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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar voru áskoranir í störfum leikskólastjóra. Lagt var upp með 

að kanna hvað leikskólastjórar upplifa sem áskoranir í starfi. Til hliðsjónar var haft hvort 

leikskólastjórar upplifi mismunandi áskoranir eftir því í hversu fjölmennum skólum þeir 

starfa. Í þessari rannsókn var miðað við að stórir leikskólar væru þeir sem hafa fleiri en 100 

börn og minni leikskólar séu með 100 börn eða færri. Markmið þessarar rannsóknar var að 

varpa ljósi á upplifun leikskólastjóra af starfi sínu og hvað þeir telja vera helstu áskoranir sem 

þeir mæta í starfi. Auk þess var ákveðið að skoða hvort munur væri á því eftir stærð 

leikskólans hvað leikskólastjórar upplifa sem áskoranir. Auk þessa var markmiðið að fá fram 

tillögur leikskólastjóra um hvað þurfi til að laða fólk til starfa í leikskólum. 

Rannsóknarspurningin, sem rannsakandi lagði upp með, var eftirfarandi: Hverjar eru helstu 

áskoranir í starfi leikskólastjóra? Undirspurningar, sem hafðar voru að leiðarljósi, voru: 

Hvernig birtist mismunandi upplifun leikskólastjóra eftir stærð leikskóla? Hvað telja 

leikskólastjórar að laði fólk til starfa í leikskólum? 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem viðtöl voru tekin við átta 

leikskólastjóra á höfuðborgarsvæðinu. Fjórir þátttakendur stýrðu minni leikskóla samkvæmt 

skilgreiningunni, sem notuð var, og fjórir þátttakendur stýrðu stærri leikskóla samkvæmt 

sömu skilgreiningu. Helstu niðurstöður voru þær að leikskólastjórar upplifa mestar áskoranir 

tengdar eftirfarandi þáttum; starfsmannahaldi, hlutverki, álagi og skrifræði og starfsumhverfi 

leikskóla. Þessar áskoranir birtast meðal annars í misstórum starfsmannahópum. Svo dæmi 

séu tekin upplifa leikskólastjórar að mikil nánd geti verið áskorun í minni starfsmannahópum 

og erfiðara sé að manna stöður í fámennari hópi starfsmanna ef starfsfólk forfallast. 

Leikskólastjórar í stærri leikskólunum upplifa meiri fjarlægð í starfsmannahópnum en aftur á 

móti sé auðveldara að manna stöður í fjarveru annars starfsfólks. Leikskólastjórar upplifa 

áskoranir vegna álags sem tengist auknu skrifræði og meiri kröfum af hálfu yfirvalda um 

sýnileika árangurs í starfi. Þá tengjast áskoranir einnig álagi vegna ábyrgðar leikskólastjóra og 

hlutverks þeirra. Áskoranir tengdar starfsumhverfinu felast einkum í skorti á fagfólki við störf 

í leikskólum og ófullnægjandi aðbúnaði, svo sem rými fyrir börn og starfsfólk. 

 

  



   
 

8 

 

Abstract 

Challenges faced by preschool directors are the subject of this research study. The initial 

focal point involved identifying specific issues preschool directors consider as challenges in 

their daily work. The size of participating preschools was also taken into consideration as a 

possible factor of varying challenges described by preschool managers. For the purpose of 

this study, large preschools were defined as those having 100 pupils or more while the 

preschools serving under 100 pupils were described as small. The objective of the study was 

twofold: analyzing the experience of preschool directors in the workplace and determining 

key challenges they face in their profession. For the sake of comparison, differences 

between participants’ experience were explored in specific relation to their respective 

preschool size. Another important element of the study involved eliciting suggestions from 

participants for attracting new employees to preschools. The research question was as 

follows: What are preschool directors’ main challenges? Other supporting questions were: In 

what manner does preschool directors’ experience emerge when preschool size is taken into 

account? What factors do preschool managers regard as effective in attracting employees to 

their preschools? 

Eight preschool directors in the capital area were interviewed, utilizing a qualitative 

research method. According to the aforementioned definition of size, four participants 

managed small preschools and four managed large preschools respectively. The main 

conclusions are that preschool directors feel their greatest challenges concern three 

elements. These are related to the administration of personnel, the role, stress and 

bureaucracy and working environment of preschools. However, different challenges emerge 

in the different size of staff groups. In smaller groups of employees, intimacy can prove 

problematic and finding substitutes for absent workers is difficult, for example. While 

directors of larger preschools experience a distance from employees, arranging for 

substitutes in the case of staff absence is easier. Preschool directors endure stress factors 

related to increased bureaucracy and demands by the authorities of demonstrated efforts 

within the school. Director responsibility and duties are also among aspects of the job that 

have proven to be stressful. As for the working environment, the challenges mostly involve 

the lack of skilled personnel at preschools and unsatisfactory working conditions, such as 

lack of space for pupils and staff. 
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 Inngangur  

Börnum í leikskólum á Íslandi hefur fjölgað frá árinu 1998 samkvæmt tölum frá Hagstofu 

Íslands eins og víða í öðrum löndum (Hagstofa Íslands, e.d.-b; Pramling, Samuelsson, 

Wiliams, Sheridan og Hellman, 2016). Árið 1998 voru 15.105 börn skráð í leikskóla á Íslandi 

og hafði þeim fjölgað upp í tæplega 20 þúsund árið 2014 en fækkaði svo aftur og voru 

tæplega 19.000 árið 2018. Þrátt fyrir fjölgun leikskólabarna á Íslandi hafa leikskólar ekki verið 

mannaðir sem skyldi samkvæmt því sem lög kveða á um. Í lögum um leikskóla segir að 

hlutfallslega eigi tveir þriðju starfsmanna í leikskólum að vera leikskólakennarar (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). Í tölum frá Hagstofu Íslands kemur í ljós að hlutfall leikskólakennara 

miðað við ófaglærða starfsmenn í leikskólum er langt frá því að uppfylla það viðmið 

(Hagstofa Íslands, e.d.-d). Leikskólakennarar með háskólamenntun voru 1.553 talsins við 

árslok 2018 en ófaglært starfsfólk eða starfsfólk með aðra háskólamenntun en 

leikskólakennaramenntun voru á sama tíma 4.064 talsins. Samkvæmt Hagstofu Íslands 

(2019) var hlutfall starfandi leikskólakennara 28,1% í desember 2018 sem er langt fyrir neðan 

löglegt hlutfall. Greint hefur verið frá því af hálfu leikskólastjóra og starfsfólks leikskóla að 

það upplifi auknar kröfur í starfinu (Arna H. Jónsdóttir, 2012; Håkansson, 2015; Hujala og 

Heikka, 2008). Auk þess hafa reglulega birst fréttir og tilkynningar þess efnis að illa gangi að 

ráða í stöður í leikskólum landsins (Elín Margrét Böðvarsdóttir, 2018; 

Menntamálaráðuneytið, 2006). Með fjölgun leikskólabarna, of fáum faglærðum 

leikskólakennurum, svo og of fáu starfsfólki í leikskólum almennt má gera sér í hugarlund að 

starfsumhverfi leikskólanna einkennist af áskorunum tengdu starfsmannahaldi og daglegum 

rekstri. Leikskólastjórar á Íslandi hafa til að 

mynda gagnrýnt fyrirhugaðar aðgerðir borgaryfirvalda að fjölga leikskólum og plássum fyrir 

börn þegar illa gengur að ráða fólk til starfa í leikskólana sem fyrir eru (Elín Margrét 

Böðvarsdóttir, 2018).  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar eru áskoranir í starfi leikskólastjóra í ólíku 

starfsumhverfi. Með ólíku starfsumhverfi er átt við misstóra leikskóla hvað varðar stærð 

leikskóla og barnafjölda. Í ljósi tölulegra staðreynda um fjölgun barna í leikskólum á meðan 

leikskólakennurum fækkar þykir rannsakanda áhugavert að kanna upplifun leikskólastjóra af 

starfi sínu í mismunandi starfsumhverfi. Sjálfur er rannsakandi að stíga sín fyrstu skref í starfi 

aðstoðarleikskólastjóra og í nýrri stöðu innan leikskólasamfélagsins hefur rannsakandi 

upplifað margt sem áhugavert er út frá faglegu sjónarmiði. Þar má til að mynda nefna 

vangaveltur um leikskólastarfið í stærri leikskólum samanborið við minni leikskóla, hvort um 

sé að ræða mismunandi áskoranir í starfi eftir stærð leikskóla varðandi rekstur og 

starfsmannahald svo dæmi séu nefnd. Rannsakanda þykir mikilvægt að koma sjónarmiðum 
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leikskólastjóra á framfæri þar sem upplifun þeirra af starfinu kemur fram frá fyrstu hendi. 

Þannig er hægt að kortleggja upplifun og reynslu af starfinu í leikskólaumhverfinu og er 

óskandi að með þeim upplýsingum væri hægt að bregðast við áskorunum, sem 

leikskólastjórar upplifa, og gera þannig starfsaðstæður betri. Rannsakandi telur að það skipti 

máli til þess að unnt sé að bæta nýliðun og ásókn í nám og störf leikskólakennara.  

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á upplifun leikskólastjóra af starfi sínu 

og hvað þeir telja vera helstu áskoranir sem þeir mæta í starfi; einnig að fá fram tillögur 

leikskólastjóra um hvað þurfi til að laða fólk til starfa í leikskólum. Þar að auki var skoðað 

hvort munur sé á þeim áskorunum sem leikskólastjórar upplifa í starfi eftir stærð leikskólans 

sem þeir stjórna. Rannsóknarspurningin, sem lagt var upp með, var eftirfarandi: Hverjar eru 

helstu áskoranir í starfi leikskólastjóra? Aðrar spurningar sem hafðar voru að leiðarljósi voru: 

Hvernig birtist mismunandi upplifun leikskólastjóra eftir stærð leikskóla? Hvað telja 

leikskólastjórar að laði fólk til starfa í leikskólum? 

1.1 Uppbygging rannsóknarinnar  

Í inngangi ritgerðarinnar er viðfangsefni rannsóknarinnar kynnt auk almennrar umfjöllunar 

um efnið. Þar eru gerð skil á tilgangi og markmiði rannsóknarinnar ásamt því að 

rannsóknarspurningar eru settar fram. Í inngangi er einnig fjallað um uppbyggingu 

ritgerðarinnar og í kjölfarið á þeim kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Þar verður fjallað um hugtökin stjórnun og forystu enda tengjast þau starfssviði 

leikskólastjóra. Auk þess verður rætt um stjórnun og forystu í menntunarfræðilegu 

samhengi. Þar sem rannsókn þessi byggist á upplifun leikskólastjóra af starfi sínu og 

áskorunum í starfi verður farið yfir hlutverk leikskólastjóra, starfslýsingu og fyrri rannsóknir á 

svipuðu viðfangsefni reifaðar. Því næst verður greint frá leikskólum á Íslandi og farið nánar út 

í barngildi, stöðugildi og menntunarstig starfsfólks leikskóla. Að því loknu verður fræðileg 

umfjöllun um hlutverk leikskólastjóra tengt menningu leikskóla og starfsánægju og síðast en 

ekki síst fjallað um rannsóknir á áskorunum í starfi leikskólastjóra. Þar á eftir verður greint frá 

aðferð þessarar rannsóknar og því næst farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum er 

umræðukafli þar sem niðurstöðum eru gerð skil í samanburði við fyrri rannsóknir og 

umfjöllun um viðfangsefnið. 
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 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu fræði sem liggja að baki viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Fyrst verður almennt fjallað um stjórnun og forystu og því næst í menntunarfræðilegu 

samhengi. Að því loknu verður farið yfir hlutverk leikskólastjóra út frá lögum, Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) og starfslýsingu frá Kennarasambandi Íslands. Í kjölfarið á þeim kafla verður 

fjallað um leikskóla á Íslandi og farið yfir stöðu þeirra með tilliti til fjölda fagmenntaðra 

leikskólakennara og fjölda barna og barngilda. Því næst er umfjöllun um menningu, 

starfsanda og stjórnun í leikskólum. Þar er greint frá stjórnunarháttum í leikskólum og 

áhrifum þeirra á kennsluhætti leikskólakennara. Þar er jafnframt sagt frá áhrifum stjórnunar 

á á starfsánægju innan leikskóla. Að því loknu verður fjallað um áskoranir í starfi 

leikskólastjóra. 

