 

starfi ef þeir hafa reynslu af því að starfa í sveitarfélaginu því að þá koma þeir inn í 

starfið með ákveðna þekkingu. Þá hafa leikskólastjórarnir yfirleitt myndað 

trúnaðarsambönd og þekkja til reglna og gilda í sveitarfélaginu. Í niðurstöðum sínum 

bendir hún á að skoða þurfi nánar hlutverk leikskólastjóra og vinnustaðamenningu 

(Friðbjörg Eyrún Sigvaldadóttir, 2014). 

Ég tel því áhugavert að kanna hver upplifun ungra leikskólastjóra sé af því að taka 

við starfi í fyrsta sinn ásamt því að kanna nánar fyrstu kynni þeirra af skólamenningu 

stofnunarinnar, hvaða þættir hennar reyndust gagnlegir nýjum yfirmanni og hvaða 

þættir gátu aftur á móti verið hamlandi. 

Eins og áður segir þá tel ég að niðurstöður rannsóknarinnar muni nýtast 

leikskólastjórum framtíðarinnar og geti gefi þeim góða hugmynd um hvernig best sé að 

haga sér þegar þeir sjálfir taka við starfi leikskólastjóra. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er 

jafnframt að gefa skóla- og fræðsluskrifstofum upplýsingar og hugmyndir um á hvaða 

hátt þær geti stutt við nýja leikskólastjórnendur þegar þeir hefja störf. 

Rannsóknarspurning mín er: Hver er upplifun ungra leikskólastjóra af því að taka við 

leikskólastjórastöðu í fyrsta sinn? Og undirspurningin er: Hvaða þættir í 

skólamenningunni eru styðjandi fyrir aðkomu nýs leikskólastjóra og hvaða þættir eru á 

sama hátt hamlandi í upphafi starfsins? 
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Rannsóknarspurningum mínum verður svarað með því að beita eigindlegri aðferð 

(e. qualitative research), þar sem hálfopin viðtöl (e. semi-structured interviews) verða 

tekin við sex unga leikskólastjóra. Í viðtölunum verður leitast við að fá fram upplifun 

leikskólastjóranna af því að taka við starfi leikskólastjóra í fyrsta sinn ásamt því að 

komast inn í skólamenningu leikskólans. Eftir að viðtölum lýkur verður notuð 

þemagreining (e. thematic analysis) til þess að greina gögnin. 

 

1.3 Uppbygging verkefnis 

Ritgerðin skiptist í sex kafla: inngang, fræðilegan bakgrunn, aðferðafræði, niðurstöður, 

umræður og lokaorð.  

Í fyrsta kafla, inngangi, er gerð grein fyrir kveikjunni að verkefninu, vali á 

viðfangsefni og markmiðum þess.  

Í öðrum kafla, þeim fræðilega, verður fjallað um hvað fræðin segja um þá þætti sem 

fjallað verður um.  

Í þriðja kafla verður fjallað um þá aðferð sem notuð var í rannsókninni, hvernig 

þátttakendur voru valdir, hvernig gagnaöflun fór fram, hvernig staðið var að 

gagnagreiningu og hvaða siðferðilegu atriði voru höfð að leiðarljósi. 

Í fjórða kafla verður fjallað um það sem fram kom í viðtölunum og helstu 

niðurstöður kynntar. 

Í fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru tengdar við 

þann fræðilega bakgrunn sem kynntur hefur verið.  

Í sjötta og síðasta kaflanum eru lokaorð þar sem settar eru fram persónulegar 

ályktanir um efnið. 
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2 Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla verður fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem rannsóknin byggist á. 

Fyrst verður fjallað um hlutverk og viðfangsefni leikskólastjóra og þær rannsóknir sem 

hafa verið gerðar um efnið. Næst verða kynntar tölulegar upplýsingar um aldur 

leikskólastjóra á Íslandi og í framhaldinu verður gerð grein fyrir því hvernig það er að 

taka við starfi leikskólastjóra. Einnig verður fjallað almennt um hugtakið 

stofnanamenningu og svo nánar farið út í staðbundna menningu í leikskólum. Þar á eftir 

verður greint frá því hvernig sé að koma nýr inn í skólamenningu og komið inn á þann 

stuðning sem leikskólastjórar geta leitað eftir í upphafi starfsferils síns og þær hindranir 

sem þeir geta þurft að glíma við. Að lokum verður rætt um hvert hlutverk 

leikskólastjóra sé í þróun menningar leikskólans. 

2.1 Helstu hlutverk og viðfangsefni leikskólastjóra 

Í 5. grein laga um leikskóla (2008) kemur fram að í leikskóla skuli vera leikskólastjóri 

sem stjórnar starfi hans í umboði rekstraraðila. Leikskólastjóri sér um daglegan rekstur 

og stjórnar starfi leikskóla ásamt því að sjá til þess að leikskólastarfið sé í samræmi við 

lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá og önnur gildandi fyrirmæli. 

Leikskólastjórinn á að stuðla að samstarfi milli foreldra, starfsfólks leikskólans og annars 

fagfólks með velferð barnanna að leiðarljósi. Leikskólastjóri á að boða til kennara- og 

starfsmannafunda eins oft og hann telur nauðsynlegt ásamt því að gera rekstraraðila og 

sveitarstjórn grein fyrir starfsemi leikskólans í ársskýrslu. 

Leikskólastjóri á að vera leikskólakennaramenntaður sbr. 6. grein laganna. Í 14. grein 

segir að leikskólastjóri sé ábyrgur fyrir því að í leikskólanum sé gefin út skólanámskrá. 

Skólanámskráin er nánari útfærsla á aðalnámskrá leikskóla og felur í sér uppeldis- og 

námsáætlun leikskólans þar sem markmið eru sett og skilgreindar eru leiðir að þeim 

markmiðum. 

Í aðalnámskrá segir að leikskólastjóri skuli vera faglegur leiðtogi og eigi að vera í 

forystu um að þróa metnaðarfullt leikskólastarf. Það sé hlutverk hans að unnið sé eftir 

aðalnámskrá leikskóla og þeim lögum og reglum sem snúa að leikskólanum. Einnig skuli 

hann leiða starfsmenn sína áfram á lýðræðislegan hátt og stuðla þannig að góðum 

samskiptum innan leikskólans. Honum ber að gefa starfsfólki sínu tækifæri á að bæta 
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þekkingu sína og ber ábyrgð á að meta allt sem viðkemur leikskólanum og starfinu. Allt 

þetta ber honum að gera með hag barnanna í leikskólanum að leiðarljósi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í starfslýsingu leikskólastjóra (Kennarasamband Íslands, 2011) kemur fram hver 

helstu viðfangsefni leikskólastjóra eru. Viðfangsefnin eru margþætt og ábyrgðin mikil. 

Meginverkefni skiptast í stjórnun og skipulagningu, uppeldi og menntun, 

foreldrasamstarf og annað. 

Stjórnun og skipulagning snýr að því að stjórna daglegri starfsemi leikskólans. 

Leikskólastjórinn ber ábyrgð á gerð skólanámskrár og ársskýrslu. Enn fremur er það á 

verksviði hans að meta starfsemi leikskólans og skila niðurstöðunum til rekstraraðila. 

Sem stjórnanda hvílir rekstrarleg ábyrgð í leikskólanum á honum. Þannig hefur hann 

eftirlit með húsnæði og leikvelli og ber ábyrgð á að eðlilegu viðhaldi sé sinnt og 

endurnýjun muna eigi sér stað eftir þörfum. Jafnframt sér hann um öll starfsmannamál, 

s.s. ráðningar, móttöku, þjálfun, leiðsögn og miðlun upplýsinga innan leikskólans. 

Varðandi uppeldi og menntun er leikskólastjórinn faglegur leiðtogi og ber honum að 

miðla þekkingu til starfsmanna. Að auki sér hann til þess að unnið sé eftir aðalnámskrá 

leikskóla og skólanámskrá ásamt því að deila verkefnum og ábyrgð innan leikskólans. 

Leikskólastjórinn ber ábyrgð á foreldrasamstarfi leikskólans. Honum ber að 

skipuleggja foreldrafundi og stjórna þeim auk þess gefa foreldrum upplýsingar um 

leikskólann og starfsemina sem þar fer fram. 

Undir annað falla samráðsfundir með rekstraraðilum og öðrum leikskólastjórum, 

ábyrgð á samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga, samstarf við grunnskóla og 

önnur verkefni sem varða stjórnun leikskólans. 

Eins og sjá má eru viðfangsefni leikskólastjóra mörg og mismunandi en öll mjög 

mikilvæg þótt ólík séu. Samkvæmt Hess (2003) kemur fram að viðfangsefni 

skólastjórnanda séu margvísleg. Gert er ráð fyrir því að hann beri ábyrgð á skólastarfinu 

í heild sinni, móti góðan árangur skólans, sjái til þess að þættir skólastarfsins séu 

metnir. Einnig ber honum að sjá um allar ráðningar í skólanum, taka allar ákvarðanir 

byggðar á þeim gögnum sem hann hefur hverju sinni, byggja upp og móta faglega 

menningu innan skólans og tryggja að öll börnin í skólanum fái kennslu við hæfi. 

Eins og fram kemur í starfslýsingum leikskólastjóra þá bera þeir rekstrarlega ábyrgð í 

leikskólanum. Í rannsókn Lilju Kolbrúnar Steinþórsdóttur (2015) kom fram að ýmis áreiti 

taki tíma frá leikskólastjórunum og telji þeir sig m.a. líka sinna starfi húsvarðar þar sem 

það kemur í þeirra hlut að laga ýmsa hluti innan leikskólans, s.s. biluð klósett eða hurðir 
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sem falla illa að stöfum. Einnig telja þeir að mikill tími geti farið í að fá viðeigandi hjálp 

ef þeir geta ekki leyst vandamálið sjálfir (Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir (2015). Þetta 

virðist vera raunin í mörgum leikskólum og á án efa þátt í tímaskorti leikskólastjóra. 

Næst verður rætt um ýmsar rannsóknir á hlutverki og viðfangsefnum leikskólastjóra þar 

sem komið er inn á þá þætti sem taka mikinn tíma í starfi þeirra. 

2.2 Rannsóknir á hlutverkum og viðfangsefnum skólastjórnenda 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á starfi leikskólastjóra hér á Íslandi þar sem m.a. er 

fjallað um hlutverk þeirra. Niðurstöður rannsóknanna benda til þess að starfsmannamál 

taki mikinn tíma í starfi leikskólastjóra, skrifræðið virðist vera orðið mikið og tímaleysis 

virðist oft gæta hjá þeim. 

Í niðurstöðum Lilju Kolbrúnar Steinþórsdóttur (2015) í rannsókn hennar á streitu í 

starfi leikskólastjóra kemur fram að starfsmannamál taki mikinn tíma í starfi 

leikskólastjóra og hafa þau einna mest áhrif á streitu í starfi þeirra. Starfsmannamálin 

eru margvísleg allt frá því að vera ráðningar nýrra starfsmanna til þess að vera 

samræður við starfsmenn um persónuleg mál þeirra. Í niðurstöðum segir einnig að 

leikskólastjórum finnist skrifræðisverkefni vera orðin of mörg og erfitt geti verið að 

sinna þeim vegna tímaleysis. Utanaðkomandi kröfur frá sveitarfélögum hafi aukist að 

mati leikskólastjóranna, þá í formi alls kyns skýrslna og áætlunargerðar. 

Í niðurstöðum Egils Óskarssonar (2015) í rannsókn hans á störfum nýrra 

leikskólastjóra sem tóku við starfi þar sem erfiðleikar höfðu ríkt kemur fram að 

starfsmannamál eru sá þáttur í starfinu sem tekur hvað mestan tíma og orku frá 

leikskólastjórum. Einnig kom fram að skriffinnska, fjármálaumsýsla og skýrslugerð tæki 

mikinn tíma á kostnað faglegra málefna og þess að efla jákvæðan anda í 

starfsmannahópnum. 

Niðurstöður Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) á því hvernig 

skólastjórar í Reykjavík líta á sitt hlutverk sem faglegir leiðtogar í skólastarfi og áherslur 

og gildi sín í starfi benda til þess að skólastjórar leggi áherslu á forystuhlutverkið, 

árangur nemenda og umhyggju fyrir velferð og líðan. Einnig kemur fram að verkefni 

skólastjóra séu mjög mörg og ekki alltaf skilgreind nægilega vel. Allir skólastjórarnir 

töluðu um rekstrarlega forystu og að mikill tími færi í skipulag og rekstrarlega þætti. 

Flestir skólastjóranna lögðu jafnframt áherslu á að starfsmennirnir gætu alltaf leitað til 

sín og höfðu þeir því yfirleitt opið inn á skrifstofu sína en af því gat hlotist truflun svo að 

þeim reyndist erfitt að forgangsraða verkefnum. 
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Rannsókn Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunnar Helgu Lárusdóttur 

(2008) snýr að þeim breytingum sem hafa orðið á störfum skólastjóra í íslenskum 

grunnskólum. Rannsóknir þeirra um efnið eru þrjár (1997, 2002, 2008) og því er hægt 

að fylgja eftir þeim breytingum sem hafa orðið á þessum tíma. Í öllum rannsóknunum 

þremur er talsvert bil milli þess sem skólastjórar telja æskilega röðun viðfangsefna 

sinna og hvernig þetta er í raunveruleikanum. Þessi munur stafar samkvæmt 

rannsakendum af því að skólastjórinn hefur takmarkað vald á umhverfi sínu, t.d. vegna 

ytri krafna. Í niðurstöðum í rannsókninni sem gerð var árið 1991 en birtist 1997 segir að 

viðfangsefni tengd stjórnun og umsýslu taki of mikinn tíma frá faglegum viðfangsefnum 

skólastjóra sem vilji fá meiri tíma og sinna betur áætlana- og námskrárgerð. Samkvæmt 

rannsakendum virðast stjórnendur því vera í klemmu milli sinna daglegu 

stjórnunarstarfa sem taka of mikinn tíma og langtímaforystuhlutverks síns svo að þeim 

gefst ekki færi á að sinna hlutverki sínu eins vel og þeir helst vilja. 

Starfsmannamál hafa fengið aukið vægi í hlutverki skólastjóra, bæði hvað varðar 

raunverulega og ákjósanlega forgangsröð helstu viðfangsefna skólastjóra. Í 

rannsókninni árið 1991 settu skólastjórar starfsmannamál í fimmta sæti í raunverulegri 

forgangsröð og í sjötta sætið í þeirri ákjósanlegu en í rannsókninni árið 2006 sem birt 

var árið 2008 skipa starfsmannamál annað sæti í báðum forgangsröðum. Þetta bendir 

til þess að meiri tími skólastjóra fari í að sinna starfsmönnum og málum þeim tengdum. 

Niðurstöður þessara þriggja rannsókna Barkar, Ólafs og Steinunnar benda til þess að 

starf skólastjóra sé sífellt að breytast og því sé hlutverkið alltaf að mótast. Ein mesta 

breytingin að þeirra mati felst í auknu samstarfi og samráði sem skólastjórar eiga í við 

ýmsa hagsmunaaðila bæði innan skólans og utan (Börkur Hansen, Ólafur H. 

Jóhannsson, Steinunn Helga Lárusdóttir, 1997; 2002; 2008). 

Ákveðinn samhljómur virðist ríkja hjá leikskólastjórum og grunnskólastjórum í 

hugmyndum þeirra um hlutverk sitt sem skólastjórnendur. Þeir eru sammála um það að 

utanaðkomandi kröfur frá ýmsum hagsmunaaðilum hafi aukist og taki mikinn tíma í 

starfinu og geri það að verkum að minni tími gefst til að sinna faglegum málum. Eins 

virðast starfsmannamál nú taka meiri tíma í starfinu en áður. Samkvæmt Rodd (1998; 

2006) þá eru skyldur leikskólastjóra margar og viðfangsefnin mjög mismunandi. Tíminn 

sem leikskólastjórar hafi til að sinna skyldum sínum sé af skornum skammti og oft ekki 

nægur til að sinna þeim mörgu og ólíku verkefnum sem þeim ber að sinna. Því geti það 

reynst þeim erfitt að gera öllu viðunandi skil. 
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2.3 Aldur leikskólastjóra á Íslandi 

Þar sem rannsókn mín fjallar um unga leikskólastjóra á Íslandi er fróðlegt að skoða aldur 

leikskólastjóra hér á landi. Haustið 2014 voru við störf 256 leikskólastjórar á Íslandi og á 

mynd 1 hér að neðan má sjá að einungis 25 þeirra voru 40 ára og yngri. Yngsti 

leikskólastjórinn var 28 ára og sá elsti 67 ára. Flestir leikskólastjórar á Íslandi voru 42 

ára, 43 ára og 54 ára. En eins og sjá má á myndinni er mikill meirihluti 

leikskólastjóranna eldri en 50 ára (Haukur Pálsson, 2015). 
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Mynd 1. Aldur leikskólastjóra á Íslandi, haustið 2014. 

Þegar þessar tölur eru skoðaðar má velta því fyrir sér af hverju svo fáir ungir 

leikskólastjórar eru starfandi á Íslandi.  

Er það vegna þess að: 

 ... það er lítil endurnýjun í stéttinni þar sem leikskólastjórar taka við starfi og 

sinna því þangað til þeir fara á eftirlaun? 

 ... starfið er ekki eftirsóknarvert vegna mikils álags og streitu? sbr. rannsókn Lilju 

Kolbrúnar Steinþórsdóttur, 2015.  

 ... margir umsækjendur eru um hverja lausa stöðu og eldri umsækjendur eiga 

frekar möguleika vegna reynslu sinnar? 

2.4 Að taka við starfi leikskólastjóra 

Þegar skólastjórnendur hefja störf er ætlast til þess að þeir skilji hlutverk sitt vel og viti 

hvernig þeir eigi að fara með sín nýju völd. Þeim ber enn fremur að sýna kunnáttu í því 
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að koma á eða treysta fagleg sambönd og byggja upp ákveðinn strúktúr innan skólans 

til þess að auðveldara sé að ná markmiðum (Walker og Qian, 2006). 

Í rannsókn Forrester og Gunter (2010) um níu skólastjóra sem nýlega höfðu tekið við 

starfi á Englandi kom fram að nýir yfirmenn eru allir áhugasamir um að skilgreina 

áherslur og koma á framförum í skólastarfinu. Þeir vilja komast á góðan hátt og án 

mikilla erfiðleika inn í skólaumhverfið og móta þannig sjálfsmynd sína innan skólans. Í 

rannsókninni kom fram að misjafnt var hvaða áherslur skólastjórarnir notuðu í upphafi 

starfsins. Sumir hófu starf sitt með miklum breytingum á skólastarfinu en aðrir ákváðu 

að láta breytingarnar bíða og byrja á því að komast inn í starfið áður en þeir breyttu 

hlutum. Fram kom að sumir skólastjóranna mættu mikilli andstöðu kennara og annarra 

starfsmanna þar sem þeir voru vanir því að fyrrverandi skólatjóri gerði hlutina á annan 

hátt. A.m.k. einn skólastjóri talaði um að honum hafi fundist hann þurfa að kynnast 

skólamenningunni í upphafi og blanda svo sínum eigin væntingum um skólastarfið við 

þær venjur sem fyrir voru. Að hans mati var betra að sýna hugmyndir sínar í verki 

heldur en með orðum því að þá skildi fólk betur hvað honum gengi til. Fram kom að 

sumum skólastjóranna fannst erfitt í upphafi að finna jafnvægi milli þess að stjórna 

skólanum, gera nauðsynlegar breytingar, vinna að starfsmannamálum og öðrum 

þáttum í skólastarfinu og öðlast traust, stuðning og skuldbindingu starfsfólksins. 

Það sem kemur nýjum skólastjórnendum oft á óvart er hversu mikil skriffinnska 

fylgir starfinu enda virðist vinnan aldrei klárast. Einnig vekur furðu þeirra hversu mikinn 

tíma stjórnsýslumál taka í starfinu svo að ekki gefst ráðrúm til að fylgja eftir 

markmiðum skólastarfsins. Það getur því verið erfitt fyrir nýjan skólastjórnanda að finna 

jafnvægi á milli þessara tveggja þátta í starfinu (Walker og Qian, 2006). Þetta 

samræmist því sem fram kemur í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2012) þar sem fram 

kemur að leikskólastjórar telja að stjórnunar- og fjármálaþáttur starfsins taki of mikinn 

tíma frá faglegum þáttum. Einnig gagnrýna þeir að eftirlitsaðilar, s.s. skólaskrifstofur og 

fræðsluyfirvöld, auki sífellt  kröfur um að leikskólastjórar sinntu skýrslu og áætlanagerð 

en slík skriffinnska auki vinnuálag leikskólastjóranna. 

2.5 Menning í skólum 

Hér á eftir verður aðeins rætt um hugtakið stofnanamenningu og hvernig menning er 

innan stofnana. Nánar verður fjallað um hugtakið skólamenningu sem lýsir þeirri 

menningu sem á sér stað innan skóla og greinir þá í sundur. Óhætt er að segja að 

hugtakið skólamenning sé mikilvægt í þessari rannsókn þar sem staðbundin menning 
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innan leikskólans hefur mikið um það að segja hvernig leikskólastjórum tekst til í 

upphafi starfsferils síns. 

Börkur Hansen (2003) talar um að hugtakið stofnanamenning sé samsett úr 

orðunum stofnun og menning. Til þess að menning geti orðið til þurfa menn að eiga í 

samskiptum sem eru grunnþátturinn í menningunni. Því má segja að stofnanamenning 

sé hugtak sem notað er yfir ákveðin samskipti innan ákveðinnar heildar sem stofnun 

óneitanlega er.  

Stofnanamenning mótast af þeim skráðu og óskráðu reglum sem eru við lýði í 

stofnunum. Starfsmenn vinna eftir ákveðnum meginreglum sem eru í stofnuninni, bæði 

þeim formlegu sem eru skráðar og þeim óformlegu sem eru ekki skráðar. Óskráðu 

reglurnar segja oftast til um það hvernig hlutir innan stofnunar eru vanalega gerðir. Ekki 

er hægt að segja nákvæmlega um hvaða þættir það eru sem móta menninguna hverju 

sinni en hver menning hefur sín sérkenni og hafa þar m.a. áhrif stærð, verklag og aldur 

(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998; Börkur Hansen, 2003). 

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2010) vitna þær í Schein (2004) 

sem telur að stofnanamenning verði til þegar leiðtogar kynna hugmyndir sínar og gildi 

fyrir hóp innan stofnunar. Ef hópurinn samþykkir hugmyndirnar verður til menning sem 

lýsir því hvernig forysta er viðurkennd innan hópsins. Hlutverk leiðtoga er að fylgjast 

með umhverfi stofnana og sjá til þess að grípa inn í ef hugmyndir og umhverfi breytast. 

Þá á þann hátt að vinna að þróun og breytingum. En að mati Schein verða leiðtogar að 

þekkja takmörk menningar sinnar og vera tilbúnir að aðlaga hana að nýjum aðstæðum. 