2.1 Stjórnun og forysta  

Skilin á milli hugtakanna stjórnunar (e. management) annars vegar og forystu (e. leadership) 

hins vegar gætu verið óljós í augum margra enda hugtökin náskyld. Inntak þeirra er engu að 

síður ólíkt og vísar til mismunandi hlutverka stjórnandans. Þegar leikskólastarf á Íslandi sætir 

innra mati af hálfu hins opinbera er til að mynda fjallað um stjórnandann sem faglegan 

leiðtoga. Innra mat er skilgreint með eftirfarandi hætti: „Með innra mati er leikskólum gert 

kleift að byggja ákvarðanir um starfið á meðvituðu, formlegu mati þar sem skólasamfélagið 

skoðar hvernig skólinn stendur sig, hvað er vel gert og hvað þarf að bæta þar sem hagsmunir 

barnanna eru hafðir að leiðarljósi“ (Sigríður Sigurðardóttir, 2016). Þetta gefur ástæðu til að 

fjalla nánar um hugtökin tvö. Því hefur verið haldið fram að hugtökin stjórnun og forysta vísi 

til tvenns konar og um margt ólíkra hugmynda en samtvinnast á marga vegu (Jones og 

Pound, 2008, bls. 7; Kotter, 2008).  

Kotter (2008) heldur því fram að forysta sé tímalaust hugtak á meðan það sem þekkt er 

sem stjórnun í dag hafi orðið til á síðustu 100 árum. Hann greinir frá því að stjórnun hafi 

komið fram til þess að mæta þörfum samfélaga vegna fjölda flókinna skipulagsheilda sem 

hafa litið dagsins ljós. Í þeim skilningi leiðir góð stjórnun af sér reglu og samhæfingu 

lykilatriða eins og gæða og arðsemi ákveðinnar afurðar. Samkvæmt Kotter hafa fjöldi 

stjórnenda, ráðgjafa og stjórnunarfræðinga þróað og skilgreint ákveðin ferli sem eru 

uppistaðan í stjórnun eins og hún þekkist í dag, þ.e. ferli sem hafa að geyma eftirfarandi 

verksvið sem talin eru falla undir stjórnun. Fyrst ber að nefna áætlana- og fjárlagagerð. Þar 

eru sett markmið fyrir framtíðina og greint nokkuð nákvæmlega frá því hvernig eigi að ná 

settum markmiðum. Í þessu skrefi eru markmiðin oft sett upp fyrir ákveðið tímabil og 

starfsfólki skipulagsheildarinnar úthlutað verkefnum til þess að vinna að settu marki. Í öðru 
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lagi felur stjórnun í sér skipulagningu og starfsmannahald. Þar setja stjórnendur upp skipulag 

og störf sem þarf til að vinna að markmiðunum sem hafa verið sett. Stjórnendur þurfa að 

manna störfin með hæfu fólki, koma áætlunum til skila til starfsfólksins, útdeila ábyrgð til að 

framkvæma áætlunina og koma á kerfi til þess að fylgjast með framkvæmdinni. Í þriðja og 

síðasta lagi felur stjórnun í sér stýringu (e. controlling) og að leysa úr vandamálum sem upp 

koma. Í þessu felst að fylgjast með niðurstöðum bæði formlega og óformlega. Þar eru til 

dæmis skýrslur og fundir gagnleg, þar sem frávik/vandamál eru greind og áætlun gerð til að 

leysa úr vanda sem upp kemur. Þetta er í samræmi við það sem Jones og Pound (2008, bls. 8) 

segja um hugtökin. Þeir segja frá því að stjórnendur vinni að settum markmiðum en leiðtogar 

séu þeir sem hafi áhrif á hegðun fólksins innan stofnunar.  

Forysta hefur verið skilgreind sem þátttökuferli (e. process of engagement). Þegar um 

leikskóla er að ræða er þar leiðtogi sem hvetur samstarfsfólk til að vinna sameiginlega að því 

að mæta þörfum barna og fjölskyldna. Fleiri hafa bent á að erfitt sé að greina á milli forystu 

út frá menntunarfræðum og forystu í annars konar samhengi. Þrátt fyrir það hafa fræðimenn 

verið samhljóma um að ákveðin lykilatriði einkenni forystu. Þar ber að nefna atriði eins og 

hvatningu og áhrif, liðsheild, stefnu, markmið og samvinnu (Gotvassli, 2018; Rodd, 2013, bls. 

11 og 12–19). Gjörðir leiðtoga leiða til þess að hópur af fólki fylgir þeim og skuldbindur sig 

með ákveðna sýn að leiðarljósi til þess að vinna að settu markmiði (Kotter, 2008, bls. 4; 

Rodd, 2013, bls. 13). Leiðtogarnir leiða svo hópinn í gegnum breytingarnar og aðstoða við að 

kljást við óvæntar hindranir sem verða á vegi starfsmanna. Góðir leiðtogar eru þeir sem leiða 

hóp á stað þar sem öllum vegnar betur en á staðnum sem þeir voru á áður. Þetta þarf að 

gera án þess að níðast á rétti annarra. Í niðurstöðum Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen 

(2014) kemur í ljós að skólastjórnendur telji að eitt af meginhlutverkum sínum sé að beita sér 

sem faglegum leiðtogum í skólastarfi. Þar kemur einnig fram að þar sem er styrk og fagleg 

forysta fyrir hendi þar séu millistjórnendur tengiliðir á milli stjórnenda og kennara. Eins og 

við á um hugtakið stjórnun nefnir Kotter (2008) ákveðin verksvið sem einkenna forystu og 

leiðtogahæfni. Í fyrsta lagi þarf að móta stefnu sem segir hvað þurfi að gera til að komast 

nær ákveðnu markmiði sem stefnt er að. Í öðru lagi þarf að samræma hugsjónir fólks og 

ræða saman um þá leið sem á að fara. Í þriðja lagi þarf leiðtogi eða sá sem er í forystu að 

hvetja og veita innblástur, gæta þess að fólkið, sem fylgir, sé á réttri leið – sama hvaða 

hindranir kunna að verða á vegi þeirra.  

Í þessari rannsókn eru hlutverk leikskólastjóra til skoðunar og áskoranir sem þeir upplifa í 

starfi. Í þessu verkefni er sjónum beint að áskorunum tengdu stjórnunarhlutverki 

leikskólastjóra. Þar sem hugtökin tvö, stjórnun og forysta, skarast á margan hátt er 

óhjákvæmilegt að hlutverk þeirra og áskoranir séu skoðaðar í ljósi þessarar skörunar. Í næsta 

kafla verður fjallað um þessi hugtök í menntunarfræðilegu samhengi.  
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2.2 Stjórnun og forysta í menntunarfræðilegu samhengi  

Fjallað hefur verið um að almenn sátt virðist ekki ríkja  um skilgreiningu á forystu í 

menntunarfræðilegu samhengi (Rodd, 2013, bls. 19). Lunneblad og Garvis (2017) hafa þó 

bent á að eftir því sem leikskólar hafa orðið formfastari hafi vitund um forystuhlutverk og 

stjórnun styrkst . Rodd (2013, bls. 19) leggur áherslu á að hugtökin stjórnun og forysta vísi til 

ólíkra hlutverka, sem eru þó að einhverju leyti tengd eða samofin, sem samræmist 

hugmyndum Kotter (2008). Rodd (2013, bls. 20) segir að stjórnendur í leikskólum einblíni á 

að stjórna daglegum rekstri, gera áætlun og móta skipulag með því að samræma, fylgjast 

með og stjórna. Forysta hafi annars konar markmið enda sé einblínt á framtíðina, hvað sé 

hægt og hvað ætti að gera. Leiðtogar og þeir sem fara fyrir hópi búa til og deila sameiginlegri 

sýn, hvetja til ákveðinnar skuldbindingar við sameiginleg markmið sem unnið er að, hvetja til 

og byggja upp liðsheild og deili ábyrgð. Gotvassli (2018) greinir fjögur eftirfarandi sjónarmið 

varðandi forystu í menntunarfræðilegu samhengi: forysta sem tákn (e. leadership as symbol), 

forysta sem aðgerð (e. leadership as action), dreifð forysta (e. distributed leadership) og 

blönduð forysta (e. hybrid leadership) sem er blanda af einstaklingsforystu og dreifðri 

forystu. Gotvassli segir að þessir þættir séu á einhvers konar rófi. Á öðrum væng rófsins megi 

sjá fyrir sér einstaklingsmiðað sjónarmið, þar sem litið er á einstakling sem stjórnanda og 

skoðað hvernig hann hagar sér. Á hinum væng rófsins er sjónarmiðið sem skoðar hvernig 

stjórnandinn hugsar út frá mismunandi verkefnum sem unnin eru í skipulagsheildinni. 

Leikskólastjórar í sænskri rannsókn (Håkansson, 2015) virtust álíta hlutverk sitt sem leiðtoga 

fela í sér að hafa góða skipulagshæfileika og geta skapað tíma og rúm fyrir fundi, 

skipulagshópa og þróun; einnig að viðhalda góðum tengslum við starfsfólk, til dæmis með 

starfsmannafundum og að vera með starfsmönnum í umræðum. Stjórnendurnir litu einnig 

svo á að leiðtogahlutverk þeirra fælist í að vera opnir fyrir samvinnu með öðrum leiðtogum 

og taka þátt í umræðum og fundum meðal annarra fagstarfsmanna.  

Ljóst er að stjórnun og forysta eru að einhverju leyti lík hugtök sem bæði fela í sér að 

ákveða að hverju skuli stefna (markmið), búa til net af fólki sem ætlar að vinna að settu 

markmiði og að sjá til þess að fólkið vinni þau verk sem þarf (Kotter, 2008, bls. 3–5). Larkin 

(1999) segir að ekki sé almennur eða útbreiddur skilningur á því hvað þurfi til að vera 

árangursríkur stjórnandi í leikskóla. Að sama skapi telur hún að leikskólakennarar, sem vilja 

komast í stöðu leikskólastjóra, eigi oft nokkuð greiðan aðgang að stöðunni án þess að hafa 

haldbæra stjórnunarreynslu eða sérstaka menntun. Fleiri hafa bent á að leikskólastjórar taki 

stundum við leikskólastjórastöðu fyrir slysni eða óvænt (Sims, Forrest, Semann og Slattery, 

2014) og vegna þess séu stjórnendur ekki nægilega vel undirbúnir undir margbreytileika 

starfsins. 
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Í næsta kafla verður fjallað um hlutverk leikskólastjóra í íslenskum leikskólum þar sem 

meðal annars verður skoðað hvaða menntunar- og/eða hæfniskröfur eru gerðar til 

einstaklinga í þeirri stöðu.  

 

2.3 Hlutverk leikskólastjóra  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hlutverki leikskólastjóra samkvæmt opinberum 

skjölum, eins og í lögum, starfslýsingu frá Félagi stjórnenda leikskóla og samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011). 

Leikskólastjóri starfar sem umboðsaðili rekstraraðila og stjórnar leikskólanum (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). Í 5. grein laga um leikskóla er fjallað um leikskólastjóra. Þar kemur 

fram að leikskólastjóri stjórni daglegum rekstri og gæti þess að starf leikskólans sé í samræmi 

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

kemur að hlutverk leikskólastjóra sé einnig að koma á samstarfi milli leikskólans, foreldra og 

annars fagfólks þar sem markmiðið er ávallt velferð barnanna. Þessu fylgir til að mynda að 

leikskólastjóri á að hafa frumkvæði að kosningu í foreldraráð og ber að taka þátt í starfi með 

foreldraráði. Honum ber einnig skylda til að aðstoða við stofnun foreldrafélags ef óskað er 

eftir að slíkt félag sé til staðar. Leikskólastjóri er ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár sem 

leikskóla er skylt að hafa. Eins er það hlutverk leikskólastjóra að útbúa árlega starfsáætlun 

þar sem gerð er grein fyrir starfsemi leikskólans. Í sjöttu grein leikskólalaganna er kveðið á 

um menntun leikskólastjóra. Þeir skulu, ásamt aðstoðarleikskólastjóra og leikskólakennara, 

hafa menntun leikskólakennara. Ekki er greint frá því að leikskólastjóri þurfi að hafa menntun 

í stjórnun (Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

Starfslýsing leikskólastjóra er til og gefin út af Félagi stjórnenda leikskóla 

(Kennarasamband Íslands, e.d.). Samkvæmt henni eru meginverkefni leikskólastjóra stjórnun 

og skipulagning, uppeldi og menntun, foreldrasamstarf og önnur verkefni. Stjórnun og 

skipulagning er stærsti þáttur í hlutverki leikskólastjórans. Tekið er fram að leikskólastjóri 

stjórni daglegri starfsemi leikskólans. Eins og fjallað er um í lögum um leikskóla (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008) ber leikskólastjóra að sjá til þess að námskrár séu gerðar og aðrar 

skýrslur og áætlanir, svo sem árskýrsla, ársáætlun og mat á leikskólastarfseminni. 

Fjárhagsábyrgð liggur einnig hjá leikskólastjórum og ber þeim að halda fjármagnsnotkun 

innan fjárhagsáætlunar. Leikskólastjóri ber einnig ábyrgð á því að aðbúnaður og umhverfi sé 

viðunandi og á að hafa eftirlit með því að viðhald og endurnýjun eigi sér stað. Samkvæmt 

starfslýsingu á hlutverki leikskólastjóra varðandi foreldrasamstarf á leikskólastjóri að boða 

foreldra nýrra barna í viðtal þar sem gagnkvæm upplýsingagjöf fer fram. Einnig er í 

starfslýsingunni kveðið á um að leikskólastjóri beri ábyrgð á foreldrasamstarfi þar sem 
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foreldrar eru upplýstir um starfsemi leikskólans og að leikskólastjóri eigi að boða til 

foreldrafunda og skipuleggja þá. Í starfslýsingu leikskólastjóra fer nokkuð mikið fyrir 

starfsmannamálum. Leikskólastjóri fer með mannaforráð, sér um ráðningu starfsmanna, 

gerir við starfsmenn ráðningarsamninga og skipuleggur vinnuskýrslur og vinnutíma. 

Leikskólastjóri ber ábyrgð á því að taka á móti nýju starfsfólki og að leiðbeina því á nýjum 

vinnustað. Það er hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að starfsmenn noti 

undirbúningstíma, sem þeir eiga rétt á, til að skipuleggja leikskólastarfið. Leikskólastjóri á 

einnig að gera starfsmannaáætlun, skipuleggja og stjórna starfsmannafundum og sjá til þess 

að þeir séu haldnir. Þá á leikskólastjóri að miðla upplýsingum til deildarstjóra og 

rekstraraðila, taka starfsviðtöl við starfsfólk og gera símenntunaráætlun fyrir leikskólann. 

Varðandi uppeldi og menntun er skýrt að leikskólastjóri er faglegur leiðtogi sem á að kynna 

sér nýjungar í starfi. Þeirri þekkingu á leikskólastjóri að miðla til annarra starfsmanna. Hann á 

einnig að bera ábyrgð á að í leikskólanum sé unnið eftir aðalnámskrá leikskóla og námskrá 

skólans og að hún sé einnig metin með reglulegum hætti. Leikskólastjóri á enn fremur að 

deila verkefnum og ábyrgð sem samræmast skólanámskrá til annarra starfsmanna. Auk þess 

er greint frá því að leikskólastjórar eigi að taka þátt í samráðsfundum með öðrum 

leikskólastjórum og rekstraraðilum, bera ábyrgð á samvinnu við aðrar stofnanir og 

sérfræðinga, stuðla að samstarfi við grunnskóla og inna af hendi önnur verk sem yfirmaður 

kann að fela honum (Kennarasamband Íslands, e.d.).  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 er leikskólastjóri faglegur leiðtogi og í forystu um 

þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Það er einnig hlutverk leikskólastjórans að leiða 

samstarf ólíkra hópa á lýðræðislegum grundvelli og stuðla að jafnrétti og uppbyggilegum 

samskiptum þar sem velferð barnanna er ávallt markmiðið. Leikskólastjóri á samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) að bera ábyrgð á því að leikskólastarfið sé metið reglulega með 

svokölluðu innra mati og að niðurstöður matsins séu nýttar til úrbóta. Það er einnig hlutverk 

leikskólastjóra að sjá til þess að starfsfólk geti bætt við þekkingu sína og þróast í starfi. Að 

lokum er greint frá því að það sé leikskólastjórans að fylgjast með því að unnið sé eftir 

aðalnámskrá leikskóla og þeim lögum og reglum sem snerta leikskólastarf. Það er ljóst að 

hlutverk leikskólastjóra er nokkuð viðamikið.  

Lunneblad og Garvis (2017) rannsökuðu hlutverk sænskra leikskólastjóra. Niðurstöður 

þeirra leiddu í ljós þrjú meginþemu varðandi það hvernig leikskólastjórar litu á hlutverk sitt. Í 

fyrsta lagi litu leikskólastjórarnir svo á að þeir eigi að þjálfa starfsfólkið til að innleiða 

ákveðna nálgun í starfi, sem var á þeim tíma, sem rannsóknin fór fram, dreifð forysta. 

Leikskólastjórarnir sögðu að það væri þeirra ábyrgð að styðja við starfsfólkið varðandi 

ákvarðanatöku, þátttöku og skilning á því sem væri verið að innleiða. Í öðru lagi voru 

þátttakendurnir sammála um að áætlunargerð og þróun í starfi væri mikilvægt hlutverk 
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leikskólastjóra. Því fylgdi að vera menntunarfræðilegur leiðtogi starfsfólksins og að geta 

útbúið slíkt umhverfi fyrir börn og starfsfólk þannig að vinnu- og leikaðstaða væri eins og 

best verður á kosið. Í þriðja lagi litu þátttakendur á hlutverk sitt sem yfirmannshlutverk. Þeir 

þurfi að stjórna aðstæðum og skapa framtíðarsýn með þróun samfélagsins í kringum þá að 

leiðarljósi. Því fylgir að leikskólastjórar þurfa að uppfylla kröfur yfirvalda og þeirrar námskrár 

sem er í gildi hverju sinni. Af þessari umfjöllun að dæma virðist almennt viðurkennt að 

leikskólastjórar fást að stórum hluta við starfsmannamál sem helsta viðfangsefni sitt í starfi. 

Þegar horft er til umfjöllunarinnar um hugtökin stjórnun og forysta er ljóst að hlutverk 

leikskólastjóra einkennist bæði af því sem fellur undir stjórnun annars vegar og forystu hins 

vegar. Leikskólastjórar fást við skipulagningu og daglega stjórnun, markmiðs- og áætlanagerð 

auk þess sem þeir teljast leiðtogar og eru í forystu fyrir metnaðarfullt leikskólastarf. Þannig 

má leiða hugann að því hvort leikskólastjórar upplifi sig sem stjórnendur, leiðtoga eða hvort 

tveggja.  

  

2.4 Leikskólar á Íslandi  

Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.-c) eru 253 leikskólar á Íslandi. Eins og fram kom í upphafi 

eru 18.740 börn í leikskólum á Íslandi. Barngildi eru hins vegar 23.204 (Hagstofa Íslands, e.d.-

a). Barngildi er reiknað gildi til þess að meta starfsmannaþörf í leikskóla og reiknast það út 

frá dvalartíma og aldri barns. Svo dæmi sé tekið er 5 ára barn með hlutfallslega lægra gildi á 

hvern starfsmann en 2ja ára barn sem þýðir að fleiri starfsmenn þarf á deild með 2ja ára 

börnum heldur en á deild með 5 ára börnum. Jafnvel þótt sveitarstjórnir noti þessi viðmið er 

fjöldi barna í hverjum leikskóla nú háður samráði þeirra og leikskólastjóra hvers leikskóla. Í 

reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 566/2009 segir að taka þurfi mið af nokkrum 

atriðum þegar ákvarða skal fjölda barna í leikskóla hverju sinni. Taka þarf mið af samsetningu 

barnahópsins, dvalartíma barnanna, aldri, þörfum, samsetningu starfsmannahóps og 

umfangi sérfræðiþjónustu. Þetta á leikskólastjóri að gera í samráði við sveitarstjórn eða 

nefnd sveitarfélags sem fer með málefni leikskóla í sveitarfélaginu. 

Í upphafi þessarar ritgerðar var einnig fjallað um starfsfólk leikskóla og að í leikskólum 

væri ekki lögbundið hlutfall leikskólakennara að störfum. Það er gömul saga og ný að skortur 

sé á leikskólakennurum á Íslandi. Svo dæmi sé nefnt fjallaði skólastjóri þáverandi Fósturskóla 

Íslands, sem svo hét fyrir sameiningu við Kennaraháskóla Íslands árið 1997, um að mikill 

skortur væri á leikskólakennurum á Íslandi og sama var uppi á teningnum árið 2005 í 

yfirlýsingu stjórnarmanna í Félagi leikskólakennara (Mikill skortur á leikskólakennurum um 

allt land, 1997; Mikill skortur á leikskólakennurum, 2005). Í dag sinna ríflega 5.200 

starfsmenn í leikskólum deildarstörfum. Undir þetta falla deildarstjórar, leikskólakennarar og 



 

19 

aðrir sem starfa við uppeldi og menntun. Aftur á móti eru leikskólakennarar 1.600 talsins á 

meðan ófaglært starfsfólk leikskóla er 3.030. Þá er starfsfólk með aðra uppeldismenntun en 

leikskólakennarafræði 1.068 talsins. Hlutfall leikskólakennara á Íslandi, sem störfuðu við 

uppeldi og menntun barna, var samkvæmt Hagstofu Íslands (2019) 28,1% í desember 2018. 

Þegar þessar tölur eru bornar saman við tölulegar upplýsingar frá árinu 1998 er nánast um 

sama hlutfall leikskólakennara að ræða en ófaglært starfsfólk var 40% starfsmanna. Í 

Reykjavík er hlutfall leikskólakennara umtalsvert lægra en á landinu í heild eða um 32% 

(Hagstofa Íslands, e.d.-d). Þarna er aftur dæmi um að skortur á leikskólakennurum er engin 

nýlunda og enn er uppi sama umræða um að það vanti fleiri leikskólakennara til starfa í 

leikskólum landsins. Árið 2017 tók Reykjavíkurborg málefnið til gagngerrar skoðunar og 

myndaði starfshóp um það. Starfshópurinn skilaði skýrslu árið 2018 um nýliðun og bætt 

starfsumhverfi í leikskólum Reykjavíkur (Reykjavíkurborg, 2018). Í skýrslu starfshópsins 

kemur fram að einkennandi fyrir störf leikskólakennara sé álag og ein birtingamynd álags í 

leikskólum sé mikil starfsmannavelta. Velta má fyrir sér hvort þetta séu ástæðurnar 

fyrir skorti á leikskólakennurum eða dræmri aðsókn í háskólanám sem veitir leyfisbréf sem 

kennari. Í næsta kafla verður fjallað um menningu og starfsanda í leikskólum með tilliti til 

hlutverks leikskólastjóra.  