Börkur Hansen (2003) vitnar í rannókn William Ouchi (1981) sem segir að 

stofnanamenning skipti mestu máli í þeim fyrirtækjum sem gekk vel. Staðbundna 

menningin, þar sem vel gengur, lýsir sér jafnan á þann hátt að í stofnuninni ríkir traust, 

starfsmenn kunna að vinna saman í hópum, allir eiga jafna möguleika á starfsframa og 

allir starfa með hag stofnunarinnar að leiðarljósi (Börkur Hansen, 2003). 

Hér hefur verið rætt um hugtakið stofnanamenningu sem lýsir einkennum á 

starfsemi stofnunar. Skólamenning er hins vegar notuð til að lýsa stofnanamenningu í 

skólum með því að taka fyrir ýmis sérkenni í starfi hvers skóla, s.s. venjur, siðir, skoðanir 

og viðhorf (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2013). Deal og 

Peterson (1999) vitna í Willard Waller (1921) þegar þeir segja að skólamenning sé ekki 

nýtt fyrirbæri heldur hafi skólar alltaf haft sína menningu en það birtist í því að í hverri 

stofnun eru persónuleg sambönd, siðir, hefðir og venjur sem ber að fylgja. 

Stofnanamenning er það sem greinir skóla í sundur. Allir skólar fara eftir 

aðalnámskrá og geta einnig verið með svipaðar áherslur í starfi. En það eru siðirnir, 
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venjurnar og normin sem starfsmennirnir móta en það segir okkur hvernig menningin 

er sem gerir skólana eins mismunandi og þeir eru margir. Ýmislegt getur haft áhrif á 

skólamenninguna og nægir þar að nefna stærð skólans, aldur hans, staðsetning, 

hönnun og samsetning starfsmannahópsins, s.s. aldur og menntun (Börkur Hansen, 

2003). Í leikskólum veltur menningin á félagslegum samskiptum og jafnvægi í 

samböndum. Nauðsynlegt er að í hverjum leikskóla sé góð menning þar sem félagsleg 

samskipti eru grundvöllur þess að ná markmiðum í leikskólastarfi. Samband 

starfsmanna þarf því að vera gott til þess að geta veitt börnum og foreldrum góða 

þjónustu (Rodd, 1998; 2006). 

Í skólamenningu felst tilgangur sem leiðir til árangurs en misjafnt er eftir skólum 

hvernig hann lýsir sér enda verklag ólíkt og skoðanir breytilegar. Mestu máli skiptir þó 

það sem hvetur kennara áfram í kennslu sinni, fær skólastjóra til þess að leiða starfið 

áfram, börnin til þess að læra og foreldra og samfélag til þess að bera traust til skólans 

(Deal og Peterson, 1999). 

Þessi ósýnilega menning í skólum sem tekið er sem sjálfsögðum hlut hefur daglega 

áhrif á það hvernig hlutir eru túlkaðir innan skólans. Menningin, sem samanstendur af 

félagslegri merkingu sem mótar viðmót og hegðun, varð ekki til á einni nóttu heldur 

mótast hún af vinnu skólastjóra og kennara við að styrkja, hlúa að og breyta 

undirliggjandi viðmiðum, gildum, viðhorfum og forsendum. Skólamenningin hefur að 

auki mikil áhrif á það hvernig fólk hugsar, framkvæmir og líður innan skólans (Deal og 

Peterson, 1999). 

Í rannsókn Ingileifar Ástvaldsdóttir (2009), Skólastjórnun og mótun skólamenningar í 

nýjum grunnskólum, kemur m.a. fram þegar rætt var um skólamenninguna í einum 

skólanna að samskipti væru góð, jafnræðis væri gætt á milli starfsmanna og allir 

tengdust vinaböndum. Ef starfsandinn væri góður þá liði öllum vel. 

Innan hverrar stofnunar verður að hafa í heiðri ákveðin gildi. Hægt er að skilgreina 

gildi sem ákveðinn staðal á gæðum eða góðvild sem er undirstaða hegðunar fólks og 

ákvarðanatöku. Gildi eru því ekki bara markmið og niðurstöður heldur veita þau dýpri 

skilning á því hvað er mikilvægt. 

Viðhorf eru það hvernig við skiljum og tökumst á við heiminn í kringum okkur. Þau 

eru skoðanir um sannleikann og raunveruleikann. Viðhorfin eiga uppruna sinn í reynslu 

einstaklinga eða hópa og lestri bóka og greina. Viðhorf í skólum eru öflug þar sem þau 

tákna m.a. skilning okkar á getu nemenda, ábyrgð kennara á námi og námsárangri. 

Forsendur er oft litið á sem samansafn viðhorfa og gilda sem leiða hegðun. Enn 

fremur móta þær hugsanir og gjörðir fólks og liggja djúpt í menningunni. Í skólum geta 
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verið undirliggjandi forsendur um ýmislegt tengt starfinu, s.s. flokkun barna og eðli 

námskrár og kennslu. Erfitt getur verið að meta menningarforsendur þar sem þær 

tengjast oft goðsögnum (Peterson og Deal, 2002). 

Venjur eða norm styrkja gildi, viðhorf og forsendur enda segja þær hvernig fólk á að 

hegða sér. Hlutverk þeirra er að eyða óvissu og efla stöðugleika. Venjurnar þróast 

formlega og óformlega. Í skólum styrkir starfsfólk ákveðnar leiðir í vinnu og samskiptum 

með ákveðnum skilaboðum og viðurlögum þegar einstaklingar yfirstíga gildandi mörk. Í 

sumum skólum segja venjurnar til um það hvernig starfsfólk eigi að klæða sig, hvernig 

eigi að koma fram við foreldra, hvað starfsmenn eigi að tala um í undirbúningstíma og 

hversu oft kennarar eigi að sækja námskeið. Misjafnt er að hvaða marki jákvæðar 

venjur eða neikvæðar venjur hafa myndast í skólum.  

Eftirfarandi venjur hafa m.a. verið skilgreindar jákvæðar:  

 að koma fram við aðra með virðingu, 

 að efla mannauðinn í stofnuninni, 

 að vera tilbúinn að taka ábyrgð, 

 að hvetja skjólstæðingana til dáða, 

 að vera hjálpsamur 

Þær venjur sem hafa m.a. verið skilgreindar sem neikvæðar eru: 

 að fela upplýsingar fyrir öðrum, 

 að koma illa fram við samstarfsfélaga, 

 að kvarta yfir öllu, 

 að gagnrýna skólann fyrir utan hann, 

 að sinna einkahagsmunum fyrst áður en tekið er til við að mæta þörfum 

nemenda (Deal og Peterson, 1999). 

Að ofansögðu má ráða að menning leikskóla mótast af þeim siðum, venjum og normum 

sem starfsmennirnir hafa ákveðið að fylgja. Miklu máli skiptir þá að samvinna 

starfsmanna leikskólans sé með ágætum þar sem óþvinguð og einlæg samskipti eru 

grundvöllur þess að leikskólastarfið sé gott. En skoðum nú nánar hvernig sterk 

skólamenning lýsir sér. 

2.5.1 Sterk skólamenning 

Börkur Hansen (2003) hefur fjallað um sterka skólamenningu og vitnar í Sergiovanni 

(1994) sem telur hana eftirsóknarverða. Hann segir að skipulag skóla eigi að byggjast á 

sameiginlegu gildismati allra sem í skólanum starfa. Ekki skipti öllu máli hver gildin eru 

en mikilvægt sé að þau séu sameiginleg og allir hafi þau að leiðarljósi í starfi sínu. Þar 
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sem skólamenning sé til eftirbreytni ríki traust og vinsemd, starfsmenn sýni ábyrgð og 

hafi miklar væntingar til stofnunarinnar ásamt því að helga henni krafta sína.  

Deal og Peterson (1999) tala um að skólamenning hafi áhrif á alla þætti starfsins, 

t.d. hvað er talað um í kaffitímum, hvernig fagleg þróun skólastarfsins er eða hvaða 

kennsluaðferðir eru notaðar. Sterk, jákvæð skólamenning hefur öflug áhrif á marga 

eiginleika í skólastarfinu. Dæmi um sterka jákvæða skólamenningu: 

 Hún hefur áhrif á skilvirkni skóla og veitir félagslega hvatningu til þess að standa 

sig í starfi. 

 Hún eflir starfsanda og samstarf og stuðlar þannig að bættum starfsanda og 

skilvirkari starfsháttum við að leysa vandamál. 

 Hlúir vel að breytingum og viðleitni. Starfsfólk er tilbúið til þess að gera tilraunir 

með nýjar aðferðir og leitar að nýjum starfsháttum til þess að leysa vandamál. 

Enn fremur styrkir hún nám og þroska með því að styðja við andrúmsloft þar sem 

allir taka þátt í breytingum. 

 Henni fylgir skuldbinding og auðkenning fyrir starfsmenn, nemendur og 

stjórnendur. Allir innan skólans eru hvattir áfram og finnst þeim þeir vera 

skuldbundnir skólanum sem hefur ákveðna merkingu, gildi og tilgang fyrir þá. 

 Hún með hvatningu stuðlar að aukinni starfsorku nemenda jafnt sem kennara þar 

sem bjartsýni, umhyggja og stuðningur eru ávallt höfð að leiðarljósi. 

 Hún eykur áherslu á daglega hegðun og athygli á hvað er mikilvægt. Þó að 

skrifaðar reglur, starfslýsingar og lög séu nauðsynleg geta óskrifaðar reglur í 

menningunni um væntingar og siði í daglegu starfi verið enn mikilvægari. Með 

sterkum gildum er í daglegri vinnu lögð áhersla á brýnustu málefnin í gæðum 

kennslunnar (Deal og Peterson, 1999). 

2.6  Að koma nýr inn í skólamenningu 

Það getur verið flókið að komast inn í stofnanamenningu á nýjum vinnustað þar sem 

bæði þarf að læra formlegar og óformlegar reglur í menningunni. Óskráðar reglur í 

leikskólum er svokölluð „almenn vitneskja“ innan leikskólans. Þessi vitneskja getur verið 

uppspretta misréttis, mismununar og valdið togstreitu meðal leikskólastjóra, starfsfólks 

og jafnvel foreldra (Rodd, 1998; 2006). 

Þegar nýr stjórnandi hefur störf í skóla lærir hann fljótlega þær reglur sem eru 

skráðar. Á óskráðum reglum tekur lengri tíma að átta sig á en með tímanum lærast þær 

líka með því að hlusta á eldri starfsmenn og fylgjast með þeim ásamt því að taka vel 

eftir því sem er að gerast í skólanum. Í skólum eru yfirleitt þrjár tegundir af 

kennarahópum sem hjálpa nýjum starfsmönnum við að komast inn í menninguna. Það 
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eru sögumenn, þeir sem vita allt betur og þeir sterku. Sögumennirnir eru þeir sem hafa 

unnið lengi í stofnuninni og vita allt. Í upphafi er gott að leita til þeirra en þegar nýi 

kennarinn er farinn að læra á vinnustaðinn nennir hann ekki að hlusta á endurtekningar 

sögumannanna. Þeir sem vita allt betur en aðrir eru þeir sem vilja fá ábyrgð en þegar 

þeir loks fá hana þá eru þeir ekki tilbúnir til þess að axla ábyrgðina. Þeir kenna nýjum 

starfsmönnum að treysta engum innan stofnunarinnar. Þeir sterku eru á hinn bóginn 

forystusauðir og tilbúnir að axla ábyrgð og framkvæma hlutina. Þeir uppskera fljótt 

virðingu nýliðanna (Börkur Hansen, 2003). 

Í skólum geta verið ýmsar mismunandi siðvenjur og tengist ein þeirra því að taka á 

móti nýjum starfsmönnum. Þessi athöfn getur verið einföld kynning á starfsmanni 

þegar hann hefur störf í skólanum þar sem hann og bakgrunnur hans er kynntur. 

Athöfnin getur einnig verið flóknari og felst þá í því að starfsmaðurinn fær handleiðslu 

frá starfsmanni með reynslu innan skólans. Í þessari handleiðslu er farið yfir sögu 

skólans og þau faglegu gildi sem höfð eru að leiðarljósi í skólastarfinu (Deal og 

Peterson, 1999). Í rannsókn Guðrúnar Jónu Thorarensen (2012), Gagnsemi handleiðslu 

fyrir leikskólastjóra, kom fram að handleiðslan hefði haft jákvæð áhrif á 

leikskólastjórana á þann hátt að í henni hefðu þeir fundið þann stuðning sem þeir 

leituðu að svo að þeir næðu betur markmiðum sínum í vinnunni og væru skilvirkari í 

starfi. 

Deal og Peterson (1999) segja að nýir starfsmenn séu oft varkárir þegar þeir byrja að 

vinna í nýjum skólum og reyna að lesa í menninguna sem þar er. Því sé þetta mikilvægur 

tími fyrir starfsmenn sem eru með reynslu innan skólans til þess að segja frá skólanum, 

gildum hans og afrekum. Þessar sögur eiga að vera sannar, hvetjandi og grípandi svo að 

áhuga hlustandans sé náð. Það að segja sögur er öflug leið til þess að segja frá gildum, 

styrkja venjur og fagna skólamenningunni. 

Nýir leikskólastjórar taka flestir við starfi af einhverjum öðrum sem þýðir að þeir 

þurfa að vinna í menningu sem þegar hefur náð að mótast. Leikskólastjórinn mun svo 

sjálfur koma með ákveðna menningarstrauma með sér frá fyrra starfi. Það er því 

leikskólastjórans að styrkja þá menningu sem fyrir er, móta hana til að ná fram 

breyttum áherslum eða reyna snúa henni á þann hátt að ekki tapist sameiginlegur 

skilningur (Deal og Peterson, 1990). 

Sem fyrr segir er auðveldara fyrir nýjan leikskólastjóra að ná tökum á þeim formlegu 

reglum sem eru fyrir í leikskólanum en þeim óformlegu. Þar sem erfitt getur reynst fyrir 

leikskólastjóra að komast inn í skólamenninguna er mikilvægt fyrir þá að fá stuðning í 
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upphafi starfsferils síns. Í næsta kafla fer ég nánar í þann stuðning sem gott er fyrir 

leikskólastjórana að fá og þær hindranir sem þeir geta glímt við í upphafi. 

2.7 Stuðningur og hindranir í starfi leikskólastjóra 

Í upphafi starfsferils er gott fyrir nýja leikskólastjóra sem og aðra skólastjórnendur að 

finna reyndan samstarfsfélaga sem getur bæði veitt þeim visku og aðstoð í starfi. Gott 

er að eiga trúnaðarfélaga á vinnustaðnum sem hægt er að eiga við hreinskilin samtöl. 

Það hjálpar til við að draga úr einsemd leikskólastjóra en í þessu starfi er hætt við að 

stjórnandinn finni til einmanaleika þess sem er ábyrgur fyrir öllum þáttum 

leikskólastarfsins (Rooney, 2000; Walker og Qian, 2006). Nýir skólastjórnendur eru 

hvattir til þess að vinna náið með nemendum, kennurum og foreldrum til þess að 

kynnast þeim vel og hljóta frá þeim viðurkenningu í starfi (Vandenberghe, 2003). 

Sá tími sem fer í að hlusta á og tala við starfsmenn sína um áhyggjur þeirra, 

væntingar og hugmyndir nýtist skólastjórnanda vel. Fyrir vikið öðlast hann 

viðurkenningu og stuðning starfsfólksins ásamt því að hann kynnist þá styrkleika þess 

og getur betur áttað sig á hugsanlegu framlagi þess til skólans (Walker og Qian, 2006). 

Að lokum er mikilvægt fyrir leikskólastjóra sem og aðra skólastjórnendur að halda 

áfram að læra, lesa sér til um efni, mæta á fagfundi, sækja námskeið og eiga samtöl við 

fagfélaga. Þetta er mikilvægt þar sem leikskólastjórum ber að leiða áfram faglegt starf í 

leikskólum og stuðla að faglegu starfi og framþróun því að ekkert er betra en að hann 

sýni áhuga og fyrirmynd í starfi (Rooney, 2000; Walker og Qian, 2006). 

Í rannsókn Friðbjargar Eyrúnar Sigvaldadóttur (2014) um handleiðslu leikskólastjóra, 

kom fram að sá formlegi stuðningur sem nýir leikskólastjórar höfðu í upphafi starfsins 

var handleiðsla frá reyndum leikskólastjóra, fræðslufundir á vegum sveitarfélaga, 

tengiliðir hjá fræðsluskrifstofum og námskeið fyrir stjórnendur. Óformlegur stuðningur 

sem leikskólastjórarnir höfðu fólst í því að hitta aðra leikskólastjóra og þiggja 

leiðbeiningar frá fræðsluskrifstofum. Leikskólastjórarnir sem fengið höfðu formlega 

handleiðslu frá reyndari leikskólastjóra voru allir sammála um gagnsemi hennar. 

Hindranir í starfi leikskólastjóra geta verið ýmsar en oft er búist við því af 

leikskólastjórum sem og öðrum stjórnendum að þeir hafi algera þekkingu og 

sérfræðikunnáttu í starfi áður en þeir byrja í starfinu (Walker og Qian, 2006). En það er 

sjaldnast raunin og þeir erfiðleikar sem leikskólastjórar geta átt við í upphafi starfs síns 

geta verið ýmsir. Þeir geta átt erfitt með að skilja hlutverk sitt sem stjórnenda í upphafi 

starfsferils síns og hvernig þeim ber að nýta þetta nýja vald sem þeim hefur verið 

úthlutað. Þeir geta haft takmarkaða tæknilega þekkingu og átt í erfiðleikum með að 
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framkvæma það sem þeim var ætlað að gera ásamt því að þeir geta átt í erfiðleikum 

með starfsumhverfið (Daresh og Playko, 1994; Walker og Qian, 2006). 

Weindling og Dimmock (2006) segja að helstu vandamál nýrra skólastjórnanda í 

byrjun feril síns séu: stíll og framkvæmd fyrri skólastjórnanda, samdráttur í rekstri 

skólabygginga, samskipti og samráð við starfsfólk, ímynd skólans, veikir hlekkir og 

óhæfir starfsmenn og lélegur starfsandi. 

Vinsældir fyrri skólastjórnanda getur verið mikil hindrun í starfi nýrra leikskólastjóra. 

Erfitt getur verið að eiga við það að vera sífellt borinn saman við fyrri stjórnanda á þann 

hátt að hann gerði allt betur þótt raunin hafi kannski verið önnur. Á sama hátt getur 

verið erfitt fyrir leikskólastjóra að komast inn í skólamenningu leikskólans. Mikilvægt er 

þó að kynna sér hana vel og virða hana í upphafi starfsins þótt erfitt geti verið að heyra í 

sífellu: „ Við höfum alltaf gert þetta svona hér í skólanum“ (Rooney, 2000).  

Margar hindranir geta orðið á vegi nýrra leikskólastjóra strax í upphafi og erfitt getur 

reynst fyrir þá að komast inn í starfið þar sem oft er búist við því að þeir kunni allt. 

Menning leikskólans getur einnig verið ákveðin hindrun og átt þátt í því að 

leikskólastjórinn eigi erfitt með að fóta sig vegna samanburðar við fyrri stjórnanda eða 

neikvæðs starfsanda. 

Eins og áður hefur komið fram í kaflanum um rannsóknir á hlutverki og 

viðfangsefnum skólastjórnenda þá taka starfsmannamál mikinn tíma í starfi 

leikskólastjóra ásamt því að skriffinnska hefur aukist. Leikskólastjórum finnst orðið erfitt 

að sinna þessum verkefnum vegna tímaleysis (Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir, 2015). Í ljósi 

þessa má áætla að tímaleysi sé ákveðin hindrun sem leikskólastjórar glíma við um 

þessar mundir. 

2.8 Hlutverk leikskólastjóra í skólamenningu 

Schein (2010) telur að menning komi í grundvallaratriðum úr þremur áttum. Í fyrsta lagi 

eigi hún rætur sínar í skoðunum, gildum og forsendum þess leikskólastjóra sem stofnar 

leikskólann. Í öðru lagi mótist hún af námi og reynslu starfsmanna  þegar leikskólinn 

þróast. Í þriðja lagi verður hún fyrir nýjum viðhorfum, gildum og forsendum þegar inn í 

menninguna koma nýir starfsmenn og stjórnendur. Fyrsti leikskólastjórinn í hverjum 

leikskóla hefur sérstakt hlutverk þar sem það kemur í hans hlut móta menninguna með 

því að hafa sterkar skoðanir á því hvað skuli gera og hvernig famkvæmdinni skuli 

háttað. Einnig er það hlutverk hans að svara spurningum starfsmanna sinna um það 

hvernig þeim beri að starfa, jafnt innan dyra sem utan (Schein, 2010). Mikilvægt er að 

leikskólastjórinn hafi sterkar skoðanir og ákveðna sýn á það sem hann er að gera en 
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niðurstöður Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2010) í rannsókn þeirra um 

skólamenningu og fjölbreytta starfsmannahópa í leikskólum benda til þess að tengsl séu 

á milli skólamenningar, stjórnunar og starfsánægju starfsfólksins (Hanna Ragnarsdóttir 

og Hildur Blöndal, 2010). 

Árangursrík samskipti innan leikskólans eru háð næmni leikskólastjórans í að skilja 

líðan og þarfir starfsmanna sinna. Það er því á ábyrgð leikskólastjórans að efla jákvæðan 

vinnuanda innan leikskólans og stuðla að menningu þar sem heiðarleiki er ætíð hafður 

að leiðarljósi (Rodd, 1998). 

Hlutverk leikskólastjóra er því að búa til menningu og endurmóta hana. Það geta 

þeir gert með aðgerðum, samtölum, ákvörðunum og opinberum yfirlýsingum (Deal og 

Peterson, 1999). Menningin innan leikskólans hefur áhrif á börnin og nám þeirra svo að 

leggja verður áherslu á að gildi og hefðir í skólamenningunni ýti undir nám barnanna og 

metnað þeirra (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2013; Deal 

og Peterson, 1999). 

Ef forsendur leikskólastjórans um það hvernig eigi að framkvæma hlutina eru rangar 

þá mistekst hópnum. En ef forsendur leikskólastjórans eru hinn bóginn réttar býr 

hópurinn til sterkan leikskóla þar sem menningin endurspeglar upphaflegar forsendur. 

Ef umhverfið breytist og forsendurnar virka ekki lengur þá verður leikskólinn að finna 

leið til þess að breyta menningunni eða hluta af henni. Það getur reynst mjög erfitt ef 

sami leikskólastjóri og mótaði menninguna er enn við stjórn þar sem hann kemur ekki 

alltaf auga á þær breytingar sem þarf að gera. Ef nýr leikskólastjóri tekur við mun líklega 

verða meiri fjölbreytni innan leikskólans en um leið gefst færi á að gera nauðsynlegar 

breytingar á markmiðum og jafnvel einhverjum þáttum menningarinnar ef með þarf 

(Schein, 2010). 

Ef breyta þarf einhverju innan leikskólans er best fyrir leikskólastjórann að einbeita 

sér að skólamenningunni en með þeim hætti tekst honum að breyta og þróa hlutverk 

starfsmannanna. Það er flókið ferli sem tekur tíma því að breyta þarf gildismati 

starfsmanna ásamt venjum, siðum og normum innan leikskólans auk þess að taka þarf 

til endurskoðunar vinnulag og formgerð (Börkur Hansen, 2003; Deal og Peterson, 1999). 

Eftir að nýr leikskólastjóri hefur störf verður hann fyrst og fremst að lesa á milli 

línanna og sjá hvað er raunverulega að gerast í menningunni í leikskólanum. Þegar þeir 

komast inn í aðstæðurnar þá þurfa þeir að hugleiða hvort og hvernig úrbóta sé þörf. 

Leikskólastjórarnir ættu svo að spyrja sig þriggja spurninga:  

1. Hver er skólamenningin núna, hver er sagan og hver eru gildin, hefðir, forsendur 

og leiðir?  
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2.  Hvað get ég gert til þess að styrkja þá þætti menningarinnar sem falla að 

hugmyndum mínum um framtíð skólans?  

3. Hvað er hægt að gera til þess að breyta eða endurmóta menninguna þegar ég sé 

þörf fyrir nýjar leiðir? 

Mikilvægt er að leikskólastjórinn átti sig á þeim vísbendingum og merkjum sem eru í 

núverandi skólamenningu til þess að átta sig betur á stöðunni. Hann þarf að sjá fyrir sér 

hvernig leikskólinn getur orðið í framtíðinni og draga upp mynd af jákvæðri framtíð 

leikskólans. Til að komast að sameiginlegri sýn þarf leikskólastjórinn að hlusta vel á 

starfsfólk sitt og nærsamfélag. Það að komast að sameiginlegri sýn getur virkað 

hvetjandi fyrir starfsfólk, börn og foreldra auk annarra sem hlut eiga að máli. Þegar sýn 

leikskólans er sameiginleg og skýr er auðvelt fyrir nýjan starfsmann að koma inn í 

skólastarfið. Ef það er leikskólastjórinn sem er að byrja í starfi þá er það hlutverk 

annarra stjórnenda að kynna fyrir honum þá sameiginlegu sýn sem starfað er eftir á 

leikskólanum (Deal og Peterson, 1999).  

Leikskólastjórinn hefur mikil áhrif á menninguna innan leikskólans. Hann þarf að 

stuðla að góðum samskiptum innan starfsmannahópsins og stuðla þannig að góðum 

starfsanda. Mikilvægt er að leikskólastjórinn hafi sterkar skoðanir og ákveðnar 

hugmyndir um það hvernig hann vill framkvæma hluti þar sem samkvæmt rannsókn 

Hönnu Ragnarsdóttur og Hildar Blöndal (2010) eru tengsl á milli stjórnunar 

leikskólastjóra, skólamenningarinnar innan leikskólans og starfsánægju allra. Það er því 

mikilvægt að leikskólastjórinn sé meðvitaður um stjórnunarhætti sína sem hafi áhrif á 

skólamenninguna og líðan starfsfólks. 

2.9 Samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Komið 

hefur fram að hlutverk leikskólastjóra séu mörg og margvísleg og erfitt getur reynst fyrir 

leikskólastjóra að sinna öllum þeim verkefnum sem á borð þeirra koma, m.a. vegna 

tímaleysis. Eins hafa rannsóknir sýnt að ytri kröfur um skriffinnsku hafi aukist og eigi 

þátt í því að leikskólastjórar hafi minni tíma til að sinna faglegum málefnum leikskólans. 

Leikskólastjórar sem og grunnskólastjórar virðast sammála um það að starfsmannamál 

taki mikinn tíma og telja leikskólastjórar sig helst þurfa stuðning við að sinna þeim. 

Ýmiss konar stuðningur er í boði fyrir leikskólastjóra bæði formlegur og óformlegur. 

Sá formlegi einkennist helst af handleiðslu reyndari leikskólastjóra en sá óformlegi 

getur falist í því að stjórnandi hefur opið inn á skrifstofu sína og veiti starfsmönnum 
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sínum þannig góðan aðgang að sér með það að markmiði að kynnast starfsmönnunum 

vel og öðlast þannig viðurkenningu þeirra og stuðning. 

Skólamenning er mikilvægur þáttur innan leikskólanna og hefur áhrif á alla þætti 

starfsins. Leikskólastjórar þurfa því að huga að menningunni þegar þeir taka við starfi 

leikskólastjóra. Misjafnt er hvernig leikskólastjórar bera sig að þegar þeir hefja störf. 

Sumir vilja koma breytingum á strax á fyrsta degi en aðrir kjósa að kynnast 

menningunni fyrst og koma á breytingum seinna. Það er því hlutverk leikskólastjóra að 

vinna með menninguna sem er innan leikskólans, styrkja hana og móta og tengja við þá 

menningarstrauma sem þeir hafa kynnst annars staðar. Mikilvægt er að allir starfsmenn 

innan leikskólans hafi sömu gildi að leiðarljósi í starfi sínu og að samstaða ríki um þá sýn 

sem skuli fylgja. Eins og fram hefur komið eru góð samskipti undirstaða góðs 

leikskólastarfs og mikilvægur þáttur í því að leikskólinn nái markmiðum sínum. 
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3 Aðferð 

Hér á eftir er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni sem notuð var í rannsókn minni þar 

sem markmiðið var að kanna upplifun ungra leikskólastjóra af því að taka við sinni 

fyrstu leikskólastjórastöðu, hvernig þeir upplifðu skólamenningu leikskólans, þ.e. hvaða 

þættir í menningunni auðvelduðu leikskólastjóranum sporin í nýju starfi og hvaða 

þættir voru á sama hátt hamlandi. 

Rannsóknin er eigindleg (e. qualitative research) þar sem tekin voru hálfopin viðtöl 

(e. semi-structured interviews) við sex unga leikskólastjóra. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni var notast við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research) til þess að 

fá fram upplifun leikskólastjórnanda á því að taka við starfi leikskólastjóra í fyrsta sinn 

en eigindleg aðferðafræði byggist á upplifun einstaklinga sem verið er að rannsaka. Þá 

er hægt að kafa djúpt ofan í reynslu þeirra af ákveðnum viðfangsefnum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003; 2013). Aðferðin hentar vel þegar rannsaka á mannleg fyrirbæri í 

sínu eigin náttúrlega umhverfi, t.d. með því að tala við einstaklinga um sérstakt efni 

(Lichtman, 2013). Í eigindlegri aðferðafræði vill rannsakandi helst verða hluti af 

umhverfinu og fer því á vettvang til þess að skilja hvernig hlutirnir eru. Mikilvægt er að 

rannsakandi sé meðvitaður um viðhorf sín og þær hugmyndir sem hann hefur mótað 

sér fyrir fram um efnið og reyni að koma á vettvang með eins opinn hug og kostur er til 

þess að unnt sé að komast að niðurstöðu á grundvelli gagnanna (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

3.2 Val á þátttakendum 

Í rannsókninni er notað markmiðsúrtak (e. purposive sample) en þá eru þeir 

þátttakendur valdir sem taldir eru henta best markmiði og þörfum rannsóknarinnar. 

Þátttakendur eru þá valdir í úrtakið þar sem þeir eru taldir búa yfir persónulegri 

þekkingu og reynslu af því sem rannsaka á. Þegar líða fer á rannsóknina er möguleiki á 

að bæta við nýjum þátttakendum ef þörf reynist að útvíkka niðurstöðurnar (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Markmiðsúrtak er ekki líkindaúrtak og þegar 

það er valið er ekki hægt að alhæfa um það sem rannasakað er. Í þessari aðferð þarf 
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rannsakandi að beita dómgreind sinni til að velja það úrtak sem hann telur best hæfa 

rannsókninni (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 

Rannsóknin fjallar um unga leikskólastjóra og í úrtakinu eru leikskólastjórar 40 ára 

og yngri sem að mínu mati eru ungir leikskólastjórar. Allir leikskólastjórarnir starfa á 

Íslandi. Upphaflega setti ég mér þau skilyrði í rannsókninni að leikskólastjórarnir hefðu 

hafið störf sem leikskólastjórar á síðustu tveim til þrem árum. Eftir að ég byrjaði að leita 

að viðmælendum kom í ljós að ég fann ekki marga sem féllu innan þessara viðmiða og 

ákvað ég því að túlka þau aðeins frjálslegar. Viðmælendur mínir eru því sex 

leikskólastjórar sem hafa mislanga starfsreynslu sem stjórnendur leikskóla. Sá sem 

hefur minnstu starfsreynsluna hefur verið starfandi í rúmt ár, tveir í tvö ár, þeir næstu 

hafa starfað í fimm og sjö ár og sá sem lengst hefur verið starfandi er með tæpa tíu ára 

starfsreynslu. Leikskólarnir sem þeir stjórna eru misjafnlega stórir en stærð þeirra 

verður ekki gefin upp til þess að halda nafnleynd. Viðmælendur mínir verða kynntir 

nánar í kafla 4.1. 

Ég notaði hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) (Þorlákur Karlsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 2003) þar sem ég hafði samband eftir hentugleika við unga leikskólastjóra 

sem féllu innan úrtaksins þar til sex leikskólastjórar höfðu samþykkt að taka þátt í 

rannsókninni. Leikskólastjórarnir sem ég hafði samband við tóku mjög vel í bón mína 

um þátttöku í rannsókninni og baðst einungis einn þeirra undan því að vera með í 

verkefninu. Öll viðtölin sex fóru fram í leikskóla viðkomandi leikskólastjóra á vinnutíma 

þeirra. Tóku allir sem einn mjög vel á móti mér og voru áhugasamir um rannsóknina. 

3.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram í janúar 2016 og fyrstu vikuna í febrúar þegar viðtöl voru tekin við 

sex unga leikskólastjóra. Viðtölin fóru fram í leikskólum viðmælenda minna á 

skrifstofum þeirra. 

Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem samskipti á milli rannsakanda og viðmælanda 

varpa ljósi á hugsanir, hegðun, tilfinningar og skynjun. Þau henta vel sem 

gagnasöfnunaraðferð þegar skoða á samskipti og reynslu fólks af starfi. Viðtöl er einnig 

gott að nota þegar rannsaka á reynsluheim fólks, s.s. skynjun, þekkingu, viðhorf, 

væntingar og gildsmat. Þegar reynsluheimur fólks er rannsakaður þá er aðalatriðið að 

reyna að skilja reynslu viðmælanda frá þeirra eigin sjónarhorni. Viðtöl eru við höfð 

þegar rannsakandi telur að þau muni vera besta leiðin til þess að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram. Hægt er að nota viðtöl ein og sér 

eða með öðrum aðferðum (Helga Jónsdóttir, 2013). 
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Sú tegund viðtala sem ég notaði í þessari rannsókn eru hálfopin viðtöl (e. semi-

structured interviews) þar sem ég tók viðtöl við sex unga leikskólastjóra sem hófu störf 

sem stjórnendur leikskóla á síðustu 10 árum. Viðtölin voru sett fram sem ákveðnar 

samræður þar sem rannsakandi ákvað umræðuefnið. Í hálfopnum viðtölum býr 

rannsakandi til viðtalsramma sem hann fylgir í öllum viðtölunum (viðauki A). Ramminn 

sá er notaður til stuðnings fyrir rannsakanda og fer það eftir viðtölum á hvaða hátt 

rannsakandi notar hann. Mikilvægt er fyrir rannsakanda að huga að því að 

viðtalsramminn sé ekki of stífur þar sem það getur hindrað að viðmælandi tjái sig frjálst 

og óhindrað (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2013). 

3.4 Gagnagreining 

Gagnagreiningin fór fram bæði á meðan ég aflaði gagna og einnig eftir að allra gagna 

var aflað. En í gagnagreiningunni er gert ráð fyrir að rannsakandi gefi sér góðan tíma í 

að skoða gögnin, vinna í þeim og leyfi þeim að lifa með sér (e. living with the data) 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þegar ég hafði aflað gagnanna með því að taka sex viðtöl 

þá afritaði ég viðtölin frá orði til orðs og greindi þau í þemu út frá 

rannsóknarspurningum mínum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Braun og Clarke, 2006). Til 

þess að greina þemu í gagnasafninu notaði ég þemagreiningu (e. thematic analysis) en 

það er aðferð til þess að bera kennsl á og greina þemu eða mynstur í gagnasafni. Með 

þemagreiningu er hægt að skipuleggja og túlka mismunandi þætti efnisins sem verið er 

að rannsaka. Þemun fanga það sem er mikilvægt í gögnunum og hjálpa til við að lesa úr 

þeim út frá rannsóknarspurningum. Misjafnt er hversu áberandi þemun eru í gögnunum 

og því hefur rannsakandi mikilvægt hlutverk í þemagreiningu þar sem hann ákveður 

hvað eru þemu í efninu og hvað ekki (Braun og Clarke, 2006). 

3.5 Formlegt leyfi 

Þar sem í rannsókninni er unnið með persónuupplýsingar ber að tilkynna rannsóknina 

til Persónuverndar. Það er í höndum rannsakanda að veita þátttakendum upplýsingar 

um rannsóknina. Þátttakendur þurfa að gefa upplýst samþykki þar sem kemur fram að 

þeir eru samþykkir því að rannsakandi afli ákveðinna upplýsinga um sig og noti þær í 

rannsókninni (viðauki Á). Einnig þarf að koma fram að þátttakendur eru upplýstir um 

hver sé tilgangur rannsóknarinnar, hvernig hún fari fram og hvernig perónuvernd sé 

tryggð. Enn fremur ber að tilkynna viðmælendum að þeim sé heimilt að hætta þátttöku 

hvenær sem er í ferlinu (Reglur um tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 712/2008). 
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Til þess að gæta persónuverndar gaf ég viðmælendum mínum ný nöfn og gætti þess 

að upplýsingar um þá yrðu ekki rekjanlegar. Áður en ég hóf að taka viðtölin sendi ég 

þátttakendum mínum bréf (viðauki B) þar sem fjallað var um tilgang og markmið 

rannsóknarinnar ásamt upplýsingum um það hvernig hún færi fram og að 

þátttakendum væri heimilt að hætta við þátttöku hvenær sem er í ferlinu. 

3.6 Siðferðileg atriði 

Flest siðfræðileg viðfangsefni beinast að því að reyna að komast að skynsamlegri 

niðurstöðu um þau siðfræðilegu viðfangsefni sem þarf að leysa. Siðfræðin snýr að því 

að greina vandamálin, finna lausn þeirra og sýna rök með og á móti með það að 

leiðarljósi að komast að traustri og góðri niðurstöðu (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Í siðfræði er yfirleitt talað um fjórar grundvallarreglur sem beri að virða en þær eru 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan. Í 

sjálfræðisreglunni er lögð áhersla á virðingu fyrir persónunni og sjálfstæði hennar. Krafa 

er gerð um upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda. Rannsakandi þarf að veita góðar 

upplýsingar um eðli rannsóknarinnar. Fram þarf að koma hver stendur fyrir 

rannsókninni, í hvaða tilgangi hún er gerð, hvað felst í þátttöku í henni, hvenær hún 

muni fara fram, hvernig persónugreinanlegar upplýsingar verði notaðar og hvernig 

niðurstöður rannsóknarinnar verði birtar. Einnig verður að koma fram að þátttakendur 

geti dregið sig út úr verkefninu hvenær sem er (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Það sem ég gerði til þess að tryggja siðferðileg atriði er að þátttakendur hljóta 

nafnleyndar og ég gæti þess að uppýsingar um þá verði ekki rekjanlegar. Samkvæmt 

Lichtman (2013) er mikilvægt að þátttakendur hljóti nafnleyndar og að ekki verði hægt 

að rekja niðurstöður til þeirra. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla mun ég byrja á því að kynna viðmælendur mína og bakgrunn þeirra 

ásamt því að koma inn á viðhorf þeirra til reynslu sinnar og bakgrunns. Því næst mun ég 

kynna niðurstöður rannsóknar minnar um upplifun ungra leikskólastjóra af því að taka 

við starfi leikskólastjóra í fyrsta sinn ásamt því að komast inn í skólamenningu 

leikskólans út frá rannsóknarspurningum mínum: Hver er upplifun ungra leikskólastjóra 

af því að taka við leikskólastjórastöðu í fyrsta sinn? Og undirspurningunni: Hvaða þættir 

í skólamenningunni eru styðjandi fyrir aðkomu nýs leikskólastjóra og hvaða þættir eru á 

sama hátt hamlandi í upphafi starfsins? 

Niðurstöðurnar hef ég greint í þrjú þemu út frá þeim megin atriðum sem fram komu 

í viðtölunum og lýsa vel upplifun leikskólastjóranna. Fyrsta þemað lýsir því mótlæti sem 

viðmælendur mínir urðu fyrir þegar þeir tóku við starfinu. Þar ber hæst að nefna það 

reynsluleysi sem þeir glímdu við sem ungir leikskólastjórar auk erfiðra undirmanna og 

einmanaleika sem sótti á þá í starfi.  Annað þemað beinist að þeim styðjandi þáttum í 

starfinu sem viðmælendur mínir nefndu en stuðningurinn var bæði formlegur sem og 

óformlegur. Í þriðja þemanum er svo fjallað um þau viðfangsefni sem taka mestan tíma 

í starfi viðmælenda minna ásamt þeim tímaskorti sem þeir glíma við. Í lok kaflans mun 

ég svo taka saman helstu niðurstöður. 

4.1 Kynning á viðmælendum og bakgrunnur þeirra 

Allir viðmælendur mínir sex eru 40 ára og yngri og starfa þeir í leikskólum á Íslandi. Þar 

sem fáir leikskólastjórar á Íslandi eru á þessum aldri eins og sjá má á mynd 1 í kaflanum 

um aldur leikskólastjóra á Íslandi mun ég ekki gefa upp nákvæman aldur þeirra, 

útskriftarár né aðrar persónugreinanlegar upplýsingar sem geta orðið til þess að 

viðkomandi leikskólastjóri þekkist. Eins mun ég ekki gefa upp stærð leikskólanna. Þetta 

er gert í þeim tilgangi að halda trúnað við viðmælendur mína.  

Viðmælendur mínir höfðu allir fyrir einhverja reynslu af stjórnun í leikskólum og 

höfðu þá annaðhvort starfað sem deildarstjórar eða aðstoðarleikskólastjórar. 

Starfsreynsla þeirra innan leikskólanna er misjöfn sem og leið þeirra að 

leikskólastjórastarfinu. Menntun þeirra er einnig misjöfn en þeir eiga það sameiginlegt 
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að hafa allir lokið B.Ed. í leikskólakennarafræðum. Þrír viðmælendur mínir hafa einnig 

lokið námi í stjórnunarfræði menntastofnana og sá fjórði er langt kominn með námið. 

Leikskólastjórarnir voru sammála um það að undirbúningurinn undir það að taka við 

starfinu hefði verið lítill sem enginn þar sem stuttur tími leið frá því að þeir fengu starfið 

og þangað til þeir áttu að hefja störf. Þeir leikskólastjórar sem höfðu lokið námi í 

stjórnunarfræði menntastofnana voru þó sammála um það að námið hefði verið góður 

undirbúningur fyrir starfið og telur Díana að námið hafi verið lykillinn að velgengni 

hennar í starfi. 

Anna er leikskólakennaramenntuð og með meistaragráðu í stjórnunarfræði 

menntastofnana. Hún hefur starfað sem leiðbeinandi, deildarstjóri og 

aðstoðarleikskólastjóri í leikskóla áður en hún tók við sem leikskólastjóri. Þá 

starfsreynslu hefur hún bæði í leikskólanum þar sem hún starfar nú sem leikskólastjóri 

en einnig hefur hún starfað í öðrum leikskóla í sama sveitarfélagi. Anna hefur starfað 

sem leikskólastjóri í um tvö ár en hefur góða reynslu sem stjórnandi í annars konar 

starfi.  

Þegar hún tók við starfinu hafði hún áhyggjur af því að hafa ekki starfað lengi sem 

almennur leikskólakennari heldur hafi hún fljótt tekið við stjórnunarstarfi. Anna segir 

um reynslu sína: „En maður kannski vantaði kannski meira upp á að vera 

leikskólakennari á gólfinu ... ég hafði ekki mikla reynslu í og ég var kannski stressuð í að 

koma inn sem leikskólastjóri án þess að hafa þennan bakgrunn.“ 

Brynja er leikskólakennaramenntuð og með meistaragráðu í stjórnunarfræði 

menntastofnana. Hún starfaði sem leiðbeinandi, leikskólakennari og deildarstjóri í 

leikskóla áður en hún tók við starfi leikskólastjóra. Öll starfsreynsla Brynju er í leikskóla í 

öðru sveitarfélagi. Hún hefur nú starfað sem leikskólastjóri í tvö ár í stofnun þar sem 

hún þekkti ekkert til og í sveitarfélagi sem hún hafði ekki starfað í áður. 

Þegar Brynja tók við starfinu var í sjálfu sér ekkert sem kom henni á óvart þar sem 

hún hafði langa reynslu af vinnu innan leikskóla og þekkti því vel 

leikskólastjórahlutverkið. Hún segir: „ ... ég vissi alveg hvað þetta starf fæli í sér og 

náttúrulega búin að vera í þessum geira lengi og veit alveg starf leikskólastjórans og 

plús það að vera í þessu námi þannig að í sjálfu sér hefur ekkert komið mér mikið á 

óvart.“ 

Díana, sem er leikskólakennara- og grunnskólakennaramenntuð, er með 

meistaragráðu í stjórnunarfræði menntastofnana. Hún hefur reynslu sem leiðbeinandi 

og deildarstjóri í leikskóla. Díana hefur starfað sem leikskólastjóri í tveimur leikskólum 
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hvorum í sínu sveitarfélagi og er samtals með um sjö ára starfsreynslu sem 

leikskólastjóri að baki. Fyrstu leikskólastjórastöðuna sína fékk hún meðan hún var í 

meistaranámi sínu. Díana hafði enga starfsreynslu í hvorugum leikskólanum þar sem 

hún tók við starfi leikskólastjóra. 

Þar sem Díana tók snemma við stöðu leikskólastjóra hafði hún áhyggjur af því að 

hún hefði litla starfsreynslu sem leikskólakennari og í leikskóla almennt. Einnig hafði 

hún áhyggjur af því að hún væri ung þegar hún tók við starfinu. Hún segir: „ ... maður 

eiginlega hugsar sko ég er ekki með langa reynslu sem leikskólakennari eða bara sem 

starfsmaður í leikskóla yfir höfuð. Ég er ung, hvað hef ég að gera í leikskólastjórastarf.“ 

Edda er leikskólakennaramenntuð og hefur lokið hluta af meistaranámi sínu í 

stjórnunarfræði menntastofnana. Edda hefur reynslu sem leiðbeinandi og deildarstjóri í 

leikskólum í öðru sveitarfélagi. Hún hefur starfað bæði sem deildarstjóri og 

aðstoðarleikskólastjóri í þeirri stofnun sem hún hefur verið leikskólastjóri í rúmt ár. 