  

2.5 Menning, starfsandi og stjórnun í leikskólum  

Í leikskólum starfa einstaklingar sem hafa mismunandi menntun og/eða reynslu eins og fram 

hefur komið. Þannig mynda ólíkir hópar fólks ákveðna menningu á hverjum starfsstað. 

Menning er hugtak sem á sér langa sögu. Á síðustu áratugum hefur hugtakið 

stofnanamenning verið notað til að lýsa því normi sem stofnanir þróa út frá starfsháttum 

sínum og tengist gildum viðkomandi stofnunar (Schein, 2010, bls. 13). Svo dæmi sé tekið 

hefur Schein (2010, bls. 8) fjallað um að upplifun starfsmanns af menningu sé mismunandi 

eftir hlutverki hvers og eins og að menning geti verið mjög misjöfn jafnvel þótt um sé að 

ræða menningu í sama geira og á sama stað. Hugtakið er þess vegna ekki einfalt að skilja og 

þarf að hugsa það út frá djúpum, mannfræðilegum líkönum. Schein (2010, bls. 14) bendir á 

að þau líkön byggi á breiðu sviði sjáanlegra atburða og undirliggjandi öflum. Nefnd eru 

jafnframt dæmi um að slík líkön byggi meðal annars á hegðun fólks í samskiptum, viðmiðum 

hóps (e. group norms), áberandi gildum, óskrifuðum reglum um hvað þurfi til að tilheyra 

stofnuninni og sameiginlegum skilningi hóps. Því hefur verið lýst að til staðar séu pólitísk öfl 

innan skóla sem segja til um hvernig hlutir hafa verið gerðir og eiga að vera gerðir (Brosky, 

2011). Blase (1991) notar hugtakið míkrópólitík sem vísar til formlegs og óformlegs valds 

einstaklinga og hópa til þess að ná fram markmiðum sínum innan skipulagsheildar. Það vísar 
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einnig til þess hvernig einstaklingar nota vald til að hafa áhrif á aðra og verja eigin sjálf. Blase 

(1998) segir að míkrópólitík taki til allra gerða af ákvörðunartöku og ferla í skólakerfinu, þar 

með talið formlegra og óformlegra ferla, einstaklingsferla og hópamiðaðra ferla svo dæmi 

séu nefnd. Míkrópólitísk hegðun einstaklinga, vald þeirra og notkun þeirra á valdi 

mótar ásamt öðrum þáttum menningu stofnunarinnar. Míkrópólitík felur í sér dagleg 

samskipti og skólastjórnendur verða að finna jafnvægið milli náins eftirlits og faglegs 

stuðnings í starfi. Sambandið á milli þessa er kjarni hugtaksins míkrópólitík (Lindle, 1999). 

Segja má að ákveðin menning myndist í hverri stofnun meðal annars með þessari 

míkrópólitísku hegðun. Sergiovanni (2004, 2006) hefur bent á að mikilvægt sé fyrir starfsfólk 

að hafa sameiginlega og skýra sýn innan skóla því að þannig verði framfarir í starfinu. Eins og 

áður segir er forysta tengd því að hafa ákveðið markmið að vinna að og að fá fólk til þess að 

vinna saman að markmiðinu. Þess vegna er forysta nokkuð tengd menningu hvers skóla.  

Neugebauer (1990) hefur bent á að niðurstöður rannsókna á forystu og stjórnun í 

leikskólum sýni fram á að stjórnunarstíll leikskólastjóra hafi bein áhrif á kennsluhætti 

leikskólakennara. Að sama skapi hefur verið bent á að ákvarðanataka leikskólastjórnanda 

hefur áhrif á gæði samskipta í leikskólanum. Ef ákvarðanir eru teknar í teymi er starfsfólk 

áhugasamara, sýnir meira traust og veit frekar að hvaða markmiðum unnið er að. Þá hefur 

Neugebauer (2000) bent á að sú leiðtogagerð, sem þykir best innan leikskóla, sé lýðræðislega 

hvetjandi. Það þýðir að leiðtogi af þeirri gerð treystir ákvarðanatöku og sköpunargleði 

starfsfólks og hefur síður strangt eftirlit með starfsfólki. Þessar niðurstöður samræmast því 

sem Neugebauer hefur áður haldið fram varðandi stjórnunarstíl stjórnanda og gæði 

samskipta í leikskólanum. Starfsfólk upplifir að því sé treystandi enda veit það hver 

markmiðin eru þar sem ákvarðanataka hefur farið fram í teymi. Þá þarf leikskólastjóri síður 

að vera með strangt eftirlit enda veit starfsfólkið að hverju er unnið og því er treyst til að 

vinna að því.  

Arna H. Jónsdóttir (1999) rannsakaði starfsánægju og stjórnun í leikskólum í 

meistaraverkefni sínu. Markmið hennar var að kanna tengsl starfsánægju starfsfólks og 

stjórnunar í leikskólum. Hún hafði tvær meginspurningar að leiðarljósi, annars vegar í hverju 

starfsánægja starfsfólks leikskóla fælist og hins vegar hvað í stjórnunaráherslum stuðlar að 

eða dregur úr starfsánægju. Í ljós kom að leikskólastjórar upplifa óöryggi við verkefni tengd 

starfsmannamálum og starfsánægju. Svo að starfsfólk sé ánægt í starfi þarf það meðal 

annars að upplifa árangur og velgengni í starfi, að það fái að vaxa og dafna og verða æ 

hæfara. Það gerist ef starfsfólk upplifir að það nái árangri í starfi með börnunum. 

Niðurstöður voru einnig þær að leikskólastjórar vildu efla deildarstjóra og auka vald þeirra og 

ábyrgð í starfi. Það væri hins vegar möguleiki að deildarstjórar væru ekki í stakk búnir til að 

taka við meiri ábyrgð sem samræmist því sem áður hefur verið haldið fram að þjálfun fyrir 
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leikskólastjórar í leikskólum sé af skornum skammti og kröfur um menntun í stjórnun ekki til 

staðar. Það gefur vísbendingar um að stjórnendur í leikskólum séu ekki nægilega vel 

undirbúnir undir stjórnunarstarf (Mujis, Aubrey, Harris og Briggs, 2004). Eins og segir hér að 

framan vilja leikskólastjórar dreifa valdi og veita deildarstjórum meiri ábyrgð. Arna H. 

Jónsdóttir (2012) komst að þeirri niðurstöðu í doktorsverkefni sínu, sem fjallaði um 

faghlutverk og forystu íslenskra leikskólakennara, að íslenskir leikskólakennarar upplifðu 

aukna ábyrgð í starfi. Stjórnunarhlutverk deildarstjóra hafði víkkað mikið að mati 

leikskólastjóra sem voru jafnframt ánægðir með að deildarstjórar væru í raun hluti af 

stjórnendateymi skólans. Leikskólastjórarnir voru jafnframt sammála um að deildarstjórar 

þyrftu á stuðningi að halda í sínu leiðtoga- og stjórnunarhlutverki.  

Hvort starfsánægja leiði til betri frammistöðu í starfi eða frammistaða í starfi leiði til meiri 

starfsánægju eru deilt um (Massari, 2015). Sergiovanni (2006) hefur bent á að það skipti 

miklu máli fyrir kennara að hafa frelsi til þess að starfa í samræmi við eigin hugmyndir án 

þess að yfirmenn skipti sér af. Þeir vilja frelsi til að þróa starf sitt og ef stjórnendur geri of 

miklar kröfur á kennara geti það haft í för með sér minni starfsánægju. Starfsánægja ræðst af 

mörgum þáttum samkvæmt Massari (2015) og er almenn hamingja í lífinu einn af þeim 

þáttum sem hafa áhrif á starfsánægju. Á Íslandi virðist almennt ríkja mikil starfsánægja í 

leikskólum. Í nýlegri alþjóðlegri og yfirgripsmikilli rannsókn á leikskólastiginu (TALIS) tóku 208 

íslenskir leikskólastjórar þátt og 1378 aðrir starfsmenn leikskóla á Íslandi (OECD, 2019). 

Rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á starfshætti og viðhorf starfsfólks leikskóla. Í ljós kom 

að yfirgnæfandi meirihluti íslenskra leikskólastjóra og starfsfólks leikskóla var í heildina 

ánægt með starf sitt. Það sem starfsfólk var óánægt með var kaup og kjör en aðeins um 9% 

þátttakenda rannsóknarinnar sögðust vera sáttir við laun sín. Það er umtalsvert lægra 

hlutafall en hjá starfsfólki annarra þjóða en þar eru 29% starfsfólks sátt við kaup og kjör 

(OECD, 2019).  

2.6 Áskoranir í starfi leikskólastjóra  

Markmið þessarar rannsóknar er meðal annars að kanna hvað leikskólastjórar upplifa sem 

áskorun í starfi. Búið er að fjalla um hugtökin stjórnun og forysta og fara yfir hlutverk 

leikskólastjóra samkvæmt lögum og starfslýsingu. Einnig hefur verið fjallað um stöðu 

leikskóla á Íslandi með hliðsjón af barnafjölda og samsetningu starfsmannahóps leikskóla. Að 

sama skapi er búið að reifa menningu, starfsanda og stjórnun innan leikskóla. Hér á eftir 

verður fjallað um hvað sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að leikskólastjórar upplifi 

sem áskoranir í starfi.  

Hér að framan var tæpt á niðurstöðum TALIS-rannsóknarinnar varðandi starfsánægju í 

leikskólum á Íslandi (OECD, 2019). Hvað varðar áskoranir í starfi leikskólastjóra kom í ljós að 
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starfsmannavelta væri mikil í leikskólum á Íslandi. Íslensku leikskólastjórarnir sögðu frá því að 

skortur væri á hæfu starfsfólki. Það var í samræmi við umræðuna sem verið hefur um skort á 

leikskólakennurum síðustu ár á Íslandi, og niðurstöður starfshóps Reykjavíkurborgar um 

nýliðun í leikskólum. Því tengdu upplifðu leikskólastjórar, sem tóku þátt í TALIS-rannsókninni, 

að einn mesti streituvaldur í starfinu væri aukavinna og álag vegna fjarvista 

starfsmanna og að einn mest heftandi þáttur starfsins væri mikil starfsmannavelta. Komið 

var inn á það að skortur væri á starfsfólki í leikskólum sem af sér leiddi að það vantaði fólk til 

þess að sinna leikskólastarfinu þegar annað starfsfólk væri fjarverandi. Það sem var einnig 

áberandi í svörum leikskólastjóra var að starfsmannastjórnun almennt væri einn mesti 

streituvaldur í starfinu. Þá greindi þriðjungur frá því að húsakostur leikskólanna væri 

ófullnægjandi og of mikil þrengsli innandyra. Niðurstöður doktorsrannsóknar Örnu H. 

Jónsdóttur (2012) leiddu þetta einnig í ljós. Leikskólastjórar lögðu áherslu á að rými fyrir börn 

í leikskólum í dag væri umtalsvert minna en það var á árum áður. Sumir hverjir tóku svo 

sterkt til orða að með þessu umhverfi væri verið að spilla geðheilbrigði barnanna sem væru 

of lengi á dag í of litlu rými með of mörgum öðrum börnum. Af þessu leiddi að árekstrar milli 

barna yrðu tíðari sem brytist út í óhamingju þeirra.  