Edda hefur sinnt flestum stöðum innan leikskólans þar sem hún ræður nú ríkjum. En 

ásamt því að hafa verið deildarstjóri á öllum deildum leikskólans þá hefur hún einnig 

séð um sérkennsluna ásamt því að leysa stundum af í eldhúsinu. Forveri Eddu hafði 

verið duglegur að koma henni inn í ýmis verkefni í starfinu þegar hún sinnti 

aðstoðarleikskólastjórastöðunni. Hafði hún því kynnst starfinu ágætlega og var hún því 

nokkuð vel undirbúin þegar hún tók við. Það á því vel við þegar Edda talar um reynslu 

sína og segir: „ ... maður hefur svona skilning á öllum hliðum starfsins.“ 

Fríða er leikskólakennaramenntuð. Hún hefur reynslu sem leikskólakennari bæði 

erlendis og í öðrum leikskóla í sama sveitarfélagi. Fríða hefur um fimm ára reynslu sem 

leikskólastjóri, en hún hefur starfað í leikskólanum frá stofnun hans, fyrst sem 

aðstoðarleikskólastjóri. 

Fríðu segir að hana hafi vantað smáreynslu þegar hún tók við starfinu og neitar þvi 

ekki að gott hefði verið að hafa betri bakgrunn og þjálfun í stjórnun þar sem slíkt sé ekki 

meðfætt að hennar mati. Hún talar um að hún hafi þó lært hlutina hratt í samskiptum 

við aðra en að það hefði örugglega hjálpað henni ef hún hefði verið reynslumeiri. Fríða 

segist líta stundum til baka og hugsa að kannski hefði verið betra að gera hlutina 

öðruvísi en þar sem hún hafi ekki haft betri bakgrunn í stjórnun þá hafi hún ekki vitað 

hvernig hefði verið betra að gera. Hún segir: „ ... svona eftir á þá sitja svona ákveðnir 

hlutir í manni. Ó, hvað ég vildi að ég hefði gert þetta öðruvísi ... af því maður hafði bara 

ekki betri bakgrunn.“ 

Gunna, sem er leikskólakennaramenntuð, hefur reynslu sem leikskólakennari og 

deildarstjóri í leikskóla. Hún starfaði stutt í öðrum leikskóla í sama sveitarfélagi og hefur 
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starfað frá upphafi í leikskólanum þar sem hún starfar nú sem leikskólastjóri, fyrst sem 

deildarstjóri og svo sem leikskólastjóri í tæp 10 ár. 

Gunna hafði starfað í nokkur ár sem deildarstjóri en var ekki meðvituð um allt sem 

fólst í leikskólastjórarstarfinu og segir um reynslu sína: „Það örugglega skemmir ekkert 

að hafa einhverja smáreynslu sko. En það er kannski alveg gott að búa sko af 

smáreynslu varðandi starfsmannhald og hvernig þetta allt virkar, örugglega alveg ágætt 

að vera búinn að vera aðstoðarleikskólastjóri áður.“ 

4.2 Mótlæti í starfinu 

Upplifun viðmælenda minna sem ungra leikskólastjóra beinist m.a. að mótlæti í starfi. Í 

starfi sínu glíma leikskólastjórar við ýmsar hindranir og var nokkuð misjafnt hvað 

viðmælendur mínir nefndu í því samhengi. Sú upplifun sem helst er hægt að tengja við 

ungan aldur viðmælenda minna er reynsluleysi í starfi. Annað sem fram kom í máli 

viðmælenda minna og snertir mótlæti í starfi eru erfiðir starfsmenn og einmanaleiki 

sem gerði vart við sig hjá einhverjum þeirra. Þeir þættir tengjast ekki beint aldri 

viðkomandi leikskólastjóra heldur er það vandamál sem allir leikskólastjórar geta átt við 

að stríða óháð aldri. Ásamt því að koma inn á það mótlæti sem viðmælendur mínir áttu 

við í upphafi starfsins töluðu þeir einnig um þá þætti í skólamenningu leikskólans sem 

þeir töldu geta verið hamlandi fyrir aðkomu nýs leikskólastjóra. 

4.2.1 Reynsluleysi 

Í máli viðmælenda minna má greina að þeir hafi glímt við reynsluleysi á ýmsum sviðum í 

upphafi starfsins vegna aldurs síns. Þar sem bakgrunnur þeirra er ólíkur var misjafnt á 

hvaða sviðum þeir töldu sig þurfa aukna reynslu. Anna, Díana og Gunna telja að ungir 

leikskólastjórar geti verið reynslulitlir í sumum þáttum starfsins þegar þeir taka við starfi 

þar sem reynslan komi yfirleitt með aldrinum. Þótt erfitt sé þegar vantar upp á 

reynsluna þá telur Fríða að það geti verið ákveðinn kostur og geri ungum 

leikskólastjórum auðveldara með að fá hjálp frá þeim sem eru reynslumeiri. Hún telur 

að fólk hafi kannski verið tilbúnara til að aðstoða hana þar sem hún hafi verið ung og 

hafi ekki haft reynslu í öllum þáttum starfsins. Þegar hún hringdi í fólk, lagði spilin á 

borðið og kom hreint fram með því að segjast ekki vita hvernig hún ætti að takast á við 

einhverjar aðstæður hafi hún fengið mjög góða hjálp. Gunna er sammála þessu og telur 

einmitt að hún sem ungur leikskólastjóri hafi kannski fengið meira umburðarlyndi en 

þeir sem eldri eru. 
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Reynsluleysi Önnu og Díönu lýsti sér í því að þær höfðu áhyggjur af því að þær skorti 

reynslu í að starfa með börnum þar sem þær höfðu báðar starfað stutt sem 

leikskólakennarar á gólfinu áður en þær tóku við stjórnunarstöðu. Sem dæmi um þetta 

nefnir Díana að hún hafi ekki haft reynslu í öllum þeim málum sem upp hafa komið hjá 

börnunum í leikskólanum og leitað hefði verið ráða við hjá henni. Því telur hún að það 

hefði hjálpað henni að hafa haft aðeins meiri reynslu í því að starfa með börnunum. 

Þetta hefur þó ekki komið að sök og hefur hún ávallt bjargað sér með því að leita sér 

upplýsinga og hefur hún stundum farið á netið og „googlað“ í þeim tilgangi. Varðandi 

reynsluleysið minnist Díana þess að ákveðin hræðsla hafi gert vart við sig í upphafi 

starfsins og hafi hún hugsað hvort hún hafi verið tilbúin til þess að takast á við 

leikskólastjórastarfið. Þegar hún talar um fyrstu dagana  í starfinu og líðan sína þá segir 

hún: [Ég var]„skíthrædd, það var bara þannig. Ég hugsaði bara eins og maður segir upp 

á góða íslensku, „holy shit“ hvað er ég búin að koma mér út í.“ 

Gunna talar um að það erfiðasta við að taka við leikskólastjórastarfinu hafi verið að 

læra á leikskólastjóraumhverfið, hvernig allt virkaði og hvernig best væri að framkvæma 

hlutina. Hún hafði starfað sem deildarstjóri í leikskólanum þar sem hún tók við 

leikskólastjórastöðunni og segist ekki alveg hafa vitað hvað hún ætti að gera þegar hún 

tók við stöðunni og þótt tæp 10 ár séu liðin síðan hún tók við þá eru fyrstu dagarnir 

ennþá í fersku minni. Fyrsta daginn segist hún hafa sest inn á skrifstofuna, horft á 

tölvuskjáinn og hugsað hvað hún ætti eiginlega að gera. Hún telur því að gott hefði 

verið í upphafi að hafa aðeins meiri reynslu í stjórnunarhlutanum.  

Fram kom í máli Gunnu varðandi reynsluleysi hennar að starfsfólkið hafi stundum 

hrist hausinn og talið sig vita betur en hún. Einnig nefndi hún að starfsfólkið sem hafði 

mikla reynslu og hafði starfað lengi í leikskólanum talaði stundum um að forveri hennar 

hafi gert eitthvað öðruvísi. Hún vill þó ekki meina að þeir væru beint að bera hana 

saman við forvera sinn. Um þetta segir Gunna: 

En starfsfólkið það alveg maður sá alveg stundum þú veist, já ég veit nú 

meira en þessi. Já já maður sá það alveg stundum, svona hristu hausinn þeir 

sem voru með mikla reynslu og búin að vinna lengi, kannski skiljanlega ... en 

sumir notuðu oft, já sko hún hérna, hún hvað á ég að segja Sigga, hún sagði 

alltaf þetta og gerði alltaf þetta og ég heyri það einstöku sinnum í dag í 

þessum gömlu sem eru búnar að vera hérna. Ég man alltaf að hún sagði 

þetta og gerði, maður bara já já en ég segi þetta. 
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Þetta reynsluleysi sem viðmælendur mínir glímdu við kom yfirleitt ekki að sök en í 

einhverjum tilvikum varð það þó til þess að viðkomandi treysti sér ekki til að 

framkvæma þær breytingar sem vitað var að yrðu erfiðar. Viðmælendur mínir voru þó 

nokkuð sammála um það að reynslan hafi komið með tímanum og ef það var eitthvað 

sem þeir kunnu ekki þá lærðu þeir það nokkuð fljótt með því að prófa sig áfram og reka 

sig á. Starfið hefur því gengið vel þótt að í upphafi hafi reynsluleysið skapað ákveðna 

erfiðleika fyrir viðmælendur mína. Gunna lýsir þessu: „... það var ótrúlega skrýtið, ég 

þurfti einhvern veginn bara, ég lærði bara eiginlega með því að reka mig á ... þannig að 

þetta var mikill skóli.“ 

4.2.2 Erfiðir starfsmenn 

Annað mótlæti leikskólastjóra í starfi tengist erfiðum starfsmannamálum. Fríða talar um 

að erfiðleikar hafi ríkt í starfsmannamálum innan leikskólans þegar hún tók við starfi og 

hafi henni þótt erfitt að taka við þegar þannig stóð á. Erfiður starfsmaður hafði spillt 

starfsandanum. En Fríða var eini viðmælandi minn sem talaði um að í upphafi starfsins 

hefði skólamenningin verið frekar erfið þar sem umræddur starfsmaður hefði valdið 

sundrungu meðal starfsfliðsins. Það sem hefur einmitt komið Fríðu mest á óvart í starfi 

leikskólastjóra er hversu mikil vandamál geta verið í samskiptum fullorðinna. Það tók 

tíma hjá Fríðu að vinna í því að bæta andrúmsloftið en árangri varð ekki náð fyrr en 

þessi tiltekni starfsmaður hætti. Hlutirnir hafa eftir það gengið vel og hefur 

skólamenningin tekið breytingum og er orðin mjög góð að sögn Fríðu. Í þessu samhengi 

talar Fríða um að það hafi stundum verið mikil starfsmannavelta í leikskólum og telur 

hún það til góðs að mörgu leyti því að þó að hún hafi misst gott fólk þá losnaði hún líka 

við skemmd epli eins og í þessu tilfelli þennan erfiða starfsmann.  

Í kjölfar þess að eiga við þetta erfiða starfsmannavandamál þá talar Fríða um að 

svona mál geti setið lengi í stjórnendum og að hún sé andlega og líkamlega þreytt eftir 

þetta þótt málinu hafi lokið fyrir þó nokkru. Fríða lýsir líðan sinni á þennan veg: 

Ég finn það alveg enn þann dag í dag að þegar húsið er búið að vera svona 

ofboðslega flott eins og í vetur, þá er ég ennþá að upplifa svona líkamlega 

og andlega streitu sem ég er ekki búin að vinna úr. Og það er rosalega erfitt 

að finna þegar allt er svona í blóma og gott að ég skuli ennþá vera þreytt. Af 

því að ég á ekkert að þurfa þess. Það er búið fyrir löngu en það bara situr 

ennþá einhvern veginn í kerfinu. 
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Díana telur að erfið starfsmannamál geti verið hamlandi í starfinu en henni hefur 

almennt verið vel tekið af starfsmönnum sínum sem og öðrum leikskólastjórum í 

sveitarfélaginu. Hún nefnir þó að hún hafi orðið vör við afbrýðisemi frá einum 

starfsmanni en hana tengir hún aldri sínum og hversu langt hún hafi náð í starfi. Þessi 

tiltekni starfsmaður er með langa starfsreynslu en hefur ekki náð sama árangri í starfi 

og hefur það að hennar mati áhrif þar á. Starfsmaðurinn hefur reynt að fá aðra 

starfsmenn upp á móti henni en það hefur ekki gengið þar sem aðrir starfsmenn bera 

virðingu fyrir henni og því sem hún hefur áorkað. Eins hefur hún fundið fyrir því á 

leikskólastjórafundum að eldri leikskólastjóra finnist ekki mikið til hennar koma, bæði 

vegna aldurs og ólíkra skoðana. Um þetta segir hún: 

Hún lítur á mig sem skólastelpu, ég held hún sjái mig fyrir sér bara með 

tíkarspenana og slaufurnar í hárinu og eitthvað svona. Hún gefur ekki mikið 

[fyrir] mig og ég finn það. Ég er alveg búin að lesa hana. [Henni] finnst ég 

ekki vera mikill pappír. 

4.2.3 Einmanaleiki 

Í viðtölunum kom mjög greinilega fram að leikskólastjórarnir voru sammála um að þeir 

væru ekki beint vinir starfsmanna sinna þótt þeir ættu í góðum samskiptum við þá 

innan leikskólans. Það er hægt að líta á það sem ákveðið mótlæti í starfi að geta ekki átt 

vini á vinnustað sínum. Leikskólastjórarnir virtust vera mjög meðvitaðir um samskipti 

sín við starfsfólkið og drógu þeir flestir línu til þess að halda ákveðinni fjarlægð á milli 

sín og starfsmanna sinna. Þessi lína sem leikskólastjórarnir settu sér var kannski ekki 

skörp en þó nauðsynleg að þeirra mati til þess að setja sér einhver mörk þar sem þeir 

bera ábyrgð á starfinu. Fram kom að ef þessi lína er óskýr þá getur verið erfiðara að 

taka á þeim málum sem upp koma því að enginn kærir sig um að áminna vini sína. 

Viðmælendur mínir töluðu um að samskipti sín við alla innan leikskólans væru góð 

en að þeir ættu ekki í daglegum samskiptum við starfsmenn sína fyrir utan vinnutíma. 

Fram kom að nauðsynlegt væri fyrir leikskólastjóra að vera fyrirmynd og taka þátt þegar 

starfsmannahópurinn gerði eitthvað saman. Í þessu samhengi töluðu flestir um að þeir 

tækju einungis þátt þegar allur hópurinn kæmi saman til að gera sér glaðan dag. Það 

væri mikilvægt upp á tenginguna við starfsfólkið að vera með í fagnaði án þess að glata 

nokkru af sínum fagleika og tengjast starfsfólkinu vináttuböndum. Það sé enn fremur 

undir yfirmanninum sjálfum hversu mikið hann kýs að falla í hópinn. Gunna tók sem 

dæmi um þetta að hún væri búin að fara á allar árshátíðir og örugglega öll partý síðan 

hún tók við starfinu til þess að vera fyrirmynd og halda stemmingu í hópnum.  
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Þrír viðmælendur mínir af fjórum, sem höfðu starfað í leikskólanum þegar þeir tóku 

við starfi leikskólastjóra, voru sammála um það að starfsfólkið kom ekki öðruvísi fram 

við þá eftir stöðuhækkunina heldur voru það þeir sjálfir sem héldu þessari fjarlægð sem 

um ræðir þar sem þeir voru nú meðvitaðri um ábyrgð sína og skyldur. Fríða lýsir þessu 

vel þegar hún segir: 

Ég tók bara strax þá ákvörðun, jú, þetta eru allt vinir mínir á Facebook, 

mega alveg vera þar en ég er ekkert í daglegum samskiptum við alla hérna. 

... Ég er alveg vinur en hún einskorðast við þennan stað ... ef allur hópurinn 

er að fara að hittast til að skemmta sér þá fer ég með en ég er ekki að fara 

með hluta af hópnum. ... Þetta er ákveðin vörn og veggur sem maður þarf 

að hafa, maður þarf að geta aðskilið sig. ... Ég hef áhyggjur af því að um leið 

og þetta eru orðnar svona óskýrar línur að þá er erfiðara að taka á málum ... 

Í kjölfar þess að vera ekki beint vinur starfsmanna sinna og að þurfa að halda ákveðinni 

fjarlægð þá töluðu tveir leikskólastjórar um ákveðinn einmanaleika sem þeir glímdu við 

í starfinu. Þeim fannst þeir ekki beint tilheyra hópnum þó að þeim væri ávallt velkomið 

að taka þátt í félagslífinu. Þeir eru alveg með hópnum en þeir eru samt einhvern veginn 

ekki inn í honum. Þessi einmanaleiki er ákveðin hindrun sem þeir glíma við og tengja 

starfi sínu sem æðsta stjórnanda leikskólans. Anna talar um að hún hafi fyrst fundið 

fyrir þessum einmanaleika eftir að hún tók við leikskólastjórastöðunni og finnst henni 

starfsmennirnir stundum bara vera með henni fyrir kurteisissakir. Hún nefnir að hún 

sitji stundum ein eftir þegar allir hóparnir fara eitthvað og þá er eins og hún tilheyri ekki 

neinum. Díana, sem ákvað að standa aðeins fyrir utan leikskólasamfélagið, finnur einnig 

fyrir þessum einmanaleika og ímyndar sér að hún finni örugglega meira fyrir honum af 

því að hún sé ung og langar til að skemmta sér. Hún nefnir að þetta sé erfitt en að hún 

verði að draga línuna einhvers staðar þar sem hún sé andlit stofnunarinnar og að þetta 

snúist líka um virðingu í samfélaginu. Hún segir fjölskyldu sína sjá breytingu á sér eftir 

að hún tók við starfinu. Hún lýsir þessu þannig: 

... sérstaklega þegar maður er ungur. Maður er alveg ungur og ferskur og 

langar að djamma ... maður var ekkert að fara að sleppa fram af sér, því 

[hvern] langar að sjá leikskólastjórann hérna vúhúú. Það er ekki í boði og 

þannig að fjölskylda mín hefur einmitt talað um það líka af því að ég er 

frekar svona lífsglöð og alltaf á ferðinni að ég hef þurft að svolítið svona 

verða svolítið svona settlegri. Kannski of snemma. 
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Anna talar einnig um að finna fyrir einmanaleika á leikskólastjórafundum og tengist það 

aldri hennar. Á þessum fundum er hún töluvert yngri en hinir leikskólastjórarnir og 

finnst henni hún ekki eiga mikið sameiginlegt með þeim. Hún talar um að hinir 

leikskólastjórarnir gefi sig ekki mikið að henni og því sé hún stundum einmana á þessum 

fundum. Anna telur sig samt vera tekna alvarlega á þessum fundum þrátt fyrir ungan 

aldur.  Hún segist því bara þurfa að vera þolinmóð og að það taki tíma að vinna sig inn í 

hópinn.  

En aðrir viðmælendur eru einmitt sammála því að þeir séu teknir alvarlega af öðrum 

leikskólastjórum í sveitarfélaginu og hafa þeir yfirleitt upplifað mikla jákvæðni gagnvart 

sér og störfum sínum frá öllum þeim sem að leikskólanum koma. Brynja nefnir í þessu 

samhengi að henni finnist eldri leikskólastjórar leita til sín til þess að fá ráðleggingar þar 

sem að hún sé ung með nýja sýn og áherslur í starfi. Henni finnst sér því hafa verið 

sérstaklega vel tekið þegar hún sem ungur leikskólastjóri hóf störf. Hér lýsir hún 

upplifun sinni á leikskólastjórafundum: 

Ég er alveg töluvert yngst, yngri en þær hinar. En ég get alveg sagt þér það 

að mér var tekið rosalega vel og mér fannst ég frekar upplifa það að ég kem 

hérna ung; ég hafði einhverja nýja sýn og nýjar áherslur og það er leitað til 

mín. Meira að segja leitað til mín með þætti sem margra ára leikskólastjóri 

ætti alveg að vita og hafa á hreinu en hann leitar til mín og spyr hvernig ég 

geri hlutina. Mér finnst ég frekar upplifa það. 

4.2.4 Hamlandi þættir í skólamenningunni fyrir aðkomu nýs leikskólastjóra 

Þeir þættir í skólamenningunni sem viðmælendur mínir töldu geta haft hamlandi áhrif 

fyrir aðkomu nýs leikskólastjóra tengdust helst því að hafa starfað áður í leikskólanum 

og að erfitt geti reynst að komast inn í ýmsar hefðir í menningunni. 

Fram kom bæði í máli Eddu og Önnu að það væru ákveðnir erfiðleikar sem geta fylgt 

því að hafa starfað áður í leikskólanum og vera því innanbúðarmaður þó að einnig sé 

ákveðinn stuðningur fólginn í því eins og ég mun koma inn á síðar. Erfiðleikarnir 

tengjast því að það getur reynst erfitt að vera yfirmaður þeirra sem áður voru jafningjar 

viðkomandi. Það getur verið mjög hamlandi að þeirra sögn. Edda fór þá leið að ræða 

þessar breytingar mjög opinskátt við starfsmennina þegar hún tók við starfinu og talaði 

um að áherslurnar í starfinu væru nú aðeins breyttar frá því sem áður hafi verið. 

Starfsfólkið tók því vel og hafa samskiptin og starfið í leikskólanum gengið vel. Anna 

talar á sama hátt um að það sé erfitt að hafa verið vinur allra þegar taka þurfti á málum 

sem hefði ekki verið tekið á í tíð fyrirrennara hennar. Hún talar um að það hafi verið 
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gott að hafa stuðning allra þegar hún byrjaði og fundist hún þar af leiðandi velkomin en 

hins vegar hafi henni reynst erfitt að taka á ýmsum vandamálum sem hefðu verið til 

staðar. Henni hafi fundist óþægilegt að ganga í sum málin og því frestað þeim aðeins 

þar sem meðvirkni, sem sé einn af hennar göllum, megi ekki hafa áhrif á ákvarðanir 

hennar. Hún hafi þó gert margt síðan hún tók við en vissulega þurfi hún að gera meira. 

Anna lýsir þessu svona: 

Það var rosa gott að hafa stuðning allra og mjög gott að vera með í liðinu og 

allir vilja hafa mann en það breytir því ekki að það eru ákveðin vandamál 

sem eru til staðar og þú verður að taka á þeim og það er kannski ekki alltaf 

þægilegt að vera vinur allra þegar þú ert að fara að taka á málum ... 

Aðrir erfiðleikar sem tengdust aðkomu nýs leikskólastjóra og skólamenningu voru að 

sögn Brynju þeir að erfitt getur verið að læra og lesa í sumar hefðir og menningu innan 

leikskólans. Í tilfelli Brynju var leikskólinn rótgróinn og höfðu starfsmennirnir ásamt 

forvera hennar starfað lengi saman. Starfið var því frekar fastmótað og mátti kannski 

litlu breyta. Starfsmenn sem höfðu starfað lengi innan leikskólans höfðu sem dæmi 

komið sér upp hefð sem fólst í því að gera saman ákveðna þætti utan leikskólans. Þótt 

hefðin tengdist leikskólanum fengu samt ekki allir að taka þátt. Á þessu hefur orðið sú 

breyting að einungis má tengja þær hefðir við leikskólann sem allir hafa aðgang að.  

Önnur hefð tengist því að hver aldurshópur barna gerði ávallt sömu hlutina. Á 

hverju hausti var starfið skipulagt fyrir börnin og þessi árgangur gerði ákveðið verkefni 

og svo gerði næsti árgangur sömu verkefni árið eftir með litlum sem engum 

breytingum. Breytingar hafa orðið á þessu og að sögn Brynju hafa börnin nú meira að 

segja um nám sitt og fá fleiri tækifæri en áður til þess að taka þátt í starfinu þar sem allt 

er orðið mun frjálslegra. Starfsmennirnir voru að sögn Brynju orðnir þreyttir á því að 

endurtaka árlega sama leikinn og kom það henni einmitt mest á óvart eftir að hún tók 

við starfinu hversu fljótt þeir óskuðu eftir ýmsum breytingum. Forveri hennar hafði 

verið lengi í starfinu og á það án efa þátt í því hversu mikil þörf var komin á breytingar. 

Starfsmennirnir komu því til Brynju á fyrstu dögum hennar í starfi og óskuðu sjálfir eftir 

ákveðnum umbótum. 

4.3 Styðjandi þættir í starfinu 

Önnur upplifun viðmælenda minna sem ungra nýráðinna leikskólastjóra tengist 

styðjandi þáttum í starfinu. Mikið var rætt um þann stuðning sem leikskólastjórarnir 

fengu í starfi sínu en hann kom úr ýmsum áttum og var misjafnt á meðal viðmælenda 
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minna hvað kom þeim best í upphafi. En allur sá stuðningur sem viðmælendur sóttust 

eftir var með það að markmiði að styðja við þá í starfi meðal annars þegar reynsluleysi 

þeirra gerði þeim erfitt fyrir. 

Þegar ég greindi viðtölin mátti sjá að stuðningurinn var bæði formlegur sem og 

óformlegur. Formlegur stuðningur virðist vera af skornum skammti og var það einungis 

handleiðsla reyndari leikskólastjóra sem og fáein námskeið sem fallið geta undir þann 

þátt. Viðmælendur mínir virðast frekar hafa sótt sér stuðning sem hægt er að flokka 

sem óformlegan. Sem dæmi um það er stuðningur af því að þekkja til og hafa starfað 

áður í leikskólanum, stuðningur frá fræðsluskrifstofum sveitarfélaganna, stuðningur 

ýmissa bakhjarla, bæði innan og utan leikskólans, og hreyfing á starfsfólki. Einnig komu 

fram ýmsir þættir sem viðmælendum mínum fannst gagnast þeim best í menningu 

leikskólans.  

4.3.1 Þættir í skólamenningunni sem styðja aðkomu nýs leikskólastjóra 

Það sem helst var nefnt í því samhengi var sá góði andi sem virðist hafa verið fyrir í 

öllum leikskólunum. Brynja og Díana höfðu orð á því að mikillar samheldni gætti innan 

starfsmannahópsins og telur Díana að góð samskipti leggi einmitt grunninn að góðum 

anda. Hún leggur því áherslu á að það ríki traust og trúnaður milli hennar og 

starfsmanna sinna og vill að starfsmennirnir geti alltaf leitað til sín. Hún hefur það því 

fyrir venju að hafa opið inn á skrifstofu til sín til þess að auðvelda aðgengi að sér en einu 

skiptin sem hún lokar að sér er þegar hún er á fundum eða í tímaþröng við að klára 

ákveðin mál.  

Þetta góða andrúmsloft og jákvætt starfsfólk virðist hafa átt þátt í því að gera þeim 

leikskólastjórum sem ekki voru hluti af menningunni auðveldara með að komast inn í 

hana. Brynja talar einmitt um að fyrstu dagarnir í starfinu hafi verið góðir og henni hafi 

fundist hún velkomin. Hún lýsir þessu: „Það var bara tekið rosalega vel á móti mér ... 

fannst ég alveg svakalega velkomin af öllum og enda hefur mér alltaf fundist ég hafa 

verið hér alveg ótrúlega lengi af því að það var tekið svo vel á móti mér.“ Annað sem 

skapar gott andrúmsloft er lausnamiðaður andi en Edda og Fríða sögðu að hann væri 

ríkjandi innan leikskóla þeirra. Hann lýsir sér þannig að starfsmennirnir eru alltaf tilbúnir 

að sjá lausnir á öllum þeim vandamálum sem upp koma. Það er því horft á það jákvæða 

og lausnir fundnar á öllum málum í stað þess að einblína á vandann. 

Anna talar hins vegar um að sér hafi fundist hún njóta góðs af því að leikskólastarfið 

væri byggt á traustum grunni. Að auki hefði verið mælt fyrir um gildi fyrir leikskólann til 

þess að hafa að leiðarljósi ásamt því að innan leikskólans hefðu verið margar góðar 
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hefðir tengdar ákveðnum dögum. En gildin ásamt hefðunum sem farið var eftir höfðu 

aldrei verið settar niður á blað og því hafi þetta ekki verið aðgengilegt nýjum 

starfsmönnum. Anna byrjaði því á því að setja þær niður á blað og úbjó skóladagatal þar 

sem þetta var gert sýnilegt fyrir alla þá sem að starfinu koma. 

4.3.2 Handleiðsla og námskeið 

Sá formlegi stuðningur sem viðmælendur mínir fengu var heldur lítill og einkenndist 

helst af handleiðslu reyndari leikskólastjóra og fáeinum námskeiðum. Þessi tegund 

stuðnings var ekki í boði fyrir alla viðmælendur mína. Tveir þeirra sem hlutu formlega 

handleiðslu var fenginn mentor þegar þeir hófu störf sem leikskólastjórar. Mentorinn 

var reyndur leikskólastjóri sem starfaði innan sveitarfélagsins og gátu þeir leitað til hans 

með ýmis málefni sem þeir þörfnuðust aðstoðar við. Misjafnt var hvort og hvernig þessi 

stuðningur nýttist. Hjá Brynju þróaðist sambandið við mentorinn ekki sem skyldi þar 

sem aldrei komst á raunverulegt handleiðslusamband. Hún vissi þó alltaf af mentornum 

sem var tilbúinn að aðstoða hana ef hún óskaði þess. Brynja valdi frekar að leita eftir 

stuðningi annarra leikskólastjóra í hverfinu eða til þeirra leikskólastjóra sem hún þekkti 

áður. Hins vegar á Edda í góðu sambandi við sinn mentor sem hefur veitt henni mikinn 

stuðning í starfi og hefur handleiðslusambandið þróast í jafningjahandleiðslu þar sem 

þær leita ráða hvor hjá annarri. Edda segir um mentorinn: „Við erum sko alveg ennþá í 

samstarfi í dag, við heyrum [hvor í] annarri og fáum, leitum stuðnings á báða bóga sko. 

Þannig að það er bara mjög gott.“ 

Þeir viðmælendur mínir sem töluðu um að þeir hefðu sótt stuðning í námskeið voru 

sammála um það að lítið hefði verið af námskeiðum fyrir nýja leikskólastjóra þegar þeir 

hófu störf. Edda var hins vegar svo heppin að tekið var upp nýtt kerfi í leikskólanum 

stuttu eftir að hún hóf störf og því gat hún sótt nokkur námskeið til að koma sér inn í 

þann hluta stjórnunarstarfsins. 

4.3.3 Að þekkja til í leikskólanum 

Fjórir viðmælendur mínir af sex voru að taka við leikskólastjórastöðu í leikskóla þar sem 

þeir annaðhvort störfuðu í annarri stöðu eða höfðu starfað áður. Þeir höfðu það því 

fram yfir hina tvo að þeir þekktu vel leikskólann og allar hliðar starfsins, s.s. starfsfólkið, 

fyrri stjórnendur, skipulag, aðstöðuna innan leikskólans og skólamenninguna. Það getur 

verið ákveðið forskot að þekkja til skólamenningar leikskólans og er hægt að telja það til 

óformlegs stuðnings. Edda talar um að kostir þess að þekkja til og hafa verið hluti af 

skólamenningunni séu þeir að hún þekkti allan bakgrunninn innan leikskólans og þurfti 

því ekki að byrja á því að kynna sér hann þegar hún tók við starfinu. 
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Þeir fjórir leikskólastjórar sem höfðu þetta forskot höfðu því ákveðinn stuðning frá 

samstarfsfélögum sínum á þann hátt að þeir stóðu við bakið á þeim og voru ánægðir 

með að þeir tækju við stöðunni. Stuðningurinn fólst einnig í því að þessir 

leikskólastjórar þekktu forvera sinn í starfi og gátu því fengið ýmsar upplýsingar beint 

frá honum um starfið og eru jafnvel enn í sambandi við hann og geta því leitað sér 

aðstoðar hjá honum ef þeir þurfa. Anna er ein af þeim fjórum sem voru í þessari 

aðstöðu og talar hún um að flestir starfsmennirnir hefðu verið mjög ánægðir að fá hana 

til starfa og að það hafi verið gott að hefja störf vitandi það. Eða eins og hún segir:  „ ... 

það var bara rosa gaman að koma inn í þannig aðstæður.“  

Í kjölfarið hefur Anna velt því fyrir sér hvernig það sé að koma inn í leikskóla í fyrsta 

sinn sem leikskólastjóri og hafa ekki þennan stuðning frá samstarfsmönnum sínum og 

þekkja ekki forvera sinn. Hún telur að það geti verið erfitt og að þá þurfi nýr 

leikskólastjóri að finna upp hjólið sjálfur eins og hún orðar það. Díana, sem hins vegar 

kom inn sem nýr leikskólastjóri án tengingar við nýja vinnustaðinn, telur að það geti 

verið erfiðara að þekkja alla persónulega þegar tekið er við starfinu því þá sé erfiðara að 

breyta hlutum og taka á málum. En eins og áður hefur komið fram talar Anna um að 

það hafi reynst henni hamlandi í menningunni sem nýjum leikskólastjóra að þurfa að 

taka á ýmsum málum þegar hún hafði áður verið jafningi og vinur starfsmannanna. 

4.3.4 Að hafa góðan bakhjarl 

Annar óformlegur stuðningur sem allir viðmælendur mínir töluðu um í viðtölunum var 

stuðningur sem þeir sóttu sér hjá ákveðnum aðila sem annaðhvort starfaði innan 

leikskólans eða fyrir utan hann. Með þessum stuðningi leituðu leikskólastjórarnir sér 

aðstoðar annaðhvort hjá einhverjum sem var reyndari eða hjá jafningja sem stóð í 

sömu sporum. 

Anna, Gunna og Brynja fengu góða aðstoð og stuðning hjá 

aðstoðarleikskólastjóranum í leikskólanum. Hann hjálpaði þeim mikið við það að 

komast inn í starfið og leiðbeindi þeim ef þær þurftu á hjálp að halda. 

Aðstoðarleikskólastjórinn hafði starfað við hlið forvera þeirra og kunni því allt í starfinu 

og vissi hvernig hlutirnir virkuðu. Það var því gott að þeirra sögn að fá aðstoð hjá 

honum. Anna lýsir þessu og segir: „ ... hún kunni ofboðslega vel inn á allt. Þú veist allt 

þetta hérna heimasíðu með fjármálin, allar skýrslur, hún kunni og var búin að gera þetta 

allt. Það var ofboðslega gott að hafa þann stuðning.“ 

Flestir viðmælendur mínir sóttu sér einnig stuðning til reyndra leikskólastjóra sem 

þeir þekktu til í öðrum stofnunum. Stuðningurinn fólst í því að þeir gátu haft samband 
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við viðkomandi leikskólastjóra og fengið aðstoð eða ráðleggingar við þau mál sem þeir 

þurftu á að halda hverju sinni. En þau mál sem leikskólastjórarnir þurftu helst stuðning 

við voru starfsmannamál og í einhverjum tilfellum fjármál. Þessi óformlegi stuðningur 

reyndari leikskólastjóra sem viðmælendur mínir þekktu og gátu leitað til var 

nauðsynlegur þar sem fram kom í viðtölunum að það var enginn sem sagði hinum nýju 

leikskólastjórum beint hvernig ýmis mál væru jafnan leyst heldur þurftu þeir að reka sig 

á og finna út úr hlutunum sjálfir. Því var að sögn Fríðu gott að geta hringt í sér reyndari 

leikskólastjóra, sagt þeim í hverju vandinn lægi og fá ráðleggingar um hvernig best væri 

að leysa hann. Hún talar um að það hafi bjargað henni að hafa haft þesssa tegund 

stuðnings. Hún lýsir þessu svona: 

... þannig að maður var bara stöðugt með símann á lofti bara að hringja í 

hina skólastjórana ... ég hafði svona fasta pósta sem ég hringdi í bara 

heyrðu bara „shit“ núna þarf ég að pústa og ég gerði það alveg. Og ég held 

að það hafi alveg bjargað mér. Annars hefði ég bara sagt upp enda kom ég 

bara annað slagið heim; heyrðu nú er ég að fara með uppsagnarbréfið ég er 

komin með nóg. Þetta er bara komið gott“. 

Díana er sammála því að yfirmaður verði að hafa einhvern til að ráðfæra sig við um allt 

mögulegt tengt starfinu, bæði það góða og slæma sem upp getur komið. Hún sótti sér 

stuðning út fyrir vinnustaðinn til samnemanda síns sem stóð í sömu sporum og var að 

taka við stjórnunarstarfi í leikskóla. Hún lýsir þessum stuðningi sem jafningjahandleiðslu 

þar sem aðstoðin virkaði á báða bóga og hjálpuðu þær hvor annarri á víxl. Þessi tegund 

handleiðslu var henni mikill stuðningur og hjálpaði henni að takast á við ýmsa þætti 

sem upp komu í starfinu. Þetta nýttist henni það vel að hún ráðleggur öllum þeim sem 

eru að taka við leikskólastjórastöðu að finna sér einhvern til að tala við og ræða við um 

það sem er að gerast, eins og hún orðar þetta: „Þú verður að finna þér einhvern til að 

tala við. Ef þú lendir í einhverju, hringdu og talaðu því um leið og maður fer að byrgja 

þetta eitthvað inni það er bara ávísun á að þú endist ekkert.“  

Að lokum áttu viðmælendur mínir ákveðna bakhjarla á fræðsluskrifstofum 

sveitarfélaganna þar sem þeir gátu sótt sér ýmsa aðstoð. Einkum áttu í hlut 

fræðslufulltrúar og fjármálaráðgjafar og einnig var þar ýmis fagþjónusta í boði. Brynja 

talaði um að hún hafi verið dugleg að nýta mannauðinn og þá þjónustu sem var í boði 

hjá sveitarfélaginu. En hún ásamt fleiri viðmælendum mínum talaði um það að hún 

þyrfti alltaf að leita eftir aðstoðinni, að henni væri ekki boðin hún af fyrra bragði heldur 

vissi hún af henni og að aðstoðin stæði til boða ef hún þyrfti á að halda. 
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4.3.5 Hreyfing á starfsfólki 

Þegar nýr stjórnandi tekur við starfi er eðlilegt samkvæmt viðmælendum mínum að 

ákveðnar áherslubreytingar verði ásamt því að skólamenningin getur breyst. En þeir 

voru einmitt sammála um það að skólamenningin væri í senn lifandi og breytileg enda 

hefðu allar breytingar innan leikskólans áhrif á hana. Brynja talar um að skólamenningin 

eigi ekki að vera á einn veg heldur þróist hún með starfsfólkinu. Því er eðlilegt að 

skólamenningin breytist þegar nýr stjórnandi tekur við, starfsmenn hætta eða skipulagi 

er breytt. 

Viðmælendur mínir urðu einmitt varir við hreyfingu á starfsfólki í kjölfar þess að þeir 

tóku við starfi. Hjá sumum leikskólastjórunum gerðist það að starfsfólk hætti á sama 

tíma og forveri þeirra og í öðrum tilfellum hætti starfsfólkið fljótlega. Oft var þetta 

starfsfólk sem að sögn leikskólastjóranna var ekki tilbúið að vinna undir sinni stjórn og 

fylgja áherslum sínum í starfi. Í þessum tilfellum töldu viðmælendur mínir gott að losna 

við þessa starfsmenn og fá í staðinn fólk sem vildi vinna með sér. Þetta skapaði 

ákveðinn létti og það að fá inn fólk sem virkilega hafði áhuga á að vinna undir þeirra 

stjórn veitti þeim stuðning í starfinu. Viðmælendur mínir sögðust hafa fundið fljótt 

hvaða fólk myndi fylgja sér og að þeir sem ekki ætluðu sér að vera með helltust fljótlega 

úr lestinni. Eða eins og Gunna orðar þetta: 

Ég fann kannski alveg fljótt hvaða fólk myndi fylgja mér. Þú veist það alveg, 

ég sá alveg bara já þessi er ekki alveg kannski að meðtaka það að ég sé 

komin hingað, þannig að maður fann það fljótt og þeir fóru eftir eitt, tvö ár 

kannski ... 

Þótt með nýjum leikskólastjóra fylgi ávallt einhverjar áherslubreytingar töldu allir 

viðmælendur mínir mikilvægt að gefa sér tíma til að komast inn í starfið auk þess að 

kynnast starfsfólkinu og menningunni áður en þeir færu af stað með miklar breytingar í 

starfinu. Það mátti greina í máli þeirra að besta leiðin til þess að komast inn í 

menninguna sé að hlusta. Eins er mikilvægt að virða það sem verið er að gera innan 

leikskólans ásamt því að mynda góð tengsl við starfsmennina strax í byrjun. Allir 

viðmælendur mínir fóru því varlega í breytingar innan leikskólans í upphafi og nefndu 

viðmælendur mínir að gott sé að hafa starfsmennina með sér þegar koma á breytingum 

því að þá finnst þeim þeir hafa áhrif á starfið. Anna hefur þá reglu að ræða breytingar 

fyrst við deildarstjórana sína og svo ræðir hún um hugmyndirnar við starfsmennina. 

Hún talar um að hún hafi framkvæmt þónokkrar breytingar eftir fyrsta veturinn sinn í 

starfi, þar sem fjarvera starfsmanna var mikil og fannst henni leikskólinn vera orðinn 
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eins og félagsmiðstöð þar sem aðal markmið starfsmanna væri orðið að hafa gaman í 

vinnunni. Önnu fannst vanta skýra stefnu og að setja þyrfti faglega starfið í forgang. 

Þegar Anna talar um að nauðsynlegt sé að hafa starfsfólkið með sér í breytingunum 

segir hún:  

Ég hef alveg gríðarlega mikla trú á að leikskólinn verður ekki betri en 

starfsfólkið sem er, alveg sama hvað leikskólastjórinn reynir að setja 

stefnuna, þú veist ef hann hefur ekki fólkið með sér og hefur ekki hæft fólk 

með sér til að sinna þessu þá mun ekkert gerast, eða það er allavega svona 

mín trú. 

Þótt starfsmannavelta innan leikskólanna geti verið þó nokkuð mikil þá kom fram í máli 

fjögurra viðmælenda minna að það sama eigi ekki við um leikskólastjóra sem virðast 

sitja lengi í starfi sínu. Þeir töluðu um að leikskólastjórar væru æviráðnir og því losni 

ekki margar leikskólastjórastöður en það gerir það að verkum að erfitt er fyrir unga 

leikskólastjóra að hefja störf. Þeir eru sammála um að ekki sé gott fyrir leikskólastjóra 

að vera of lengi við völd á sama stað og því ættu leikskólastjórar að breyta til eftir 

ákveðið mörg ár í starfi og jafnvel fara í nám til þess að fylgja breyttum kröfum í 

þjóðfélaginu. Önnur hugmynd sem fram kom var sú að skólayfirvöld ættu að ráða í 

leikskólastjórastöður til fimm ára í senn og ef að leikskólastjórinn væri enn hæfastur í 

starfið eftir fimm ár í starfi þá fengi hann endurráðningu. Þannig sé alltaf hæfasti 

einstaklingurinn í starfinu hverju sinni. Díana nefndi að þótt hún hefði orðið 

leikskólastjóri svona ung þá ætlaði hún ekki að starfa sem leikskólastjóri til 67 ára 

aldurs. Hún lýsir þessu á þennan hátt: 

Notabene ég tek það fram svo núna er það bara skjalfest að ég ætla ekki að 

vera leikskólakennari til 67 ára þó ég sé núna svona ung. Það er bara þannig. 

Ég segi að leikskólastjórar eiga að vera max 10-15 ár í starfi og þá á að 

breyta til. Eða þá jafnvel að fara í nám til að ,,updeita’’ sig. Þetta skiptir svo 

gríðarlega miklu máli, tímarnir breytast í samfélaginu og kröfurnar og ef þú 

ert ekki í takt við það þá hefur þú ekkert að gera í þetta starf. 

4.4 Tíminn í starfinu 

Tíminn í starfi leikskólastjóra var viðmælendum mínum hugleikinn og má líta á hann 

sem einn þátt í upplifun þeirra að taka við starfinu. Í máli þeirra má greina að tíminn 

virðist oft vera af skornum skammti og virðist tímaleysis stundum gæta í starfinu í 
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tengslum við viðfangsefni þeirra. Leikskólastjórarnir voru sammála um það að 

viðfangsefni þeirra væru fjölbreytt og að enginn dagur væri eins í starfinu. Eins og Anna 

orðaði það: „Þú í rauninni veist eiginlega aldrei hvað dagurinn ber í skauti sér“ og Díana 

bætir við: „Það er í rauninni ótæmandi listi hvað leikskólastjórastarfið felst í ... í rauninni 

þarf maður að vera þúsundþjalasmiður.“  

Eins og sjá má af þessum orðum viðmælenda minna er greinilegt að viðfangsefni 

leikskólastjóra eru margvísleg og í máli þeirra kom fram að stundum mætti tíminn vera 

aðeins meiri til þess að ná að sinna vel öllum hliðum starfsins. En samkvæmt 

viðmælendum mínum fer mestur tími þeirra í að sinna starfsmannahaldi og málum 

tengdum starfsmönnum ásamt því að sinna ýmissi skriffinnsku. Til þess að halda betur 

utan um það sem viðmælendur mínir sögðu varðandi tímann í starfinu hef ég skipt 

kaflanum í þrjá undirkafla en þeir eru starfsmannahald, skriffinnska og tímaskortur. 

4.4.1 Starfsmannahald 

Í viðtölunum nefndu allir viðmælendur mínir starfsmannahald og starfsmannamál sem 

eitt af megin viðfangsefnum sínum í starfi. Það sem helst kom fram þessu tengt eru 

vandamál sem upp koma á milli starfsfólks, ráðningar starfsmanna og fjarvera 

starfsmanna.  