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að leikskólastjórar upplifðu mestu áskorun í starfi 

skort á tíma til þess að veita faglega forystu. Í staðinn fyrir að hafa tíma til þess að þróa 

menntunarfræði innan leikskólans færi mestur tími leikskólastjóra í að viðhalda því skipulagi 

sem væri til staðar innan leikskólans (Hujala og Heikka, 2008). Arna H. Jónsdóttir (2012) 

komst að sömu niðurstöðu í áðurnefndu doktorsverkefni um faghlutverk og forystu íslenskra 

leikskólakennara. Niðurstöður hennar bentu til þess að leikskólastjórar upplifðu að of mikill 

tími færi í annars konar stjórnunar- og fjármálaverkefni sem væri á kostnað hins faglega 

hlutverks leikskólastjóranna. Hujala og Heikka (2008) bentu á að leikskólastjórar upplifðu 

áskoranir í starfi eins og að stjórna starfsmannahaldi þar sem menntun starfsfólks væri 

mismunandi, átök væru milli fagaðila, tregða væri hjá starfsfólki til að ígrunda eigið starf og 

starfsfólk forðaðist að bera sameiginlega ábyrgð á þróun starfsins. Þessi upplifun 

samræmdist nokkuð því sem Håkansson (2015) komst að í rannsókn sinni á leikskólastjórum í 

Svíþjóð. Þar var sagt frá því að á árunum á undan hafi verið gerðar breytingar á námskrá 

leikskóla sem höfðu meðal annars í för með sér aukna ábyrgð stjórnenda á faglegu starfi. 

Niðurstöður leiddu í ljós að leikskólastjórar upplifðu að þeir hafi ekki nægan tíma til þess að 

veita starfsfólki leikskóla faglega ráðgjöf og stuðning eins og áskilið er. Þá upplifðu 

leikskólastjórar sig vera nokkurs konar milliliði milli annars vegar ytri krafna og eftirlits og 

hins vegar raunverulegra þarfa og aðstæðna í leikskólanum. Leikskólastjórar sögðu frá því að 

þeir upplifaðu að innleiðing á breytingum, sem stjórnvöld mæltu fyrir um, væri ákvörðuð án 

aðkomu og samráðs við þá sem þekkja best þarfir og aðstæður leikskólanna (Håkansson, 
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2015). Þá var einnig greint frá því að fá tækifæri gáfust innan leikskólastarfsins til þess að 

safna gögnum, meta þau og ræða út frá faglegu sjónarmiði. Stjórnendur upplifðu einnig 

áskoranir tengdar margbreytileika starfsfólks. Þá var vísað til mismunandi þekkingar og 

skilnings á faglegu starfi og hvers vegna það væri mikilvægt að safna gögnum og greiningum 

á þeim (Håkansson, 2015).  

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að skipulags- og stjórnunarþáttur sé einn sá 

veigamesti þegar kemur að gæðum leikskólastarfs (Rao o.fl., 2003). Inn í þann þátt koma 

starfsmannamál. Niðurstöður rannsóknar Dekker og Barlings (1995) sýndu til að mynda að 

eftir því sem starfsmannahópur var stærri upplifði starfsfólkið minni stuðning af hálfu 

stjórnenda. Þar er vísað til þess stuðnings stjórnenda sem felst í því að starfsfólk upplifi að 

framlag þess í starfi sé metið og að tekið sé tillit til persónulegra þarfa þess. Ho og félagar 

(2015) rannsökuðu innan menntageirans sambandið milli stærðar starfsmannahóps og 

upplifunar hópsins af stuðningi stjórnenda. Skoðaðir voru meðal annars þættir varðandi 

aðkomu kennara að ákvarðanatöku og stuðning frá skólastjórnendum. Niðurstöður leiddu í 

ljós að marktæk tengsl væru á milli starfsmannafjölda og þess sem starfsfólk skynjaði sem 

stuðning frá stjórnendum. Eftir því sem starfsmannahópurinn var minni var upplifun af 

stuðningi frá stjórnendum meiri. Þar ber einnig að nefna sérstaklega að þátttaka í 

ákvarðanatöku efldist þar sem voru færri starfsmenn. Við slíkar aðstæður upplifði starfsfólk 

meira frelsi til að láta hugmyndir sínar í ljós, jafnvel þótt þeir væru ósammála öðrum í 

hópnum. Starfsfólk í minni skólum upplifði einnig að það hefði meiri áhrif á gerð 

skólanámskrár en starfsfólk í stærri skólum. Í þeim síðarnefndu upplifði starfsfólk meiri stífni 

í skipulagi skólans.  

Forrester og Gunter (2010) hafa rannsakað upplifun nýrra skólastjórnenda í starfi. 

Samkvæmt niðurstöðum þeirra fólust áskoranir í slíkum aðstæðum í því að komast inn í 

menninguna sem fyrir var á nýjum vinnustað. Þrátt fyrir að nýir stjórnendur töldu þörf á 

breytingum þótti þeim erfitt að finna jafnvægi milli starfsmannamála, framkvæmda á 

breytingum og almennri stjórnun í skólunum. Óbirt M.Ed.-ritgerð Tinnu Rúnar 

Eiríksdóttur (2016) fjallaði um upplifun ungra leikskólastjóra af því að taka við stöðu 

leikskólastjóra í fyrsta sinn. Þar kom í ljós að leikskólastjórar töldu yfirleitt gott að þekkja til 

menningarinnar innan skólans sem þeir tóku við leikskólastjórastöðu í. Þar var vísað til þess 

að þeir höfðu starfað í leikskólanum áður en þeir tóku við leikskólastjórastöðunni. Þó var það 

ekki algilt enda nefndu þátttakendur í rannsókn Tinnu Rúnar að það gat verið áskorun að 

verða yfirmaður þeirra sem áður voru jafningjar hans. Þátttakendur bentu að sama skapi á 

að þeir höfðu upplifað lítinn stuðning í starfi og þurft að sækja sér hann sjálfir. Þá bentu 

niðurstöður til þess að leikskólastjórar almennt, óháð aldri væru sammála um að ábyrgð í 

starfi væri mikil og að tíminn væri ekki nægur til þess að sinna öllum hlutverkum starfsins 
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nægilega vel. Þeir töldu að mestur tími og mest orka fari í starfsmannamál ásamt 

skriffinnsku.  

  

2.7 Samantekt  

Hér að framan hefur verið fjallað um hugtökin forysta og stjórnun og þau skilgreind. Greint 

var frá hlutverki leikskólastjóra út frá opinberum skjölum, lögum og starfslýsingu og má með 

réttu segja að hlutverk þeirra sé fjölbreytt og viðamikið. Ljóst er að leikskólastjórar eru oft og 

tíðum bæði leiðtogar og stjórnendur. Stór partur af starfi leikskólastjóra eru starfsmannamál 

og var farið yfir menningu og starfsánægju með tilliti til hlutverks leikskólastjóra. Svo virðist 

vera að starfsmenn leikskóla, deildarstjórar og leikskólastjórar upplifi aukið álag í starfi. 

Leikskólastjórar upplifa auknar kröfur frá opinberum rekstraraðilum og deildarstjórar finna 

fyrir aukinni ábyrgð sem leikskólastjórar varpa á þá. Það er ljóst að til þess að starfsmenn 

leikskóla séu ánægðir í starfi þurfa þeir að fá tækifæri til að þróast í starfi og upplifa árangur í 

starfinu með börnunum. TALIS-skýrslan gefur þær upplýsingar að starfsfólk í leikskólum, 

bæði starfsmenn og leikskólastjórar, séu í yfirgnæfandi meirihluta ánægðir í 

starfinu. Leikskólastjórar á Íslandi upplifa þó áskorun í starfsmannamálum þar sem skortur er 

á hæfu starfsfólki, fjarvistir eru tíðar og starfsmannavelta mikil. Áskoranir tengdar 

starfsmannamálum eru einnig þær að eftir því sem starfsmannahópur minnkar, upplifir 

starfsfólk meiri stuðning frá stjórnendum leikskólans og öfugt. Í fámennari 

starfsmannahópum upplifir starfsfólk meira frelsi og lætur hugmyndir sínar frekar í ljós. Að 

auki eru niðurstöður fyrri rannsókna þær að leikskólastjórar upplifa að ein mesta áskorun í 

starfinu er skortur á tíma til að vera faglegir leiðtogar. Það er á kostnað annarra stjórnunar- 

og fjármálaverkefna sem er að sama skapi hlutverk leikskólastjóra. Svo virðist sem 

leikskólastjórar finni fyrir auknum kröfum af hálfu yfirvalda og upplifi sig sem milliliði milli 

þeirra og raunverulegra þarfa leikskólans. 
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 Aðferð  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvað leikskólastjórar upplifa sem áskorun í starfi. 

Einnig að fá fram tillögur leikskólastjóra um hvað þurfi til að laða fólk til starfa í 

leikskólum. Leitast var við að fá fram upplifun leikskólastjóra í ólíku starfsumhverfi. Með því 

er átt við að fá fram upplifun leikskólastjóra í misstórum leikskólum. Notast var við 

eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research method) og tekin viðtöl við 

þátttakendur rannsóknarinnar. Gagnaöfluninni verða gerð nánari skil í kafla um 

gagnaöflun. Eigindlegar rannsóknaraðferðir gagnast vel þegar skoða á viðhorf, upplifun og 

reynslu einstaklinga enda gerir aðferðafræði sem þessi það kleift að kafa djúpt ofan 

í rannsóknarefnið (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2013). Þá er eigindleg rannsóknaraðferð 

einnig viðeigandi þar sem markmið rannsóknarinnar var að skilja upplifun þátttakendanna af 

ákveðnu málefni, nánar tiltekið hvað þeir upplifa sem áskoranir í starfi (Merriam, 

2009). Lichtman (2013) bendir jafnframt á að út frá fyrirbærafræðilegri 

nálgun (e. phenomenological approach) í eigindlegum rannsóknaraðferðum sé reynsla 

einstaklinga skoðuð með það að markmiði að lýsa reynslunni. Það samræmist markmiði 

þessarar rannsóknar.  

3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta leikskólastjórar á höfuðborgarsvæðinu. Við val á 

þátttakendum var notast við markmiðsúrtak (e. purposive sampling) út frá 

markmiðum rannsóknarinnar sem var að varpa ljósi á upplifun leikskólastjóra í ólíku 

starfsumhverfi. Sú tegund úrtaks felur í sér að þátttakendur eru valdir með ákveðið markmið 

í huga sem fellur að viðfangsefni rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013). Því þurfti að gæta þess að valdir yrðu þátttakendur sem störfuðu í misstórum 

leikskólum með tilliti til barna- og starfsmannafjölda. Í ljósi þessa var ákveðið að miða við að 

minni leikskólar hefðu 100 börn eða færri og væru mest með fjórar deildir. Stærri leikskólar 

voru þeir sem höfðu fleiri en 100 börn og væru með fimm deildir eða fleiri. Þetta var ákveðið 

í ljósi þess að ef hver deild væri með um það bil 20–25 börn væru þau 100 eða færri í öllum 

leikskólanum þar sem deildirnar væru fjórar eða færri. Eins var gert ráð fyrir að ef barnafjöldi 

hverrar deildar væri 20–25 börn og deildirnar fimm eða fleiri, væri heildarfjöldi barna 

leikskólans fleiri en 100. Kannaðar voru heimasíður leikskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

skoðaður var fjöldi deilda. Þannig var auðvelt að greina hvaða leikskólar teldust til stærri og 

fjölmennari leikskóla og hverjir væru minni í sniðum. Til aðstoðar við val á þátttakendum 

naut rannsakandi hjálpar frá fyrrverandi leikskólastjóra á höfuðborgarsvæðinu sem þekkir vel 

til leikskólamála á svæðinu.  



   
 

26 

Til þess að gæta trúnaðar við þátttakendur rannsóknarinnar verða ekki gerð nánari skil á 

staðsetningu leikskólanna sem þátttakendur störfuðu í. Þegar búið var að finna átta leikskóla 

á höfuðborgarsvæðinu með tilliti til stærðar var sendur tölvupóstur (sjá fylgiskjal 1) til 

leikskólastjóra skólanna. Gerð var grein fyrir markmiði og tilgangi rannsóknarinnar og óskað 

eftir þátttöku viðkomandi leikskólastjóra. Farið var yfir fyrirkomulag viðtalsins sem óskað 

var eftir, tímalengd og úrvinnslu gagna. Einnig var leikskólastjórum gert ljóst að fyllsta 

trúnaðar yrði gætt við úrvinnslu gagnanna og  ekki yrði hægt að rekja svör þeirra eða 

frásagnir til þeirra. Að úrvinnslu lokinni yrði gögnum eytt.  