Fjórir af sex leikskólastjórum voru sammála um að starfsmannahaldið og að mál 

tengd starfsmönnum innan leikskólans tækju mestan tíma og orku í starfi þeirra. Gunna 

er ein af þeim sem talaði um að starfsmannahaldið tæki mestan tíma í starfinu. Hún 

segir: „Það er starfsmannahaldið held ég, það er rosalegur pakki og hérna stundum 

alveg klórar maður sér í hausnum, já það eru líka börn hérna. Það fer mikill tími í 

starfsmannhald.“ 

Þó að viðmælendur mínir hafi flestir nefnt sömu atriði tengd starfsmannahaldi og 

starfsmannamálum er misjafnt hversu mikið vægi hver og einn leikskólastjóri lagði í 

hinar ýmsu hliðar þess. Eins kom fram að það getur verið mjög breytilegt frá ári til árs 

hvað sé að gerast í starfinu og í hvað fari mestur tími hverju sinni. Þar getur ýmislegt 

innanhúss haft áhrif eins og t.d. skólamenningin og andrúmsloftið innan leikskólans. 

Gunna talaði t.d. um að mannaráðningar tækju mikinn tíma hjá henni í starfinu núna en 

sagði jafnframt að ef ég hefði spurt hana fyrir ári hefðu viðfangsefni hennar tengd 

starfsmannamálum verið önnur en nú. Fríða talaði einnig um að breytingar hefðu orðið 

á viðfangsefnum hennar tengdum starfsmönnum. Á síðastliðnu ári hefðu átt sér stað 

miklar og góðar breytingar í starfsmannahópnum hjá henni og starfsmannamál taka því 
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ekki lengur mestan tíma í starfi hennar eins og áður. Hún lýsir viðfangsefnum sínum á 

þennan hátt:  

Þau hafa náttúrulega breyst gífurlega í gegnum árin. Í dag er ég hérna með 

ofboðslega flottan hóp í húsinu, það sem hefur kannski breyst hjá mér er að 

ég var stöðugt að fá áreiti og vandamál frá starfsfólki inn á borð til mín ... og 

það var bara stöðugt áreiti af því hérna áður. Í dag finn ég varla fyrir því. Ég 

er með flotta deildarstjóra sem bera ábyrgð á sinni deild, á sínu starfsfólki 

og foreldrum ... þannig að það hefur breyst og ég hef getað farið að einbeita 

mér að öðrum og skemmtilegri þáttum. 

Annað sem var viðmælendum mínum ofarlega í huga varðandi tímann og 

starfsmannahaldið voru veikindi og fjarvera starfsmanna. Leikskólastjórarnir töluðu 

flestir um það að flókið væri að að tryggja að fjarvistir starfsmanna kæmu sem minnst 

niður á gæðum starfsins. Þá væri mikilvægt að finna tíma til að láta ekki fagstarfið  sitja 

á hakanum. En Anna talar einmitt um að mikill tími og orka fari hjá henni í að púsla 

deginum saman vegna fjarveru starfsmanna þar sem alltaf eru einhver veikindi, frí eða 

skrepp hjá starfsfólki. En á sama tíma sé hún að efla faglegan metnað í starfinu. Því 

reyni hún að leggja áherslu á það að ýta fagstarfinu fremst á listann þó að það geti verið 

mjög erfitt þar sem tíminn fer oft einungis í að láta daginn ganga upp. Hún lýsir þessu á 

þennan hátt: 

... skipuleggja fagstarfið það er alveg ofboðslega stór hluti sem verður alltaf 

að reyna að passa að ýta þarna fremst skilurðu. Það er mjög auðvelt að það 

detti bara þarna niður í fimmta sæti. Því þú ert að reyna að bjarga deginum 

og svo þarf að senda einhverja skýrslu og þú veist eitthvað svona en frekar 

verður maður bara að reyna sem leikskólastjóri að ýta þessu faglega, þú 

veist ég ætla að setja það í forgang, þú veist við ætlum ekki að sleppa því að 

gera þetta eða hitt vegna þess að það vantar fólk. 

Í máli viðmælenda minna mátti greina að þessi fjarvera starfsmanna geti reynt mikið á 

leikskólastjóra og fari oft mikill tími í að leysa þessi mál. Í upphafi dags keppist 

leikskólastjóri ásamt næstráðanda við að púsla deginum saman, stundum með því að 

færa starfsfólk á milli deilda og eins fari tími þeirra í afleysingu þar sem þeir hlaupa í 

skarðið og sinna ýmsum störfum í leikskólanum. Greina mátti hjá viðmælendum mínum 

að fjarvistir starfsmanna eru mismiklar á milli leikskóla. Hjá Fríðu hafa fjarvistir minnkað 

og eru nú nánast engar. Hún leggur því mikla áherslu á að undirbúningur sé í forgangi 



51 

og falli ekki niður þegar til fjarvista komi heldur sé það leyst innanhúss. Í þeim 

leikskólum þar sem fjarvistir eru meiri kom fram í máli leikskólastjóra að undirbúningur 

falli oft niður á þeim dögum sem vanti marga til vinnu. Eins er misjafnt hversu mikið 

starfsfólk er fært á milli deilda til þess að fylla skarðið fyrir einhvern fjarverandi en 

Díana telur það með öllu ótækt nema nauðsyn beri til og því sé nauðsynlegt að vera 

með veikindaafleysingu. 

Allir viðmælendur mínir eru vanir því að leysa af í öllum þeim störfum sem tilfalla 

innan leikskólans að einhverju leyti. Misjafnt er þó á meðal þeirra hvaða störfum þeir 

sinna helst. Margir ganga að vísu í öll störf en aðrir taka helst að sér að leysa af í 

eldhúsinu. Aðstoðarleikskólastjórarnir virðast sinna meiri afleysingu inni á deild og 

leikskólastjórarnir hjálpa til á ýmsum álagspunktum. Díana lýsir þessu á þennan hátt: 

Ég fer kannski ekki í fasta afleysingu en ég fer frekar inn í eins og þegar þarf 

að borða með börnunum og hjálpa að klæða út. Þessir álagspunktar. Ég vil 

frekar vera nýtt í það heldur en að vera átta til fjögur inn á þessari deild. 

4.4.2 Skriffinnska 

Í viðtölunum kom fram hjá leikskólastjórunum að skriffinnska í starfinu í formi 

skýrslugerðar sé nokkuð mikil. Þeir telja flestir að kröfur fræðsluyfirvalda um að vinna 

ýmsar skýrslur og skila þeim í kjölfarið séu orðnar íþyngjandi. Díana telur einmitt að 

mestur tími starfs hennar fari í þetta, að vinna alls kyns skýrslur sem henni beri að skila. 

Í máli leikskólastjóranna kom fram að misjafnt var hvaða stuðning þeir höfðu til þess að 

sinna þessum málaflokki þar sem sumir höfðu sem dæmi aðgang að fjármálaráðgjafa en 

aðrir ekki.  

Talað var um að hægt væri að skipuleggja þessa vinnu betur og nýta þá mannauðinn 

á skrifstofunum í stað þess að láta leikskólastjórana vinna þessa auka vinnu sem taki 

tíma frá mikilvægari þáttum starfsins, s.s. að skipuleggja og halda utan um faglegt starf 

innan leikskólanna. Díana talaði sem dæmi um að hún hefði verið beðin um að fara í 

gegnum tölulegar upplýsingar í bókhaldinu þar sem taka átti saman ýmsan kostnað 

vegna sparnaðar. Þessar tölur voru nú þegar inni í kerfinu og finnst henni að þeir sem 

vinna við bókhaldið í sveitarfélaginu beri að sinna þessu og taka þetta saman í stað þess 

að koma þessu verkefni yfir á hana. Um kröfurnar á sig og skriffinnskuna segir Díana: 

Þú þarft að vera rosalega skipulögð. Þú þarf að vera, maður þarf að vera á 

tánum. Maður þarf að vera það og maður þarf alltaf að vera skrefi á undan 

af því að það eru bara kröfurnar sem eru gerðar á þig. Ég þarf að skila 
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gagnvart mínum yfirmönnum og ég þarf líka að skila gagnvart mínu 

starfsfólki. Þetta er sko svolítið svona ,,bumper“ áhrif að það er verið að 

þrýsta ofan frá en það er líka verið að þrýsta neðan frá. ... Það þarf að 

fylgjast með öllu, þú þarft að vera með öll loftnet úti. 

Skiptar skoðanir voru á milli leikskólastjóranna hvort öll þessi skriffinnska í starfinu væri 

kvöð eða ekki. En meirihluti þeirra taldi sig vera nokkuð fljótan að vinna þessa vinnu og 

var það að þeirra mati góðri tölvukunnáttu að þakka. Þeir voru á sama hátt sammála 

um að þetta gæti verið meiri kvöð fyrir þá sem ekki væru fljótir að vinna í tölvum. Fjórir 

viðmælendur mínir nefndu það einmitt sem helsta kostinn við að vera ungur 

leikskólastjóri að þeir sem eru yngri þekki oft betur tæknigeirann en þeir sem eldri eru 

og eigi því kannski auðveldara með að tileinka sér ýmsar tækninýjungar. Þeir sem eru 

ungir eru að auki oft fljótir að vinna á tölvur og telja viðmælendur mínir það mikinn kost 

þar sem að stór hluti starfsins felst í skýrslugerð og ýmissi tölvuvinnu. Það geti því haft 

mikil áhrif að hafa þessa kunnáttu og auðveldað starfið og sparað tíma. Edda lýsir 

þessu: „Til dæmis er yngra fólkið yfirleitt tæknilegra sinnað, fljótari að taka, grípa og 

læra á þessi kerfi sem eru í gangi og annað.“  

En í viðtölunum kom einnig fram að eldri leikskólastjórar, yfirleitt konur, eru 

stundum hræddar við tæknina og nýjungar í þeim geira. Díana og Anna telja það einmitt 

sem einn af kostum þess að vera ungur leikskólastjóri að þeir sem eru ungir eigi oft 

auðveldara með að tileinka sér nýja hluti og séu því óhræddir við ýmsar nýjungar í 

starfi. Fríða er sammála því og bætir við að þeir sem eru yngri geti verið opnari, 

sveigjanlegri og ekki eins viðkvæmir fyrir breytingum og þeir sem eldri eru. 

Annar þáttur skriffinnsku, sem fram kom í máli viðmælenda minna og þeim finnst 

ekki beint í þeirra verkahring að sinna, eru almenn tölvupóstssamskipti leikskólans og 

símavarsla. Þetta eru þættir sem taka tíma frá leikskólastjóranum sem betur væri varið í 

að sinna öðrum mikilvægari þáttum eins og t.d. að sinna faglegri forystu. Í þessu 

samhengi var einnig nefnt starf húsvarðar sem leikskólastjórum ber að sinna. Í 

grunnskólum landsins eru bæði starfandi ritari og húsvörður til að sinna þeim 

verkefnum sem falla innan þessara þátta og því telja viðkomandi leikskólastjórar að 

auðvitað ættu að vera til samskonar störf innan leikskólanna. 

Fríða telur tölvupóstssamskipti einmitt vera þann þátt sem tekur mestan tíma í 

starfi sínu. Þessi samskipti tengjast því að samþykkja reikninga, staðfesta fundarboð, fá 

auglýsingar frá birgjum, upplýsingar um viðhald og einnig kemur alls konar ruslpóstur. 

Mikill tími getur því farið í það að svara þessum póstum og áframsenda á þá sem málið 
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varðar. Fríðar talar um að henni finnist hún oft á tíðum vera ritari sem sinnir þessum 

þætti og svarar í símann. Það lýsir því vel hvernig henni líður þegar hún segir: „ ... 

maður er bara skilaboðaskjóða oft á tíðum.“ Díana er sammála því að ritari ætti að vera 

í leikskólum og talar um að mikill tími fari í símavörslu. Hún talar um að erfitt geti reynst 

að ná sambandi inn í leikskólann og að henni hafi borist kvartanir um að það náist ekki í 

hana. Það skýrir hún með því að hún sitji ekki alltaf við skrifborðið og bíði eftir að svara í 

símann heldur sé hún úti á kantinum eins og hún orðar það. Eins finnst henni að 

leikskólastjórum beri að gera þá faglega kröfu að það sé ekki endalaus utanaðkomandi 

truflun, að ekki beri að trufla leikskólakennara í starfi heldur eigi að taka skilaboð og 

koma þeim til skila þegar hlé er gert á starfinu. 

Þegar starf húsvarðar bar á góma töluðu þrír viðmælenda minna sérstaklega um að 

þeim beri að bregðast við því þegar eitthvað bilaði í leikskólanum og ætti það jafnt við 

um það sem naglfast er og innanstokksmuni. Dæmi um þetta sem fram komu í 

viðtölunum er þegar vond lykt kemur upp úr niðurföllum, þegar eitthvað er stíflað eða 

skipta þarf um perur þá er það í verkahring leikskólastjórans að „redda málunum“. 

Brynja orðar þetta svona: „Og maður þarf líka að vera í starfi húsvarðar ... og ef eitthvað 

er stíflað þá og skipta um perur og maður er bara í öllu.“ 

4.4.3 Tímaskortur 

Viðmælendur mínir töluðu um að stundum væri tíminn í starfinu af skornum skammti 

til þess að sinna öllum sínum daglegu viðfangsefnum. Til þess að komast yfir allt þurfa 

þeir því stundum að taka vinnuna að einhverju leyti með sér heim. Það var yfirleitt 

pappírsvinna í einhverju formi sem þeir sinntu þá heima og þá oft á álagstímum þegar 

kom að því að skila af sér ýmsum skýrslum. Í einhverjum tilvikum tóku 

leikskólastjórarnir vinnu með sér heim í upphafi starfsins í því skyni að komast inn í 

ákveðna þætti starfsins, s.s. fjárhagsáætlanir og aðrar skýslur. Greina mátti að það að 

taka pappírsvinnu með sér heim var yfirleitt val leikskólastjóranna og þá til þess að hafa 

meiri tíma til þess að sinna öðrum málefnum í vinnunni. 

Díana telur einmitt að starfið sé veigamikið og að of mikið starf fari fram á 

skrifstofunni í formi skriffinnsku. Til þess að geta sinnt starfi sínu vel sem faglegur 

leiðtogi þá finnst henni hún þurfa að taka vinnu með sér heim til þess að sinna á kvöldin 

og í staðinn geti hún þá leyft sér að sinna betur faglegum þáttum sem að hennar sögn 

gefst annars lítill tími til að koma í verk. Þegar ég spyr hana nánar út í þetta og hvort 

hún telji sig ekki geta sinnt því vel að vera faglegur leiðtogi segir hún: 
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Ég geri það en það þýðir að ég er að vinna heima á kvöldin. Ég vil frekar 

sinna því, ég vil geta komið og verið að ræða fagleg málefni og verið að 

koma með alls konar til þess að láta starfsfólkið mitt hugsa og skoða starfið 

út frá alls konar sjónarhornum. 

Leikskólastjórar virðast ekki einungis taka heim með sér vinnu til þess að sinna utan 

vinnutíma heldur virðist það vera í einhverjum tilfellum að leikskólastjórar vinni heima 

hjá sér að ýmissi pappírsvinnu á vinnutíma í því skyni að fá meira næði en þeir fengju í 

leikskólanum vegna ýmissar truflunar. Fríða talar um að hún geri þetta til þess að geta 

einangrað sig frá öllu öðru svo að hún fái svigrúm til þess að klára verkefni í ró og næði. 

Hún talar um að eftir að hún fór að gera þetta þá þurfi hún að taka minni vinnu með sér 

heim þar sem tíminn nýtist betur. Hún lýsir þessu á þennan hátt:  

En auðvitað er alltaf einhver vinna sem maður er að sinna fyrir utan 

vinnutíma, það er bara þannig og eins og ég segi mér hefur fundist það 

lagast þegar ég hef gefið mér meiri tíma í þessa einbeitingarvinnu, bara að 

kúpla mig út. 

Í viðtölunum kom einnig fram hjá þremur leikskólastjórum að þótt þeir tækju ekki alltaf 

vinnuna beint með sér heim vegna tímaleysis fylgdi vinnan þeim heim á þann hátt að 

þeim fyndist þeir aldrei vera í fríi. Það var annars vegar vegna þess að þeir voru alltaf að 

hugsa um vinnuna, t.d. með því að skipuleggja verkefni eða hugsa um mál sem höfðu 

komið upp og því erfitt að loka á þetta þegar heim er komið. Fríða lýsir þessu: „ ... 

heldur bara hausinn á manni, það slökknaði aldrei á honum.“ 

Anna segir það hins vegar hafa komið sér á óvart hversu mikil ábyrgðin í starfinu var 

enda sé hún alltaf á vaktinni. Henni finnst stundum erfitt að þurfa alltaf að vera til taks 

og þótt hún taki sér frí þá sé hún ekki í eiginlegu fríi þegar leikskólinn sé opinn þar sem 

hún beri ábyrgðina. Hún lýsir þessu á þennan hátt: 

Upplifun mín er sú að þú ert eiginlega alltaf í vinnunni. Þú veist þetta er 

stofnun sem þú berð ábyrgð á og ef það kemur eitthvað fyrir þá er hringt í 

þig. Ef kerfið fer í gang ef eitthvað gerist sama hvort það sé laugardagur eða 

föstudagskvöld þá þarftu bara að vera klár. Alltaf á vaktinni. Þú veist það er 

soldið skrýtin tilfinning sko ... það svona tekur ákveðið af manni að vera 

alltaf með, alltaf svona til taks sko.  ... Að fá símtöl á kvöldin um veikindi, 

það er svona svolítið skrýtið, það þarf svona svolítið að venjast því ... ef 
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maður er í fríi og það er samt opið þá er maður sko ekkert í fríi, það er sko 

alveg svolítið erfitt. 

4.5 Samantekt 

Þegar upplifun viðmælenda minna sem ungra leikskólastjóra að taka við starfi 

leikskólastjóra í fyrsta sinn er skoðuð er ljóst að hún einkennist helst af mótlæti, 

styðjandi þáttum og tímanum í starfinu. Viðmælendur mínir voru sammála um að þeim 

hefði verið nokkuð vel tekið af öllum þeim sem starfinu tengdust og hafi þeim gengið 

ágætlega að aðlagast nýjum aðstæðum. Þótt vel hafi gengið að komast inn í hlutverk 

sitt hafi þeir þó glímt við ýmis mótlæti sem þeir hafi oft á tíðum þurft stuðning 

reynslumeiri einstaklinga við. 

Það mótlæti sem leikskólastjórarnir áttu við í upphafi tengist bæði því að vera ungur 

leikskólastjóri ásamt öðrum erfiðleikum sem ætla má að allir leikskólastjórar glími við. 

Það mótlæti sem beint er hægt að tengja við aldur leikskólastjóranna er reynsluleysi þar 

sem að reynslan kemur með aldrinum. Tvennt var rætt um í þessu samhengi en það er 

reynsluleysi í stjórnun og starfi með börnum. Fram kom í máli Gunnu sem vantaði 

stjórnunarreynslu að henni hafi fundist erfitt að læra á leikskólastjórahlutverkið og að 

starfsmenn sem höfðu langa starfsreynslu innan leikskólans hefðu stundum talið sig vita 

betur heldur en hún og talað um að forveri hennar hafi gert hlutina öðruvísi. Þótt 

reynsluleysið hafi oft verið ákveðin hindrun gekk viðmælendum mínum þó vel í starfinu 

með því að prófa sig áfram og reka sig á. Eins leituðu þeir sér stuðnings hjá ýmsum 

bakhjörlum sínum og virðist óformlegur stuðningur hafa verið meiri en sá formlegi. 

Fram kom í máli viðmælenda minna að ekki væri mikill stuðningur boðinn að fyrra 

bragði heldur væri það þeirra að sækja sér þann stuðning sem þeir óskuðu sér.  

Sá stuðningur sem þeir sóttu sér helst var stuðningur reyndra manna, til dæmis  

forvera síns, aðstoðarleikskólastjóra eða leikskólastjóra sem þeir þekktu til. En fram 

kemur að leikskólastjórarnir hafi helst þurft stuðning við starfsmannamál og í 

einhverjum tilvikum fjármálin. Einnig hjálpaði til að fjórir viðmælendur mínir höfðu 

starfað í leikskólanum og fengið þar af leiðandi stuðning í því að þekkja allt og alla innan 

leikskólans. Eins reyndist stuðningur í menningunni mikilvægur og lýsti sér í góðum 

starfsanda innan leikskólanna. En eins og fram hefur komið er mikilvægt að góður andi 

ríki innan leikskólans, að reglur og hefðir séu sem skýrastar og öllum þannig gert kleift 

að komast inn í menningu stofnunarinnar. Það var einungis í tilfelli Fríðu sem 

starfsandinn var vondur í upphafi en það var vegna erfiðs starfsmannamáls en hnökrar í 
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samskiptum við undirmenn er einmitt annað mótlæti sem leikskólastjórar geta glímt við 

en er þó óháð aldri þeirra.  

Tveir leikskólastjóranna fundu fyrir einmanaleika eftir að hafa tekið við starfinu þar 

sem þeim fannst þeir þurfa að halda ákveðinni fjarlægð á milli sín og starfsmanna sinna 

og því fannst þeim þeir ekki tilheyra hópnum. Þessi einmanaleiki tengist því að vera 

orðinn æðsti stjórnandi leikskólans og vera ekki beint vinur starfsmanna þótt jafnan fari 

vel með á þeim. Þótt þessi einmanaleiki sé ekki beint tengdur aldri þá telur Díana að 

þessi staða sé jafnvel erfiðari fyrir unga leikskólastjóra þar sem þeir séu á þeim aldri að 

þá langar til að skemmta sér með hópnum og tilheyra en að þeir þurfi að passa upp á 

hlutverk sitt og virðingu. 

Hlutverk leikskólastjóra er einmitt margþætt að mati viðmælenda minna og er 

tíminn í starfinu mörgum þeirra hugleikinn. Niðurstöður benda til þess að viðfangsefni 

þeirra séu mörg og að tíminn í starfinu sé oft á tíðum ekki nægur til þess að sinna öllum 

þeim þáttum sem þeim beri að sinna. En mestur tími fer að þeirra sögn í 

starfsmannahald og svo ýmsa skriffinnsku. Tíminn var þeim ofarlega í huga þar sem 

þeim finnst þeir oft á tíðum ekki ná að sinna vel öllum skyldum sínum og tóku þeir oft 

einhverja pappírsvinnu með til að vinna heima. Það gerðu þeir til þess að hafa meiri 

tíma til þess að sinna faglegum málefnum sem annars gæfist lítill tími í. Eins talar Anna 

um ábyrgðina og það að henni finnist hún alltaf vera á vaktinni líka þegar hún er í fríi og 

talar Fríða um að það slökknaði aldrei á hausnum þar sem hún sé alltaf að hugsa um 

vinnutengd mál. 