Þátttakendunum átta voru gefin eftirfarandi gervinöfn svo að framsetning gagnanna yrði 

þægilegri yfirlestrar. Svo auðveldara sé að muna hvort þátttakandi stjórni litlum eða stórum 

leikskóla samkvæmt skilgreiningunni, sem farið er eftir í þessari rannsókn, er eftirfarandi 

regla. Þeir þátttakendur með nöfn sem byrja á A stjórna litlum leikskólum. Þeir þátttakendur 

sem byrja á S stjórna stórum leikskóla. Þátttakendurnir fengu eftirfarandi gervinöfn; Anna, 

Aðalheiður, Agnes, Aldís, Salka, Selma, Sunneva og Sigurbjörg. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir 

þátttakendurna, hvort þeir stjórni litlum eða stórum leikskóla, reynslu þeirra sem 

leikskólastjóri og annað ef við á. Þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera allir reyndir 

stjórnendur og var enginn þátttakandi með minna en 10 ára starfsreynslu sem leikskólastjóri. 

Þá áttu þátttakendur jafnframt sameiginlegt að vera með margra áratuga reynslu af 

leikskólastörfum. Allir þátttakendur höfðu starfað á fleiri en einum starfsstað og í leikskólum 

með mismargar deildir. Flestir þátttakandanna höfðu reynslu af því að vera leikskólastjórar í 

litlum og stórum leikskólum samkvæmt skilgreiningunni sem lagt var upp með varðandi 

stærð leikskóla. 

Tafla 1. Yfirlit yfir þátttakendur og reynslu þeirra af starfi leikskólastjóra. 

Leikskólastjóri Stærð 

leikskóla 

Reynsla skólasjóra Annað 

Anna <100 Löng reynsla sem leikskólastjóri, 

meira en 40 ár.  

Starfsstöð á einum 

stað. 

Aðalheiður <100 Löng reynsla sem leikskólastjóri, um 

20 ár. 

Starfsstöð á einum 

stað. 

Agnes <100 Um 10 ára reynsla af 

leikskólastjórnun. 

Starfsstöð á einum 

stað. 

Aldís <100 Löng reynsla sem leikskólastjóri, um 

50 ár. 

Starfsstöð á einum 

stað. 
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Selma >100 Löng reynsla sem leikskólastjóri, 

meira en 30 ár. 

Starfsstöðvar á fleiri 

en einum stað 

Sunneva >100 Löng reynsla sem leikskólastjóri, um 

40 ár. 

Starfsstöðvar á fleiri 

en einum stað 

Salka >100 Löng reynsla sem leikskólastjóri, 

meira en 30 ár. 

Starfsstöðvar á fleiri 

en einum stað. 

Sigurbjörg >100 Löng reynsla sem leikskólastjóri, um 

20 ár. 

Starfsstöðvar á fleiri 

en einum stað 

 

3.2 Gagnaöflun  

Viðtöl í eigindlegum rannsóknum geta verið opin (e. unstructured), hálfopin (e. semi-

structured) eða stöðluð (e. standardized) (Merriam, 2009). Við öflun gagna í þessari 

rannsókn var notast við hálfopin viðtöl. Þegar hálfopin viðtöl verða fyrir valinu þýðir það að 

ekki er stuðst við fullmótaðan og fyrir fram ákveðinn spurningalista. Rannsakandinn leggur 

þó upp með ákveðnar spurningar og viðtalsramma (sjá fylgiskjal 2) en viðmælendur eiga kost 

á því að móta viðtalið eftir því hvernig þeir tjá sig varðandi spurningarnar sem rannsakandinn 

leggur upp með (Bogdan og Biklen, 2007). Ástæðan fyrir vali á þessari aðferð var að markmið 

rannsóknarinnar var að fá fram sjónarmið leikskólastjóra gagnvart því hvað þeir upplifa sem 

áskorun í starfi. Kvale og Brinkman (2009) hafa greint frá því að tilgangur hálfopinna viðtala 

sé að skilja upplifun viðmælenda af daglegu lífi sem samræmist jafnframt markmiði þessarar 

rannsóknar. Með þessari gagnaöflunaraðferð er því hægt að öðlast skilning á ólíkum 

sjónarmiðum og hún er gagnleg þegar markmiðið er ekki að alhæfa frá fámennum hópi 

viðmælenda yfir á fjölmennari hópa (Bogdan og Biklen, 2007).  

Eins og fyrr segir var sendur tölvupóstur á leikskólastjóra til þess að nálgast þátttakendur. 

Þegar leikskólastjórar höfðu samþykkt þátttöku var fundinn viðtalstími sem hentaði báðum 

aðilum. Í öllum tilfellum fór rannsakandi til þátttakendanna í viðkomandi leikskóla og voru 

viðtölin tekin á skrifstofum þeirra eða í öðrum fundarherbergjum. Viðtölin voru tekin á 

tímabilinu 24. janúar 2020 til 21. febrúar 2020 og voru að meðaltali 41 mínúta að lengd. 

Stysta viðtalið tók 27 mínútur og það lengsta 65 mínútur.  

3.3 Úrvinnsla og greining gagna  

Eins og áður segir var gögnum safnað með hálfopnum viðtölum. Viðtölin voru tekin upp á 

síma og tölvu rannsakanda. Þau voru afrituð frá orði til orðs í tölvu og eftir það hófst greining 

gagnanna.  
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Gagnagreining var með þeim hætti sem Lichtman (2013) lýsir. Fyrst voru gögnin lykluð 

eða kóðuð (e. coding). Þannig er hægt að greina lykilhugtök sem koma fram og draga fram 

lykilsetningar sem birtast í gögnunum. Síðar fer fram flokkun (e. categorizing) þar sem 

lykilhugtök og lykilsetningar eru flokkaðar og að síðustu eru gögnin greind í 

þemu (e. themes) sem fundin eru út frá ferlinu. Í töflu 2 má sjá þemu og undirflokka sem 

greind voru út frá gögnum rannsóknarinnar. 

Tafla 2. Þemu sem fram komu í viðtölunum. 

Þema 1 

Áskoranir tengdar stjórnunarhlutverki 

Undirflokkar í þema 1 

Starfsmannastjórnun 

Stjórnunarhlutverk í misstórum leikskólum 

Þema 2 

Áskoranir tengdar hlutverki, álagi og skrifræði 

Undirflokkar í þema 2 

Auknar kröfur og skrifræði 

Ábyrgð leikskólastjóra 

Þema 3 

Áskoranir varðandi starfsumhverfi leikskóla 

Undirflokkar í þema 3 

Skortur á fagfólki og fagþekkingu 

Starfsaðstæður og leikskólinn sem aðlaðandi 

vinnustaður 

 

3.4 Siðferðileg álitamál og ábyrgð rannsakanda  

Bent hefur verið á siðferðileg álitamál varðandi rannsóknaraðferð eins og notuð er í þessari 

rannsókn. Til að mynda hefur verið fjallað um að samband milli rannsakanda og þátttakenda 

rannsóknar geti orðið náið og viðmælandi kunni ef til vill að láta í ljós viðkvæmar 

upplýsingar (Lichtman, 2013). Sigurður Kristinsson (2013) fjallaði um fjórar meginreglur í 

siðferði rannsókna. Hann sagði frá því að þátttakendum rannsókna þyrfti að gera grein 

fyrir sjálfræði sínu og að þátttakendur ættu að gefa upplýst samþykki fyrir 

þátttöku. Þátttakendur skyldu einnig upplýstir um að óþarfa áhættu ætti ekki að taka, sem 

og að markmið rannsakanda væri að láta gott af sér leiða með rannsókninni og að hún væri 

samfélaginu til gagns. Að síðustu nefndi Sigurður að það ætti að vera svo að bæði 

þátttakendur rannsóknarinnar og rannsakandi hefðu ávinning af rannsókninni. Við þessar 

reglur var stuðst í allri framkvæmd rannsóknarinnar, í meðferð rannsóknargagna svo og í 

túlkun á niðurstöðum þeirra.  

Í þessari rannsókn bar rannsakandi mikla ábyrgð. Fyrst ber að nefna að það var á ábyrgð 

rannsakanda að fá upplýst samþykki frá þátttakendum og að þeim væri gert ljóst að þátttöku 

mætti hætta hvenær sem væri í ferlinu (Sigurður Kristinsson, 2013). Einnig bar rannsakandi 
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ábyrgð á því að ekki yrði hægt að rekja svör þátttakanda til þeirra og bæri að upplýsa 

þátttakendur að nafnleysis yrði gætt. Fleira skipti máli varðandi nafnleysi og trúnað. Sem fyrr 

segir var ákveðið að greina ekki nákvæmlega frá staðsetningu leikskólanna, sem 

leikskólastjórarnir störfuðu í, svo að síður yrði hægt að rekja svör til þátttakenda. Einungis er 

vísað til höfuðborgarsvæðisins varðandi staðsetningu en  en ekki gefið upp ákveðið hverfi 

eða sveitarfélag. Að sama skapi var þess gætt að greina ekki frá nákvæmum barna- og 

starfsmannafjölda hvers leikskóla. Rannsóknin var einnig verið tilkynnt til viðeigandi aðila.  

  

3.5 Réttmæti, áreiðanleiki og takmarkanir rannsóknar  

Réttmæti er hugtak sem hægt er að skipta í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti vísar til 

þess hvort mynd, sem rannsókn dregur upp, standist samanburð við veruleikann. Ytra 

réttmæti vísar til þess hvort alhæfa megi út frá niðurstöðum rannsóknar. Þar sem 

þátttakendur þessarar rannsóknar eru fáir er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

hennar. Ætla má að niðurstöðurnar gefi ákveðna mynd af stöðu mála. Áreiðanleiki er hugtak, 

sem snýst um hvort líkur séu á því að niðurstöður yrðu þær sömu ef rannsóknin yrði 

endurtekin. Áreiðanleiki er hugtak, sem snýst um hvort líkur  séu á því að niðurstöður yrðu 

þær sömu ef rannsóknin yrði endurtekin við sams konar eða svipaðar kringumstæður (Braun 

og Clark, 2013). Áskoranir í starfi leikskólastjóra er til skoðunar í þessari rannsókn og því er 

erfitt að segja til um hvort  hægt væri að endurtaka rannsóknina við sömu aðstæður í 

framtíðinni. Samfélagið hefur að geyma ólíka einstaklinga og óvíst hvernig framtíðin lítur út í 

leikskólaumhverfinu.  

Lögð er áhersla á trúverðugleika i eigindlegum rannsóknum. Ljóst er að eigin hugmyndir 

rannsakanda geta markað að einhverju leyti spurningar sem lagt var upp með eða 

framkvæmdina að einhverju leyti. Við framkvæmd rannsóknarinnar var leitast við að sýna 

fram á hlutleysi rannsakanda eftir bestu getu og þar með tryggja 

trúverðugleika. Rannsakandi reyndi að leggja eigin skoðanir til hliðar, upplifun og reynslu 

við gerð spurningavísis sem lagt var upp með í viðtölum við þátttakendur. Auk þess var 

hlutleysis gætt í viðtölunum sjálfum og passað upp á að leyfa þátttakendum að tjá eigin 

skoðanir og upplifanir án leiðandi spurninga rannsakanda.  
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 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar út frá þemagreiningu gagnanna. 

Rannsóknarspurningin, sem lagt var upp með, var eftirfarandi: Hverjar eru helstu áskoranir í 

starfi leikskólastjóra? Aðrar spurningar, sem hafðar voru að leiðarljósi, voru: Hvernig birtist 

mismunandi upplifun leikskólastjóra eftir stærð leikskóla? Hvað telja leikskólastjórar að laði 

fólk til starfa í leikskólum?  

Við gagnagreiningu komu í ljós þrjú meginþemu sem voru lýsandi fyrir gögnin. Sjá töflu 

2 í kafla 3.3. Úrvinnsla og greining gagna. Greint verður frá niðurstöðunum eftir þeim 

þemum, sem komu í ljós, og auk þess eftir undirflokkunum sem birtust undir hverju þema. 

Svör þátttakenda varðandi stærð leikskólanna verða borin saman jafnóðum. Ástæðan er sú 

að flestir viðmælendanna höfðu reynslu af því að starfa bæði í litlum leikskólum og stórum 

samkvæmt skilgreiningunni sem notuð er í þessari rannsókn.  

4.1 Áskoranir tengdar stjórnunarhlutverki  

Stjórnun og starfsmannamál voru afar áberandi í umræðum leikskólastjóranna. Mikill 

samhljómur var í skoðunum þátttakendanna eftir því hvort þeir stjórnuðu stórum leikskóla 

með fleiri en 100 börn eða minni leikskóla með 100 börn eða færri. Undirflokkarnir, sem féllu 

undir þemað, eru starfsmannastjórnun og stjórnunarhlutverk í misstórum leikskólum. 

Umræður þátttakendanna um starfsmannamál vörpuðu ljósi á það sem leikskólastjórar 

upplifa sem áskoranir í starfi. Hér verða niðurstöður úr fyrsta þema raktar.  

4.1.1 Starfsmannastjórnun  

Fjórir leikskólastjórar af þátttakendunum átta voru stjórnendur þar sem húsakostur 

leikskólans var í fleiri en einni starfsstöð. Þetta voru leikskólastjórarnir Salka, Selma, Sunneva 

og Sigurbjörg. Þessir leikskólar áttu það sameiginlegt að barnafjöldi leikskólans var yfir 100 

börn. Hinir leikskólastjórarnir fjórir, Anna, Aðalheiður, Agnes og Aldís voru með leikskóla í 

einu húsi og börnun voru 100 eða færri. Eðli málsins samkvæmt voru fleiri starfsmenn í 

stærri leikskólunum  en í þeim minni. Allir leikskólastjórarnir nema einn höfðu reynslu af því 

að stjórna litlum og stórum leikskólum sé miðað við barnafjöldann 100 eða færri og fleiri en 

100. Þar af leiðandi höfðu þeir einnig reynslu af því að hafa starfað með misstóran 

starfsmannahóp undir sinni stjórn. 

Óháð stærð leikskóla og fjölda starfsmanna bárust starfsmannamál fyrst eða fljótlega í tal 

þegar rannsakandi spurði út í áskoranir í starfi viðmælenda. Allir leikskólastjórarnir höfðu orð 

á því að starfsmannamál almennt væru hvað mest áberandi í starfi sínu, enda voru skjót svör 

Önnu, Sunnevu, Sölku og Aldísar að starfsmannamál væru það sem þær upplifðu sem mesta 



 

31 

áskorun í sínu starfi og/eða það sem mestur tími færi í. Salka og Aldís, sem báðar höfðu stýrt 

misstórum leikskólum og með fleiri en eina starfsstöð, sögðu að það væri mun meira 

krefjandi að vera með stóran starfsmannahóp. Salka greindi þannig frá að einkalífið, sem 

fylgdi hverjum og einum starfsmanni, væri áskorun og eftir því sem starfsmönnunum fjölgaði 

yrðu starfsmannamálin augljóslega meira krefjandi. Hún lýsti því nánar: 

En það er bara í svona stórum hóp, þá er alltaf eitthvað sem er að koma upp … 
í einkalífi fólks eða ég legg áherslu á að hafa hurðina opna svo fólk hafi nokkuð 
greiðan aðgang að mér. Stundum er ég kannski með hana of opna … Ég myndi 
segja að komi svona 10–15 manns daglega – allavega – að tala við mig, um allt frá 
vandamálum og bara upp í að segja mér eitthvað skemmtilegt, bara frá einhverju 
sem það var að gera eða eitthvað. Auðvitað tekur þetta tíma frá störfum en ég vil 
alls ekki sleppa þessu því mér finnst þetta svo mikilvægt til að efla tengslin og það 
allt saman. 

Sunneva hafði sömu sögu að segja varðandi streymi starfsmanna inn til sín á skrifstofuna. 

Hún stýrði einnig leikskóla með fleiri en eina starfsstöð. Hún lýsti því að þegar hún flytti sig á 

milli starfsstöðva kæmi það fyrir að starfsfólk biði í röðum eftir því að ná af henni tali. Hún 

sagði að starfsmannamálin væru þau mál sem væru mest á sinni könnu og greindi frá því að 

þau væru afskaplega stór hluti af hennar vinnu þar sem starfsmennirnir væru margir. Hún var 

á sama máli og Salka hér að framan um að dagleg samskipti við starfsfólkið skiptu máli fyrir 

tengslin við það. Hún benti til að mynda á mikilvægi þess að fara í kaffi með starfsfólkinu og 

spjalla við það um lífið og tilveruna. Það hefði þó verið eitthvað sem hún hefði fundið fyrir 

samviskubiti út af á árum áður en hún sagði: 

Ég held þetta sé af því maður var fyrst alltaf með samviskubit, bara: vó, ég er 
búin að vera lengi í kaffi! En þetta er bara hluti af okkar starfi líka. Ég held þetta 
sé svolítið vanmetið, fólk vill sjá okkur.  

 

Allir leikskólastjórarnir í rannsókninni komu inn á það að nándin í minni starfsmannahópum 

væri meiri hvort sem það væri kostur eða galli. Þó hafði Salka það um málið að segja að 

upplifun hennar væri sú að hún tengdist starfsfólkinu í fjölmennum hópi álíka mikið og í 

fámennari starfsmannahópi. Hún fann í það minnsta ekki teljandi mun á því og taldi það ekki 

vera eitt af því sem hún upplifði sem áskorun tengda fjölmennari starfsmannahópi. Hins 

vegar væri meiri áskorun að ná heildstæðari starfsmannahópi þar sem leikskólinn hennar 

væri staðsettur á fleiri en einum stað. Anna greindi frá því að nándin milli starfsmanna í 

minni leikskólum gæti verið kostur en einnig galli. Hún sagði: 

Og hérna við vorum mjög þétt en það gat líka verið erfitt. Það var erfitt að takast 
á við eitthvað ef það þurfti … eins og einhver sem var ekki að standa sig í 
vinnunni. Af því þetta var miklu meiri vinatengsl, þannig að ég sé muninn á því að 
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það er erfiðara að vera í svona pínulitlu heldur en að vera í þriggja til fjögurra 
deilda [leikskóla]. Þetta eru ekki persónulegir vinir mínir en mér þykir ofsalega 
vænt um þetta fólk, þetta eru vinir mínir í vinnunni. En hitt var orðið miklu meiri 
tenging. Það er ekki alltaf gott.  

 

Sunneva ásamt Önnu bjó yfir þeirri reynslu að hafa stýrt mjög litlum starfsmannahópi á árum 

áður. Báðar sögðu þær að mun meiri vinatengsl skapist í fámennum starfsmannahópi en 

fjölmennari. Anna var á þeirri skoðun að tengingin við starfsfólkið og öll nándin ,sem skapist í 

kringum lítinn starfsmannahóp, væri einfaldlega eitt af því erfiða við starfið. Hún útskýrði 

það á þennan hátt: 

Sko, við erum að vinna með fullt af fólki, bara mannverum, og átök eru alltaf 
erfiðust og svona, það er bara alveg þannig að það bara – þegar fólk er að takast 
á  – þetta er allt persónulegt, fer inn á þig sem manneskju.  

Sunneva hafði sömu sögu að segja frá því að hafa stjórnað í lítilli einingu. Þar voru mjög fáir 

starfsmenn og hún greindi frá því að allt væri svo náið og öðruvísi en í stærri einingum. Hún 

lýsti aðstæðumuninum þannig: 

Í tveggja deilda skóla er, eins og ég segi, það er orðið svo náið samfélag og hérna, 
þú veist náttúrulega, nákvæmlega, algjörlega hvað er að gerast hjá þeim 
[starfsmönnunum] ... Fimm deilda skóli, þá ertu líka, þú veist, mjög vel hvað er 
um að vera og þú þekkir alla mjög vel en þegar þú ert kominn í svona skóla þá er 
það öðruvísi. 

Í kjölfarið á þessari lýsingu greindi Sunneva frá því að stjórnandi í eins stórri einingu og hún 

stýrði þekkti hún ekki lengur börn og foreldra með nafni og að enginn gerði kröfu um að hún 

væri inni á deildum alla daga.  

Aldís, sem hafði umtalsverða reynslu af stjórnun í misstórum leikskólum, sagði að mjög 

erfitt væri að halda góðu sambandi við alla starfsmenn í stærri leikskólum. Hún sagði 

samskiptin verða ópersónulegri og fjarlægðin milli fólks yrði meiri. Selma tók í sama streng 

og sagði að þrátt fyrir að aðstæður í minni leikskólum væru oft heimilislegri væri oft erfitt að 

vera stjórnandi í slíkum aðstæðum. Hún nefndi sem dæmi að stjórnandi vissi ótrúlega mikið 

um starfsfólkið og væri mjög nálægt því persónulega. Selma sagði einnig að það þyrfti lítið að 

koma upp á til að málin yrðu erfið. Hins vegar sagði hún að starfsmannahald í stórum 

leikskólum væri þess eðlis að starfsmenn gætu týnst í fjöldanum. Það samræmist því sem 

Aldís talaði um og var fjallað um hér að ofan. Aðalheiður tók undir þetta og sagði að í litlum 

skólum yrði starfsfólkið oft eins og ein fjölskylda þar sem öllum væri verulega umhugað um 

alla. Það gæti verið kostur en einnig galli þar sem sumir væru oft komnir ofan í dýpstu mál 
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annarra samstarfsmanna. Auk þess yrði mikið áfall fyrir samrýmdan og þéttan hóp ef 

starfsfólk yrði skyndilega veikt. Hún nefndi sem dæmi: 

Myndi segja að stærsta áskorunin hérna væri þegar maður missir út fólk í veikindi 
af því hver manneskja skiptir svo miklu máli. Lenti í því haust að missa tvo 
starfsmenn á sama degi í langvarandi veikindi. Áfallið varð svo mikið fyrir allan 
hópinn, af því hann er svo þéttur. Þá er maður kominn eiginlega í hlutverk 
prestsins, sko, fyrir utan það að vera yfirmaður og láta hlutina ganga upp, 
auglýsa, ráða inn og allt þetta, sko. 

Allir leikskólastjórarnir höfðu orð á því að kosturinn við stærri starfsmannahóp væri að 

auðveldara væri að skipuleggja starfið ef starfsmenn yrðu veikir eða fjarverandi af 

einhverjum ástæðum. Þá höfðu stjórnendur fleiri starfsmenn sem hægt væri að dreifa á þær 

deildir sem vantaði starfsmenn á. Þátttakendur bentu á að þeir fyndu minna fyrir veikindum 

með stóran starfsmannahóp og voru umræður stjórnendanna í minni skólunum með 

svipuðum hætti. Þeir litu svo á að fjölmennari starfsmannahópur væri kostur þegar kæmi að 

því að manna deildir sem vantaði starfsmenn á. Selma benti auk þess á annað sjónarhorn 

varðandi stærri leikskóla: 

Þegar það er orðinn svona stór vinnustaður verður mannahaldið mun 
auðveldara, þú veist … það eru um fleiri að grípa, fleiri afleysingar, fleiri 
stjórnendur, fleiri eins og í eldhúsi. Það var búið að vanta eina í eldhúsið hjá 
okkur alla vikuna, þá var það bara leyst þannig að önnur úr hinu eldhúsinu fer 
yfir. 