Varðandi tímann var eitt sem kom fram sem talið var sérstakur kostur þess að vera 

ungur leikskólastjóri en það var að þeir sem yngri eru hafa yfirleitt mjög góða 

tölvukunnáttu sem gerir það að verkum að þeir eru fljótir að vinna skýrslur og önnur 

verkefni í tölvum. Þessi kunnátta sparar þeim því tíma og á án efa þátt í því að 

meirihluti viðmælenda minna lítur ekki á skriffinnskuna sem kvöð þótt hún sé mikil. En 

fram kom í máli þeirra að ef þeir væru ekki svona fljótir að vinna í tölvum að þá væri 

skriffinnskan kvöð. Að öðru leyti benda niðurstöður til þess að aldur skipti ekki öllu máli 

þegar tekið er við leikskólastjórastöðu heldur virðist persónuleikinn vega þyngst. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla mun ég tengja niðurstöður rannsóknarinnar við þann fræðilega 

bakgrunn sem rannsóknin byggir á. Markmið rannsóknarinnar er eins og áður hefur 

komið fram að veita innsýn í það hvernig það er fyrir unga leikskólastjóra að taka við 

starfi leikskólastjóra í fyrsta sinn og á sama tíma komast inn í skólamenningu 

leikskólans. Ég mun því í þessum kafla leitast við að svara þeim tveimur 

rannsóknarspurningum sem rannsóknin byggist á: 

 Hver er upplifun ungra leikskólastjóra af því að taka við leikskólastjórastöðu í 

fyrsta sinn? 

 Hvaða þættir í skólamenningunni eru styðjandi fyrir aðkomu nýs leikskólastjóra 

og hvaða þættir eru á sama hátt hamlandi í upphafi starfsins? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum sem best verður kaflanum skipt upp í þrjá 

undirkafla sem tengjast þeim þremur þemum sem fram komu í niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þau lýsa vel upplifun ungra leikskólastjóra af því að taka við starfi í 

fyrsta sinn og þeim þáttum í skólamenningunni sem helst eru styðjandi og hamlandi 

fyrir aðkomu nýs leikskólastjóra í upphafi starfsins. Kaflarnir eru mótlæti í starfinu, 

styðjandi þættir í starfinu og tímaskortur. 

5.1 Mótlæti í starfinu 

Ýmsar hindranir geta verið í starfi leikskólastjóra en í máli viðmælenda minna mátti 

helst greina þá erfiðleika sem þeir glímdu við í upphafi starfsins sem og hamlandi þætti í 

skólamenningunni fyrir aðkomu þeirra sem nýs leikskólastjóra þegar þeir tóku við starfi. 

Þeir erfiðleikar sem helst tengjast því að vera ungur leikskólastjóri er ákveðið 

reynsluleysi sem gerði vart við sig hjá sumum viðmælenda minna en þeir telja að 

reynslan komi með aldrinum. Reynsluleysið var aðallega tvenns konar. Díana talar um 

reynsluleysi í því að starfa með börnum á meðan Gunnu fannst erfitt að læra á 

leikskólastjóraumhverfið, hvernig hlutirnir virkuðu í starfinu, hvernig hún átti að 

framkvæma þá og í raun allt það sem starfið fól í sér. Hún hafði einungis reynslu sem 

deildarstjóri áður en hún tók við sem leikskólastjóri og fannst henni sig vanta meiri 

stjórnunarreynslu. Þetta samræmist því sem Daresh og Playko (1994) og Walker og 

Qian (2006) segja um að leikskólastjórar geta átt í erfiðleikum með að skilja hlutverk sitt 
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sem stjórnenda í upphafi starfsferils og hvernig þeim ber að nýta þetta nýja vald sem 

þeir hafa öðlast ásamt því að þeir eiga í erfiðleikum með starfsumhverfið. Þetta 

reynsluleysi hjá Gunnu hafði þau áhrif að starfsfólk sem hafði starfað lengi í 

leikskólanum hristi stundum hausinn og taldi sig vita betur en hún. Einnig hafi það 

einstöku sinni talað um að forveri hennar hafi gert hlutina öðruvísi. Þrátt fyrir þetta 

taldi Gunna starfsfólkið þó ekki beint vera að bera sig saman við forvera sinn. En 

samkvæmt Rooney (2000) geta vinsældir fyrri skólastjórnanda verið mikil hindrun í 

starfi nýrra skólastjórnenda þar sem erfitt getur verið að vera sífellt borinn saman við 

fyrri stjórnanda á þann hátt að hann gerði allt betur þótt raunin hafi kannski verið 

önnur. Þetta reynsluleysi sem gerði vart við sig í upphafi starfsferilsins kom þó ekki að 

sök því að viðmælendum mínum gekk vel að koma sér inn í starfið með því að prófa sig 

áfram og reka sig á. Þeir lærðu af reynslunni og eins höfðu þeir góðan stuðning reyndari 

einstaklinga eins og ég mun koma betur inn á hér síðar. 

Annað sem tengja má mótlæti í starfi er það að viðmælendur mínir voru sammála 

um það að þeir væru ekki beint vinir starfsmanna sinna þótt þeir ættu í góðum 

samskiptum við þá. Þeir voru allir mjög meðvitaðir um þetta í samskiptum sínum við 

starfsfólkið og drógu þeir flestir línu til þess að halda ákveðinni fjarlægð á milli sín og 

undirmannanna. Mörgum finnst það vafalítið ókostur í starfi að geta ekki átt vini á 

vinnustaðnum. Tveir viðmælendur mínir töluðu í framhaldinu um að þeir fyndu fyrir 

einmanaleika í starfinu þar sem þeir stæðu aðeins fyrir utan hópinn og ættu ekki vini 

meðal starfsmannanna en þetta samræmist því sem bæði Rooney (2000) og Walker og 

Qian (2006) segja þegar þeir tala um að í þessu starfi sé ákveðin hætta á að finna til 

einmanaleika sem æðsti yfirmaður og að vera ábyrgur fyrir öllum þáttum starfsins. Til 

að koma í veg fyrir þetta telja þeir nauðsynlegt að eiga trúnaðarfélaga á vinnustaðnum 

sem hægt er að eiga við hreinskilin samtöl. En það er einmitt raunin hjá mörgum 

viðmælenda minna sem hafa leitað sér stuðnings hjá aðstoðarleikskólastjórum sínum. 

Þegar Anna talar um einmanaleikann segir hún að fólk komi öðruvísi fram við hana þar 

sem hún er yfirmaðurinn og að sumir séu einungis með henni fyrir kurteisisakir. Díana 

talar einnig um að það sé einmanalegt að standa fyrir utan hópinn en að það sé 

nauðsynlegt þegar taka þurfi á málum sem koma upp. Hún telur jafnvel að þetta sé enn 

erfiðara fyrir unga stjórnendur og að hún finni meira fyrir einmanaleikanum þar sem 

hún er ung og langar til þess að skemmta sér með starfsmannahópnum en sakir þess að 

hún er andlit stofnunarinnar verði hún að passa upp á hvað hún geri. 

Viðmælendur mínir sem tóku við starfi í leikskóla þar sem þeir störfuðu eða höfðu 

starfað áður nefndu að það geti verið hamlandi fyrir nýjan leikskólastjóra að taka við 
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starfi þar sem hann var áður undirmaður. Það er kostur að þekkja allt og alla innan 

leikskólans en það getur þó reynst erfitt að hafa verið jafningi starfsmannanna og vera 

svo skyndilega orðinn yfirmaður þeirra. Edda ræddi þessar breytingar við starfsfólkið 

sitt sem tók þessu vel og undirbjó hún það þannig fyrir stjórnendabreytingarnar. En 

Rodd (1998) talar einmitt um að árangursrík samskipti innan leikskólans séu háð næmni 

leikskólastjórans í að skilja líðan og þarfir starfsmanna sinna og er það hlutverk 

leikskólastjórans að efla starfsandann innan leikskólans og stuðla að menningu þar sem 

heiðarleiki ríkir.  

Það að þekkja til í menningunni skapar ákveðið forskot fyrir leikskólastjórana en 

samkvæmt Rodd (1998; 2006) getur verið flókið að komast inn í menningu á nýjum 

vinnustað þar sem bæði þarf að komast inn í formlegar sem og óformlegar reglur í 

menningunni. Brynja talar einmitt um þetta sem hamlandi þátt í menningu leikskólans 

fyrir aðkomu nýs leikskólastjóra og að henni hafi í upphafi fundist erfitt að læra að lesa í 

sumar hefðir og skólamenninguna í leikskólanum sem var rótgróinn og litlu hefði 

kannski mátt breyta. Þegar þessar hefðir eru óskráðar getur reynst erfitt að lesa í þær. 

Þetta samræmist því sem Börkur Hansen (2003) segir en hann talar um að nýr 

stjórnandi sem hefji störf í skóla læri fljótlega þær reglur sem eru skráðar en þær 

óskráðu taki lengri tíma að læra. Þær lærist þó með tímanum með því að hlusta á eldri 

starfsmenn ásamt því að fylgjast með athöfnum og því sem er að gerast innan skólans. 

Brynja og Díana, einu viðmælendur mínir sem tóku við starfi í leikskóla þar sem þær 

höfðu ekki starfað áður, töldu það að hlusta einmitt vera bestu leiðina til þess að 

komast inn í skólamenninguna og læra þær reglur sem í leikskólanum voru. Þetta er 

mikilvægt þar sem engin menning er eins en hver menning hefur sín sérkenni og ekki er 

hægt að segja hvaða þættir móta menninguna hverju sinni. Ljóst er þó að verklag, 

stærð og aldur geta þar haft áhrif á hvernig til tekst (Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson, 1998; Börkur Hansen, 2003). 

5.2 Styðjandi þættir í starfinu 

Í niðurstöðum mínum kom fram að viðmælendur mínir höfðu betri aðgang að 

óformlegum stuðningi en formlegum ásamt því að þeir þurftu yfirleitt að sækja sér 

þann stuðning sem þeir óskuðu sér. 

Sá formlegi stuðningur sem helst var nefndur var handleiðsla reyndari 

leikskólastjóra sem sveitarfélagið útvegaði í upphafi starfsins sem og fáein námskeið. 

Einungis tveir viðmælendur mínir fengu  þennan formlega stuðning í formi handleiðslu 

þegar þeir hófu störf og nýttist sú handleiðsla einungis í öðru tilvikinu en nýttist þá 
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mjög vel og viðkomandi var mjög ánægður með hana. Þar sem svo fáir viðmælendur 

mínir fengu þessa handleiðslu er erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum mínum um það 

hvort hún sé nauðsynleg öllum nýjum leikskólastjórum. En í rannsókn Friðbjargar 

Eyrúnar Sigvaldadóttur (2014) kemur fram að þeir leikskólastjórar sem fengu formlega 

handleiðslu frá reyndari  leikskólastjóra voru sammála um gagnsemi handleiðslunnar. 

Niðurstöður Guðrúnar Jónu Thorarensen (2012) benda einnig til þess að handleiðsla 

hafi jákvæð áhrif á leikskólastjórana sem með handleiðslunni hafi náð betur 

markmiðum sínum og séu því skilvirkari í starfi. Út frá þessum þremur niðurstöðum 

mætti því benda skólaskrifstofum á landinu öllu á að skoða vel þennan möguleika 

stuðnings við nýja leikskólastjóra. Þá að mínu mati sérstaklega fyrir þá sem yngri eru og 

reynslulitlir og gætu þurft á meiri aðstoð að halda. En niðurstöður mínar benda einmitt 

á að viðmælendur mínir hafi lært með því að reka sig á þar sem enginn hafi sagt þeim 

beint hvernig hlutirnir virkuðu eða hvernig átti að framkvæma þá. Því leituðu þeir sér 

allir óformlegs stuðnings hjá ákveðnum bakhjarli sem annaðhvort starfaði innan 

leikskólans, þá oft aðstoðarleikskólastjórinn eða utan hans, þá yfirleitt annar 

leikskólastjóri sem þeir þekktu til og gátu leitað ráða hjá í þeim málum sem þeir þurftu 

stuðning við. En þau mál sem leikskólastjórarnir þurftu helst ráðleggingar voru 

starfsmannamál og í einhverjum tilfellum fjármál. Það verklag að leikskólastjórar sæki 

sér óformlegan stuðning á þennan hátt samræmist því sem fram kemur bæði hjá 

Rooney (2000) og Walker og Qian (2006) sem segja að í upphafi starfsferils sé gott fyrir 

nýja skólastjórnendur að finna reyndan samstarfsfélaga sem getur bæði veitt þeim 

visku og aðstoð í starfi.  

Viðmælendur mínir eru sammála um það að fyrstu dagar þeirra í starfi sínu sem 

leikskólastjórar hafi gengið vel. Þrír viðmælendur mínir voru, eins og áður hefur komið 

fram, að taka við starfi í leikskóla sem þeir störfuðu í, einn í leikskóla sem hann hafði 

áður starfað í og einungis tveir viðmælendur voru að taka við starfi í leikskóla sem þeir 

þekktu ekki. Mikið hjálpar til að hafa starfað innan leikskólans og þekkja vel til 

skólamenningarinnar er nýr leikskólastóri tekur við starfi. En samkvæmt Berki Hansen 

og Smára S. Sigurðssyni, 1998 og Berki Hansen, 2003) mótast menningin af þeim skráðu 

og óskráðu reglum sem eru innan stofnana. Starfsmenn vinna bæði eftir þeim formlegu 

reglum sem eru skráðar og þeim óformlegu sem eru óskráðar og segja til um það 

hvernig hlutirnir eru vanalega gerðir og lærast þær með tímanum. Þeir viðmælendur 

mínir sem störfuðu í leikskólanum þekkja því bæði þær formlegu og óformlegu reglur 

sem eru við lýði í menningunni og eins og Edda talar um þá var það mikill kostur að 

þekkja allan bakgrunninn innan leikskólans. Fyrst Edda var öllu kunnug gat hún strax 
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byrjað að einbeita sér að hinu nýja starfi og þurfti því ekki að byrja á því að komast inn í 

menninguna. Þetta er að nokkru leyti í samræmi við það sem Friðbjörg Eyrún 

Sigvaldadóttir (2014) bendir á í rannsókn sinni en þar talar hún um að auðveldara geti 

verið að hefja störf í leikskóla í sama sveitarfélagi þar sem leikskólastjórar hafi þegar 

myndað trúnaðarsambönd og þekki einnig til reglna og gilda í sveitarfélaginu. 

Þegar viðmælendur mínir ræddu um stuðninginn í skólamenningunni innan 

leikskólans sögðu fimm þeirra að skólamenningin væri jákvæð og starfsandinn góður. 

Þeir töldu það veita sér góðan stuðning en það sem nefnt var sem jákvætt og styðjandi í 

menningunni var lausnamiðaður andi, samheldni, góð samskipti og kraftur og gleði. En 

samkvæmt Rodd (1998; 2006) veltur menningin innan leikskólans á félagslegum 

samskiptum og jafnvægi í samböndum. Því er nauðsynlegt að góð skólamenning 

fyrirfinnist í leikskólum þar sem þessi félagslegu samskipti eru grundvöllur þess að ná 

þeim markmiðum sem sett eru innan leikskólans. Einnig er mikilvægt að samband 

starfsmanna sé gott til þess að starfsandinn sé góður. 

Annað sem fram kom sem styðjandi þáttur í menningunni var það að Díana talaði 

um að sér fyndist mikilvægt að það ríkti traust og trúnaður á milli hennar og 

starfsmanna sinna og vildi hún að starfsmennirnir gætu alltaf leitað til sín og þar af 

leiðandi hafði hún nánast alltaf opið inn á skrifstofu til sín. En það að hlusta á og tala við 

starfsmenn sína um áhyggjur, væntingar og hugmyndir er samkvæmt orðum Walker og 

Qian (2006) tími sem nýtist skólastjórnanda vel. Um leið getur hann kynnst styrkleikum 

starfsfólksins betur og öðlast stuðning þeirra. Í rannsókn Birnu Sigurjónsdóttur og 

Barkar Hansen (2014) kemur einnig fram að skólastjórnendur legðu áherslu á að 

starfsmenn sínir gætu alltaf leitað til sín þótt það geti oft verið truflandi og valdið því að 

erfitt væri að forgangsraða hlutum. En Díana hefur komið sér upp því verklagi að hurðin 

er einungis lokuð ef hún er í tímaþröng eða vill ekki verða trufluð og virða starfsmenn 

hennar það. 

Viðmælendur mínir töluðu um að eðlilegt væri að ákveðnar áherslubreytingar ættu 

sér stað þegar nýr stjórnandi tæki við starfi og gæti þá orðið ákveðin hreyfing á 

starfsfólki. Þeir töldu þessa hreyfingu á starfsfólki sér til stuðnings þar sem þessar 

áherslubreytingar gerðu það að verkum að það starfsfólk sem ekki var tilbúið að vinna 

undir þeirra stjórn hætti fljótlega. Stuðningurinn fólst í því að leikskólastjórarnir gátu þá 

ráðið starfsfólk sem vildi vinna með þeim í að ná sameiginlegum markmiðum. En 

samkvæmt Berki Hansen (2003) skiptir ekki aðalmáli hver gildin í starfinu eru heldur 

skiptir öllu máli að allir sem á vinnustaðnum hafi sameiginlegt gildismat að leiðarljósi í 

starfi sínu. 
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Þessar áherslubreytingar sem eiga sér stað við stjórnendaskipti eru eðlilegar en Deal 

og Peterson (1999) tala um að þegar nýr stjórnandi taki við starfi þá verði hann helst að 

lesa á milli línanna til þess að koma auga á það sem er að gerast í menningunni. Þegar 

hann hefur komist að því þarf hann að ákveða hvort og hvernig hann eigi að móta eða 

endurmóta starfshætti innan leikskólans. Samkvæmt Deal og Peterson (1990) eru nýir 

leikskólastjórar yfirleitt að taka við starfi af einhverjum öðrum og kemur það því í þeirra 

hlut að vinna með þá menningu sem fyrir er á vinnustaðnum og móta hana eða 

endurmóta eins og áður segir. Þetta samræmist því sem fram kom í niðurstöðum 

mínum þar sem viðmælendur mínir telja allir mikilvægt að gefa sér tíma til að komast 

inn í starfið, kynnast starfsmönnum og kynnast menningunni í leikskólanum áður en 

þeir legðu í breytingar.  

Allir fóru þeir því varlega í breytingarnar þótt misjafnt hafi verið eftir hvað langan 

tíma fyrstu breytingar urðu og hvaðan frumkvæði að þeim kom. En í rannsókn Forrester 

og Gunter (2010) um níu skólastjóra sem nýlega höfðu tekið við starfi á Englandi kom 

fram að misjafnt var hvaða áherslur þeir notuðu í upphafi starfsins. Sumir fóru af stað 

strax í byrjun með miklar breytingar á meðan aðrir biðu með breytingar og töldu best 

að kynnast fyrst skólamenningunni og blanda svo sínum eigin væntingum við þær 

venjur sem fyrir voru eins og viðmælendur mínir gerðu. Í rannsókninni kom einnig fram 

að sumir skólastjóranna mættu andstöðu kennara þar sem þeir voru vanir því að 

fyrrverandi skólastjóri gerði hluti á annan hátt. Það var ekki vandamál hjá 

viðmælendum mínum þar sem þær breytingar sem þeir framkvæmdu tókust vel og 

töluðu Anna, Fríða og Gunna um mikilvægi þess að hafa starfsmennina með sér í 

breytingunum þar sem það getur haft þau áhrif að starfsmennirnir séu betur undir það 

búnir að vinna eftir þeim og finnist þeir hafa áhrif á starfið. Þetta kemur einmitt fram 

hjá Deal og Peterson (1999) þegar þeir tala um að mikilvægt sé fyrir leikskólastjóra að 

hlusta á starfsfólkið sitt þegar kemur að því að móta sameiginlega sýn þar sem það 

getur virkað hvetjandi fyrir alla þá sem í hlut eiga.  

Brynja talaði um að það hafi komið henni á óvart hversu mikla þörf starfsmennirnir 

höfðu fyrir breytingar. Þeir komu til hennar strax á fyrstu dögum hennar í starfi og 

óskuðu eftir ýmsum breytingum þar sem forveri hennar hafði setið lengi og þeir voru 

þreyttir á því að gera hlutina alltaf eins. Þetta samræmist því sem Schein (2010) segir en 

hann vill meina að ef sá leikskólastjóri sem mótar menninguna innan leikskólans sé 

lengi við stjórn komi hann ekki alltaf auga á þær breytingar sem þarf að gera. Ef hins 

vegar nýr leikskólastjóri tekur við er mun líklegra að meiri fjölbreytni verði innan 
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leikskólans en það gerir það að verkum að mögulegt sé að breyta ýmsum þáttum 

menningarinnar. 

Þótt mikil hreyfing geti verið á starfsfólki í leikskólanum virðist ekki vera mikil 

hreyfing hjá leikskólastjórum. Eins og sjá má á mynd 1, sem sýnir aldur leikskólastjóra á 

Íslandi, haustið 2014 má sjá að einungis 25 leikskólastjórar af 256 starfandi 

leikskólastjórum eru á aldri viðmælenda minna. Það eru því 9,8 % leikskólastjórar á 

þeim aldri sem viðmælendur mínir eru. Í fræðilega hlutanum velti ég því upp af hverju 

það eru svona fáir ungir leikskólastjórar starfandi um þessar mundir. Þeir fjórir 

viðmælendur sem ég ræddi um þetta við voru sammála um það að leikskólastjórar sitji 

of lengi í stöðu sinni og það að þeir skuli vera æviráðnir gerir það að verkum að lítil 

endurnýjun á sér stað. Í ljósi þess hve mikil þörf var komin á breytingar í leikskólanum 

þar sem Brynja tók við má velta því fyrir sér hvort að það sé starfinu til góðs að 

leikskólastjórar sitji svona lengi í stöðum sínum, hvort ekki þurfi meiri hreyfanleika í 

leikskólastjórastöður. Schein (2010) hefur bent á að leikskólastjóri sem setið hefur lengi 

og mótað starfið innan leikskólans kemur ekki alltaf auga á þær breytingar sem þarf að 

framkvæma. Því má velta því fyrir sér hvort tími sé til kominn að hætta að æviráða 

leikskólastjóra og auglýsa stöður þeirra á nokkurra ára fresti með það að markmiði að 

hæfasti einstaklingurinn hverju sinni sé ráðinn.  

5.3 Tímaskortur 

Fjórir viðmælendur mínir af sex telja að starfsmannahaldið og mál tengd starfsmönnum 

innan leikskólans taki mestan tíma og orku í starfi þeirra. Brynja talar um að 85% af 

viðfangsefnum sínum í starfi séu starfsmannamál. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Egils Óskarssonar (2015) þar sem leikskólastjórum verður einmitt tíðrætt um að 

starfsmannamál taki mesta orku og tíma í starfi þeirra. Viðmælendur mínir töluðu um 

að starfsmannamálin væru margvísleg og koma þau í raun að öllum þeim þáttum í 

starfinu þar sem starfsmenn eiga hlut að máli, allt frá ráðningum upp í ýmisleg 

vandamál starfsmanna sem leikskólastjórum ber að leysa. Það lýsir því vel hversu mikill 

tími fer í starfsmannamál þegar Gunna talar um að þau séu oft svo tímafrek að 

stundum þurfi hún að minna sig á að það séu líka börn í leikskólanum. 

Það er ákveðinn samhljómur í niðurstöðum mínum og niðurstöðum Lilju Kolbrúnar 

Steinþórsdóttur (2015) en í rannsókn hennar á streitu í starfi leikskólastjóra kemur fram 

að starfsmannamálin séu margvísleg, taki mikinn tíma í starfi leikskólastjóra og hafi 

einna mest áhrif á streitu í starfi þeirra. Það kom einmitt fram í máli Fríðu að það hafi 

komið henni mest á óvart hversu mikil vandamál geta fylgt fullorðnu fólki. Hún er enn 
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að fást við afleiðingarnar af því að hafa glímt við erfitt starfsmannamál og finnst henni 

það miður að hún sé enn að upplifa líkamlega og andlega streitu þótt það hafi fyrir 

löngu verið farsællega leyst. 

Samkvæmt viðmælendum mínum virðast starfsmannamál því taka mikinn tíma í 

starfi þeirra og geta þau stundum verið erfið viðureignar. Í sumum tilvikum geta þau  

dregið dilk á eftir sér, s.s. óþarfa þreytu, bæði andlega og líkamlega, eins og í tilfelli 

Fríðu. Í rannsóknum Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar og Steinunnar Helgu 

Lárusdóttur (1997, 2002, 2008) kemur fram að starfsmannamál hafa fengið aukið vægi  

í hlutverki skólastjóra og virðast mál tengd starfsmönnum sífellt vera að aukast. Þetta 

samræmist að nokkru leyti niðurstöðum mínum sem benda til þess að viðfangsefni 

leikskólastjóra séu að miklu leyti tengd starfsmannamálum og mikill tími þeirra virðist 

fara í að sinna þeim. 

Annar þáttur í starfi leikskólastjóra sem tekur mikinn tíma er ýmis skriffinnska sem 

þeim ber að sinna og töluðu allir viðmælendur mínir um hana á einhvern hátt. Í 

rannsókn þeirra Barkar, Ólafs og Steinunnar Helgu sem birt var árið 1997 kemur fram 

að skólastjórar telja að viðfangsefni tengd stjórnun og umsýslu taki of mikinn tíma frá 

faglegum málefnum þeirra. Rannsakendur telja að stjórnendurnir séu í klemmu þar sem 

dagleg stjórnunarstörf taka mikinn tíma frá því faglega hlutverki sem þeim ber að sinna. 

Niðurstöður rannsóknar minnar benda einmitt til þess að leikskólastjórar glími við 

ákveðið tímaleysi og höfðu bæði Díana og Anna áhyggjur af því að fagstarfið liði fyrir 

það. Starf leikskólastjóra er viðamikið og nefndu þær Díana og Anna hvor sinn þáttinn 

sem tímaþjóf sem gerði það að verkum að lítill tími væri til að sinna faglegu starfi. Díana 

talar um að skriffinnska í formi alls kyns skýrslna taki mestan tíma í starfi hennar sem 

leikskólastjóra og til þess að geta sinnt hlutverki sínu sem faglegur leiðtogi þurfi hún að 

taka vinnu með sér heim þar sem dagvinnutími hennar dugi ekki til að sinna þeim 

málum. Þannig gefist henni tími til þess að sinna faglegum þáttum í starfinu sem hún 

telur sig annars ekki geta sinnt. Anna telur hins vegar að starfsmannamál og helst 

fjarvera starfsmanna taki of mikinn tíma frá faglegum málefnum. Hún telur það vera sitt 

hlutverk að ýta fagstarfinu fremst þó að það sé auðvelt að missa sjónar af því þegar það 

vantar fólk og tíminn er lítill. En Rodd (1998; 2006) talar einmitt um að tíminn sem 

leikskólastjórar hafa til þess að sinna verkefnum sínum sé af skornum skammti og nægi 

ekki til þess að sinna þeim fjölmörgu og mismunandi verkefnum sem þeim ber að leysa.  

Niðurstöður benda því til þess að dagleg stjórnunarstörf, þá helst í formi skriffinnsku 

og starfsmannahalds, hafi áhrif á það að leikskólastjórar hafi áhyggjur af því að geta 

ekki sinnt faglegu starfi eins vel og þeir vildu vegna tímaleysis. Þetta er í ákveðnu  
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samræmi við niðurstöður Örnu H. Jónsdóttur (2012) þar sem leikskólastjórar telja að 

stjórnunar- og fjármálaþáttur starfsins taki of mikinn tíma frá faglegum þáttum í 

starfinu. Í niðurstöðum Lilju Kolbrúnar (2015) kemur einnig fram að leikskólastjórum 

finnst að kröfur frá sveitarfélögum hafi aukist og ýmis skrifræðisverkefni í formi skýrslna 

og áætlanagerðar séu orðin of mörg svo að erfitt sé að sinna þeim vegna tímaleysis. Í 

rannsókn minni víkja viðmælendur mínir einmitt að því að ofangreindar kröfur séu 

orðnar mjög víðtækar en þó mismiklar eftir viðmælendum og sveitarfélögum. Þótt 

viðmælendur mínir hafi talað um það að skriffinnskan í starfinu sé mikil og þó nokkur 

tími geti farið í að sinna henni þá töldu þeir hana yfirleitt ekki vera kvöð. Meirihluti 

þeirra taldi sig yfirleitt vera fljótan að sinna skriffinnskunni þar sem þeir væru með góða 

tölvukunnáttu og fljótir að vinna í tölvum. Anna talar þó um að ef hún nyti ekki góðs af 

tölvukunnáttu sinni færi mun meiri tími í að sinna þessum málum.  

Það virðist því vera góð tölvukunnátta sem geri það að verkum að það fer ekki eins 

mikill tími í skriffinnskuna og annars myndi gera. En fjórir viðmælendur mínir töldu það 

vera kost að ungir leikskólastjórar þekki tæknina vel og séu þar af leiðandi fljótir að 

vinna á tölvur. Kosturinn sé því sá að þessi kunnátta geti auðveldað stjórnandanum 

starfið og sparað tíma þar sem skriffinnska er mikil. Í rannsókn Lilju Kolbrúnar (2015) 

voru þátttakendur leikskólastjórar á fimmtugs-, sextugs- og sjötugsaldri en í rannsókn 

minni voru þeir 40 ára og yngri. Það er því spurning hvort aldur leikskólastjóranna hafi 

áhrif  þegar tímaleysi varðandi skriffinnskuna er annars vegar, að yngri leikskólastjórar 

séu kannski oftar en ekki með betri tölvukunnáttu og spari það þeim tíma þegar kemur 

að skýrslugerð og annarri tölvuvinnu.  

Önnur viðfangsefni í starfi sem viðmælendur mínir minntust á og getur tekið óþarfa 

tíma er starf húsvarðar sem þrír þeirra töluðu sérstaklega um að þeim beri að sinna. 

Viðmælendur mínir töluðu um að ef eitthvað bilar eða þarfnast lagfæringar þá beri 

þeim að sinna því. Díana telur að það væri betra ef húsvörður væri starfandi innan 

leikskólans eins og í grunnskólum landsins þar sem húsvörður sér um öll mál af þessu 

tagi og þar kemur það því ekki í hlut skólastjórans að sinna þessum málum. Þetta er ekki 

í fyrsta sinn sem leikskólastjórar tala um að þeim beri að gegna þessu hlutverki heldur 

kemur þetta einnig fram í rannsókn Lilju Kolbrúnar Steinþórsdóttur (2015) þegar talað 

er um að ýmis áreiti taki tíma frá leikskólastjórunum sem telji sig einnig sinna starfi 

húsvarðar þar sem það kemur í þeirra hlut að laga ýmsa hluti innan leikskólans eða kalla 

til iðnaðarmenn. Það má því kannski álykta að leikskólastjórar almennt telji sig ekki eiga 

að sinna þessu hlutverki heldur sé nauðsynlegt að húsverðir séu starfandi innan 
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leikskólanna til þess að sinna störfum að þessu tagi og koma í veg fyrir að mikilvægur 

tími leikskólastjóranna fari í að sinna þessum málum. 

5.4 Samantekt 

Greina má að upplifun viðmælenda minna beinist aðallega að mótlæti, stuðningi og 

tímaskorti í starfinu. Þeir þættir sem fram komu tengjast ekki að öllu leyti því að vera 

ungur leikskólastjóri heldur komu einnig fram þættir sem eru óháðir aldri og virðast 

vera sammerktir leikskólastjórum á öllum aldri. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að reynsla viðmælenda minna af því að 

taka við starfi hafi í flestum tilfellum verið jákvæð. Þeir töldu sig yfirleitt hafa fengið 

jákvæð viðbrögð frá starfsmönnum, foreldrum og öðrum leikskólastjórum gagnvart 

aldri sínum þegar þeir hófu störf. Þeim gekk nokkuð vel að aðlagast starfi sínu þrátt fyrir 

að ákveðið reynsluleysi hafi gert vart við sig hjá einhverjum þeirra í upphafi starfsins. 

Reynsluleysið er helst það sem hægt er að tengja við aldur leikskólastjóranna þar sem 

reynslan kemur með aldrinum. Reynsluleysið var helst tvenns konar og tengdist því að 

starfa með börnum og sinna stjórnun. Öryggisleysis varð vart hjá sumum óreyndum 

stjórnendum svo að hræðslu gætti í upphafi starfsferilsins. Einnig gerði reynsluleysið 

það að verkum að viðkomandi vissi ekki alveg hvernig hann átti að takast á við hið nýja 

hlutverk en það samræmist því sem fram kemur hjá Daresh og Playko (1994) og Walker 

og Qian (2006). Reynsluleysið og aldurinn ollu því í einu tilfelli að starfsmennirnir töldu 

sig vita betur en leikskólastjórinn og minntust í því samhengi á að forverinn hefði farið 

öðruvísi að. En vinsældir fyrri stjórnanda eru einmitt erfiðleikar sem Rooney (2000) 

talar um að nýir stjórnendur geti glímt við. 

Þótt að reynsluna hafi vantað að einhverju leyti þá kom hún fljótt að sögn 

viðmælenda minna með því að prófa sig áfram og reka sig á. En niðurstöður benda 

einmitt til þess að nýir leikskólastjórar þurfi að miklu leyti að sækja sér sjálfir þann 

stuðning sem þeir óska þar sem hann er ekki nema að litlu leyti boðinn að fyrra bragði. 

Viðmælendur mínir sóttu sér þannig frekar óformlegan stuðning þá helst í formi góðs 

bakhjarls sem þeir gátu leitað til með það sem þeir þurftu aðstoð við. En samkvæmt 

Rooney (2000) og Walker og Qian (2006) er mikilvægt fyrir nýja skólastjórnendur að 

finna sér reyndan samstarfsfélaga í upphafi starfsins sem getur veitt visku og aðstoð. 

Niðurstöður benda til þess að það að þekkja til innan menningarinnar geti í senn 

verið bæði styðjandi og hamlandi fyrir nýjan leikskólastjóra. Fjórir af sex höfðu starfað í 

leikskólanum þar sem þeir tóku við starfi leikskólastjóra og töldu þeir ákveðinn stuðning 

vera fólginn í því. Hann lýsti sér í því að þeir þekktu allar hliðar starfsins sem og 
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bakgrunn leikskólans. En það er ákveðið forskot að þekkja til í menningunni þar sem 

samkvæmt orðum Barkar Hansen og Smára S. Sigurðssonar (1998) mótast bæði 

formlegar og óformlegar reglur í skólamenningu sem þarf að læra þegar hafið er störf. 

Þessir fjórir viðmælendur mínir þurftu því ekki að byrja á því að komast inn í þennan 

hluta starfsins. Þetta samræmist einnig því sem fram kemur í rannsókn Friðbjargar 

Eyrúnar Sigvaldadóttur (2014) þar sem fram kemur að það sé ákveðinn kostur að taka 

við starfi í sama sveitarfélagi því að þá þekki viðkomandi nú þegar reglur og gildi sem 

unnið er eftir ásamt því að hafa myndað trúnaðarsambönd.  

Þótt ákveðinn stuðningur sé fólginn í því að þekkja til á vinnustaðnum töldu 

viðmælendur mínir það einnig geta skapað erfiðleika og verið á vissan hátt hamlandi 

fyrir nýjan leikskólastjóra að hafa verið jafningi starfsmanna áður en hann verður 

yfirmaður þeirra og þurfa kannski að taka á málum vina sinna. En viðmælendur mínir 

nefndu það einmitt allir að eftir að þeir tóku við stöðunni þá eigi þeir ekki beint vini 

innan leikskólans þótt þeir eigi allir í góðum samskiptum við starfsmenn sína. Fram kom 

að nú liggi ábyrgðin hjá þeim og þeir þurfi að passa upp á hlutverk sitt sem 

leikskólastjóra. Tveir viðmælenda minna upplifðu í kjölfarið ákveðinn einmanaleika í 

starfi þar sem þeim finnst þeir ekki tilheyra hópnum. Þetta samræmist því sem fram 

kemur hjá Rooney (2000) og Walker og Qian (2006) um að hætt sé við að stjórnendur 

finni fyrir einmanaleika sem æðsti yfirmaður. Þótt ekki sé beint hægt að tengja þennan 

einmanaleika við aldur viðmælenda minna þá telur Díana að það sé jafnvel enn erfiðara 

að eiga við þetta þar sem að hún sé ung og lífsglöð og langar til þess að skemmta sér 

með hópnum. 

Þær niðurstöður sem fram komu um tímann og viðfangsefni í starfinu tengjast ekki 

aldri viðmælenda minna heldur virðist sem leikskólastjórar séu almennt sammála um 

þennan þátt starfsins. Ábyrgð leikskólastjóra er mikil og benda niðurstöður til þess að 

viðfangsefni þeirra séu það mörg að tíminn í starfinu reynist oft ekki nægur til þess að 

sinna öllum þeim þáttum sem sinna þarf en þetta samræmist Rodd (1998; 2006) og 

kemur einnig fram í rannsókn Guðrúnar Jónu Thorarensen (2012). Niðurstöður benda 

enn fremur til þess að mestur tími og orka í starfinu fari í að sinna starfsmannahaldi og 

starfsmannamálum ásamt því að skriffinnska sé mikil. Þetta er í miklu samræmi við það 

sem fram kemur í niðurstöðum Egils Óskarssonar (2015) og Lilju Kolbrúnar 

Steinþórsdóttur (2015).  

Þar sem tíminn í starfinu er oft af skornum skammti er algengt hjá viðmælendum 

mínum að taka einhverja pappírsvinnu með sér heim. Það er þó yfirleitt þeirra val og oft 

gert í þeim tilgangi að hafa meiri tíma til þess að gera faglegum málefnum leikskólans 



68 

viðunandi skil en þeim gefst oft á tíðum lítill tími til þess að sinna þeim vegna 

starfsmannamála og skriffinnsku. Þótt skriffinnskan sé mikil töldu flestir sig vera nokkuð 

fljóta að sinna henni þar sem þeir eru tæknilega sterkir og fljótir að vinna í tölvum. Þeir 

tengja þessa færni ungum aldri sínum og telja skriffinnskuna ekki vera til trafala í 

starfinu. Hins vegar hlyti hún að vera kvöð þeim sem kynnu ekkert á tölvur.  



69 

6 Lokaorð 

Þar sem fáir þættir í niðurstöðum tengjast beint ungum aldri viðmælenda minna má 

ætla það að aldur skipti ekki öllu máli þegar tekið er við starfi leikskólastjóra heldur er 

það persónuleikinn og það hvernig unnið er úr aðstæðum stjórnandans sem skiptir 

meira máli. Þó er greinilegt að aldurinn hefur áhrif í einhverjum tilfellum til dæmis sem 

erfiðleikar tengdir reynsluleysi og sem kostur með góðri tæknikunnáttu. Eins taldi einn 

viðmælandi minn einmanaleika í starfi vera erfiðari fyrir unga leikskólastjóra að eiga við 

þar sem fólk vill kannski frekar skemmta sér og tilheyra hópnum þegar það er ungt. 

Fram kom að helsti kostur þess að vera ungur í starfinu er sá að þeir sem yngri eru 

eru oft með betri tækniþekkingu en þeir sem eldri eru og því fljótir að vinna í tölvu. 

Þetta gerir það að verkum að viðmælendur mínir telja sig vera nokkuð fljóta að sinna 

ýmissi skriffinnsku en allur tímasparnaður er mikilvægur í starfi þar sem viðfangsefni 

eru mörg og tímaskortur gerir oft vart við sig.  

Þar sem þessi rannsókn er lítil í sniðum er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

hennar, heldur gefa þær einungis ákveðna sýn á upplifun sex ungra leikskólastjóra af því 

að taka við starfi í fyrsta sinn. Það er þó von mín að þessi rannsókn varpi að einhverju 

leyti ljósi á upplifun leikskólastjóra og gefi ungum verðandi leikskólastjórum betri sýn á 

leikskólastjórastarfið og hvernig það sé að taka við starfi í fyrsta sinn. Fram hefur komið 

við hverju þeir megi búast í upphafi starfsins, hvaða mótlæti ungir leikskólastjórar glími 

við og hvernig stuðningi við þá sé háttað við að fóta sig í skólamenningunni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta að mínu mati einnig gagnast skólaskrifstofum 

landsins þar sem þær varpa ljósi á reynsluleysi ungra leikskólastjóra og gefa þannig 

upplýsingar um að standa þurfi betur að stuðningi við þá í upphafi starfsferilsins. Benda 

niðurstöðurnar til þess að leikskólastjórar þurfi yfirleitt að leita sjálfir eftir þeim 

stuðningi sem þeir óska sér þar sem hann er yfirleitt ekki boðinn að fyrra bragði. 

Það hefur verið skemmtilegt að vinna þessa rannsókn. Í ferlinu komst ég að því að 

ýmsar góðar rannsóknir hafa verið gerðar á síðustu árum um leikskólastjóra. Ég tel þó 

nauðsynlegt að enn fleiri rannsóknir verði gerðar um efnið og allar hliðar 

leikskólastjórastarfsins þannig rannsakaðar. Áhugavert væri að kanna nánar stöðu 

leikskólastjóra út frá aldri og bera þannig saman muninn á starfskenningum, gildum og 

starfsháttum hjá ungum og eldri leikskólastjórum. Eins þætti mörgum fengur í því að 



70 

kanna beint hvort að eldri viðmælendur telji tæknina vefjast fyrir sér eins og 

viðmælendur mínir töldu að gæti verið raunin og hvort þeir telji skriffinnskuna þess 

vegna vera kvöð. 

Það hefur verið fróðlegt að kynnast starfi ungra leikskólastjóra með samræðum 

mínum við viðmælendurna og finnst mér frábært að sjá hversu brennandi áhuga þeir 

hafa allir á starfi sínu. Það er því von mín að enn fleiri ungir vel menntaðir 

leikskólakennarar taki við stjórnunarstöðum í leikskólum á næstu árum. 
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Viðauki A: Viðtalsspurningar 

 Getur þú byrjað á að segja mér aðeins frá menntun þinni og starfsreynslu? 

 Af hverju valdir þú að gerast leikskólastjóri? 

 Getur þú sagt mér aðeins frá helstu viðfangsefnum þínum í starfi? 

 Hvað tekur mestan tíma í starfinu? 

 Getur þú sagt mér frá fyrstu dögunum í starfinu? 

 Hvernig var tekið á móti þér? 

 Hver var þinn helsti stuðningur í upphafi starfsins? 

(formlegur/óformlegur) 

 Hvað fannst þér erfiðast við að taka við starfi leikskólastjóra?  

 Hvað í leikskólastjórastarfinu hefur komið þér mest á óvart? 

 Á hvaða hátt varst þú búin að undirbúa þig undir það að taka við starfi 

leikskólastjóra? 

 Getur þú sagt mér aðeins frá skólamenningu leikskólans? (Bæði hvernig þú 

upplifðir hana þegar þú hófst störf  og hvernig hún er núna) 

 Getur þú nefnt dæmi um hvað þér fannst styðjandi í skólamenningunni 

þegar þú hófst stöf? 

 Getur þú nefnt dæmi um hvað þér fannst hamlandi í skólamenningunni 

þegar þú hófst störf? 

 Hvaða leiðir fórst þú til þess að komast inn í skólamenninguna? 

 Hvenær gerðir þú þínar fyrstu breytingar innan leikskólans og hvernig höfðu þær 

breytingar áhrif á skólamenninguna? 

 Á hvaða hátt telur þú þig geta haft áhrif á og þróað skólamenninguna innan 

leikskólans? 

 Telur þú á einhvern hátt erfiðara fyrir unga leikskólastjóra að taka við starfi 

leikskólastjóra? 

 Er eitthvað sem þú telur auðveldara fyrir unga leikskólastjóra við að taka við 

starfi leikskólastjóra? 

 Af hverju telur þú að það séu svona fáir ungir leikskólastjórar starfandi nú? 

 Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

 

 

 

 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirrituð veiti samþykki mitt fyrir því að taka þátt í rannsókn um upplifun ungra 

leikskólastjóra af því að taka við starfi leikskólastjóra í fyrsta sinn. Rannsakandi er Tinna 

Rún Eiríksdóttir. Ég hef verið upplýst um tilgang rannsóknarinnar, að persónuvernd sé 

tryggð og að mér sé heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er í ferlinu. 

 

 

______________________________  

Staður og dagsetning 

 

 ______________________________  

Undirskrift 
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Viðauki B: Kynningarbréf til þátttakenda 

Ágæti leikskólastjóri 

Ég undirrituð er nemi í meistaranámi í uppeldis- og menntunarfræðideild með áherslu á 

stjórnunarfræði menntastofnana við Háskóla Ísland. Lokaverkefni mitt er eigindleg 

rannsókn sem unnin er undir handleiðslu Dr. Örnu H. Jónsdóttur.  

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni sem fjallar um unga 

leikskólastjóra. Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun ungra leikskólastjóra af 

því að taka við starfi leikskólastjóra í fyrsta sinn ásamt því að kanna hvað sé styðjandi og 

hamlandi í skólamenningunni í upphafi starfsins. 

Viðtalið mun taka um 40-60 mínútur og verður það hljóðritað. Eftir að ég hef afritað 

viðtalið og unnið úr gögnunum þá verður upptökunni eytt. Fyllsta trúnaðar verður gætt 

við rannsóknina og verður nöfnum og öðrum persónurekjanlegum upplýsingum breytt 

til þess að tryggja trúnað. Áður en viðtalið hefst mun ég biðja þig að skrifa undir upplýst 

samþykki. Í rannsókninni mun öllum lögum og reglum um skráningu og meðferð 

persónuupplýsinga verða fylgt og hefur Persónuvernd verið tilkynnt um rannsóknina.  

Þar sem viðtalið þarf að eiga sér stað núna í janúar eða í byrjun febrúar þá mun ég 

hafa samband aftur eftir rúma viku. 

 

Virðingarfyllst, 

Tinna Rún Eiríksdóttir, 

tre2@hi.is 

S: 8222480 
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