Selma sagði enn fremur frá reynslu sinni sem stjórnandi í litlum skóla þar sem hún var oft og 

ítrekað að leysa af í eldhússtörfum ef starfsmaður eldhússins var veikur. Hún átti ekki 

annarra kosta völ enda ekki um auðugan garð að gresja af starfsfólki sem mætti losa úr 

sínum störfum. Aðalheiður hafði sömu sögu að segja varðandi fjölmennari hópana, að það 

væri auðveldara að takast á við veikindi og/eða forföll annarra starfsmanna. Hún benti á að 

ein manneskja í litlum skóla vægi mun meira en ein manneskja í stórum skóla.  

Auk þessa kosts, sem leikskólastjórarnir nefndu, höfðu þeir einnig orð á því að í 

fjölmennari starfsmannahópi væri fjölbreyttari flóra af starfsfólki. Þegar hópurinn væri 

fjölmennari gæti fólk deilt verkefnum og að mannauðurinn fengi að njóta sín. Sigurbjörg 

upplifði einnig að meiri gróska skapaðist í fjölmennari hópi en fámennari þótt það gæti 

vissulega gerst líka. Þá vísaði hún til þess að kennarar spegla sig í öðrum kennurum. Þess 

vegna væri hugsanlegt að gróska yrði meiri í fámennari starfsmannahópi þar sem væru 

kennarar. Hún taldi þó að kannski væri jafn líklegt að gróska myndaðist þar sem væri fleira og 

fjölbreyttara starfsfólk til staðar. Máli sínu til stuðnings sagði Sigurbjörg: 
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Það getur líka verið mikil gróska og fínt á minni stöðum. Ég held að þegar þetta er 
orðið svona stórt þá gangi það betur [...], gerðum það um áramót með starfsdag í 
janúar. Það var þannig að hver deild kynnir sitt starf og sýna hvað þau eru að 
gera á deildinni og allt þetta. Þá sér maður svo hvað er gott að hafa fleiri en færri 
af því það verður alltaf einhver gróska sem kemur. 

Aðalheiður var sammála Sigurbjörgu varðandi kostinn við fjölmennari starfsmannahóp. Þar 

skapaðist meiri breidd, líklegra væri að allir starfsmenn fyndu einhvern í starfshópnum sem 

höfðaði til þeirra. Í leikskólanum, sem Sunneva stýrði, var einnig lögð áhersla á að nýta þann 

fjölmenna og fjölbreytta mannauð sem leikskólinn bjó yfir. Hæfileikar starfsmanna væru 

nýttir svo að ekki sköpuðust þær aðstæður að ein deild byggi yfir hæfileikaríkum 

starfsmönnum á ákveðum sviðum en ekki næsta deild við hliðina, svo dæmi sé tekið. Reynsla 

Önnu var svipuð og Sunnevu en hún lýsti því svo: 

Í svona stórum hópi þá ertu náttúrulega með alls konar fólk með alls konar 
hæfileika og alls konar sýn, það er ofsalega gaman að vinna með ólíku fólki. Þá 
kannski svona vegur það hvort annað upp. Það er einn ofsalega flinkur í listaskála 
og annar ofsalega flinkur í salnum og þriðji er bara rosalega mikil sögumanneskja. 
Þú veist. Það er erfiðara ef maður á að vera þetta allt. 

Þessu tengdu ræddu Selma og Anna um að það væri áskorun að finna sterkar hliðar hjá 

hverjum starfsmanni fyrir sig. Frá því var greint að það tæki óratíma að sjá hvort 

starfsmaður, sem tæki til starfa, væri sá starfsmaður sem leikskólinn þyrfti á að halda eða 

hvort honum myndi líða betur á öðrum stað. Selma hafði þó hispurslaust fært starfsfólk til 

innan leikskólans, sem hún stýrði, og lýsti sjónarmiði sínu svona: 

[...] þetta er einn vinnustaður og við reynum náttúrulega að finna það besta, við 
erum ekki að gera að gamni okkar að færa [starfsfólk], þá erum við kannski búin 
að úthugsa heilan vetur eitthvað plott með stafsmenn sem gætu hugsanlega 
unnið ótrúlega vel saman og þess háttar. 

Agnes tók í sama streng. Að hennar mati var eitt það erfiðasta við starfið að fá besta fólkið til 

starfa. Hún sagði það sama og Selma og Anna bentu á hér framar, að það væri krefjandi að fá 

það besta úr fólkinu sem væri starfandi í leikskólanum hverju sinni. Sigurbjörg greindi einnig 

frá því að henni fyndist áskorun felast í að halda góðu fólki í starfi. Þá vísaði hún til 

starfsfólks, sem hefði áhuga, og þess að halda starfsmannahópnum samheldnum þar sem 

ekkert gerðist í leikskólanum án hans. Hún benti jafnframt á: 

Það er rosalega vont að fá eitt svona skemmt sem kemur inn, það er líka mikið 
mál að koma því út aftur. Og greina hvað það er og þannig, að það er að halda 
fólki svona við verkefnin á þessum jákvæðu nótum. Og að allir séu ánægðir með 
sitt.  
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Auk þessara þátta sem leikskólastjórar upplifðu sem áskoranir í starfi töldu þeir að 

ábyrgðarhlutverk þeirra væri mikið tengt veikindum starfsfólks. Þau verkefni tengdust oft og 

tíðum óvæntum uppákomum enda væri ekki endilega ljóst með fyrirvara að fólk væri um það 

bil að hverfa frá í langtímaveikindi. Selma hafði þetta um málið að segja:  

Það er líka, þegar fólk fer í veikindaleyfi, það tekur orðið oft ofboðslega langan 
tíma, maður þarf að vera í miklum samskiptum og allt sé, þú veist, það sé 
örugglega verið að vinna þannig að fólk komist aftur í vinnu. Það tekur oft 
ótrúlega mikinn tíma frá leikskólastarfinu. 

Varðandi veikindi starfsfólks benti Aðalheiður á að það væri líklega mesta áskorunin sem hún 

stæði frammi fyrir sem stjórnandi í litlum leikskóla. Selmu fannst það sömuleiðis en hún 

stjórnaði stærri skóla en Aðalheiður. Hún lýsti yfir miklum áhyggjum af því að starfsfólk tapi 

oft starfshæfni ungt að aldri og fari í langtímaveikindi um fimmtugt. Henni fannst að 

leikskólakennarastéttin bæri mikla ábyrgð á þessu máli og eins hún sem stjórnandi. Hún taldi 

að ábyrgðarhlutverk hennar væri að fylgjast vel með starfsfólkinu. Hún hugsaði oft um hvort 

hún hefði átt að sjá fyrr hvort starfsmaður stefndi í langtímaveikindi og hvort grípa hefði 

mátt inn í fyrr svo til þess hefði ekki þurft að koma. Hún taldi þetta vera breytingu frá árum 

áður og hún kvaðst ekki hafa þekkt þessa áskorun fyrr en nýlega. Hún sagði ennfremur: 

Mér finnst þetta brjálæðislega stór áskorun og ef við ætlum að láta unga fólkið 
okkar í dag enda svona þá er þetta bara eitthvað sem getur dalað einhvern 
veginn út, leikskólinn. Þetta er það alvarlegt að við verðum að hugsa hvernig 
þetta verður eftir 20 ár.  

 

4.1.2 Stjórnunarhlutverk í misstórum leikskólum  

Stjórnunarhlutverk í leikskólum barst oft í tal meðal þátttakenda rannsóknarinnar. Þessi 

umfjöllun um stjórnun í leikskólum snýr að annars konar stjórnunarhlutverki en 

starfsmannastjórnun. Hér verða til að mynda raktar niðurstöður sem varða minni nálægð við 

börn, foreldra og starfsfólk í stærri leikskólum, húsnæðismál, minni yfirsýn yfir starfið í stærri 

leikskólum svo dæmi séu tekin. Heilt yfir töldu leikskólastjórarnir að hlutverk sitt væri 

víðtækt. Fyrir utan starfsmannastjórnunina voru yfirleitt mörg verkefni sem biðu 

leikskólastjóranna og flestir upplifðu sem svo að þeir væru aldrei uppiskroppa með verkefni. 

Þar er vísað til skýrslna sem stjórnendur þurfa að standa skil á. Aldís, sem stjórnaði leikskóla 

með fámennan starfsmannahóp, taldi sig jafnvel frekar hafa tíma fyrir verkefni sem hún 

kallar „bunkaverkefni“. Þá taldi hún einnig að stjórnendur í minni skólum hefðu hugsanlega 

meiri yfirsýn og lýsti hún upplifun sinni með þessum hætti: 
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Ég hugsa nú kannski að við höfum ívið meiri tíma til að sinna því svona þannig 
lagað heldur en þær sem eru í stóru skólunum. Þannig að stjórnunarstarfið 
verður svona, það er á þann hátt ekki kannski eins tímafrekt og maður hefur 
aðeins meiri tíma til að vera með puttann pínu á púlsinum, sko. 

Aldís benti jafnframt á að í minni skólum væri yfirsýnin meiri og undir það tóku fleiri 

leikskólastjórar. Í minni leikskólum vissi stjórnandinn meira hvað væri að gerast á hverri deild 

fyrir sig en í stærri leikskólum væri stjórnandinn ekki endilega mikið inni í daglegum málum 

deilda. Hins vegar benti Aldís á að þótt hún hefði ekki tíma til að vera mikið inni á deildum 

væri nálægðin við deildirnar meiri og samskipti væru við færri einstaklinga en í stærri 

skólum. Þetta var sama upplifun og Selma fékk sem stjórnandi í stórum leikskóla. Hún sagði 

að í litlum skóla væri stjórnandinn nær gólfinu. Hún sem stjórnandi í stórum leikskóla væri 

ekki endilega meðvituð um hvað væri að gerast á öllum deildum, alltaf. Hún skýrði mál sitt 

með því að segja frá aðstæðum sem hún var að glíma við þegar viðtalið átti sér stað:  

Þú veist, ég hef ekki farið yfir í hitt húsið í þrjá daga og það er enginn stjórnandi 
þar. Hér er allt á hliðinni og þær verða bara að bjarga sér, þær eru deildarstjórar 
sem verða að bjarga sér. Ég er ekkert meðvituð um það hvað er akkúrat að gerast 
milli klukkan tvö og þrjú, getur vel verið að það séu einhver vandræði, ég myndi 
vita það ef þetta væri bara tveggja deilda, ef það væru vandræði milli tvö og þrjú 
á annarri deildinni.  

Þessu var Sunneva sammála og sagði: „Maður verður bara að treysta því að fari fram gott 

starf því við erum ekkert alltaf þarna.“ Hún taldi einnig að það væri óþægilegt að geta ekki 

alltaf sem stjórnandi verið til staðar. Hún upplifði stundum að hún væri að koma í heimsókn í 

smá-stund á eina starfsstöð og færi svo. Þessu tengdu greindi hún frá því að deildarstjórar 

væru ákaflega mikilvægur hlekkur í starfsmannakeðjunni. Áður fyrr hefði það verið svo að 

leikskólastjórinn gat komið inn á deild í sínum leikskóla og vitað nákvæmlega hvaða hópi 

hvert barn tilheyrði, vissi hvað hvert þeirra héti og þekkti einnig nöfn foreldranna. Núna 

treysti hún meira á deildarstjórana sem stjórnendur enda væri ómögulegt fyrir hana að vera 

inni á öllum deildum leikskólans með mál eins og hópaskiptingu og nöfn á öllum börnum og 

foreldrum á hreinu. Það væri einnig liðin tíð að starfsfólk á deildum gerði kröfur til 

leikskólastjórans að vera inni á deild enda væri enginn tími til þess. 

Leikskólastjórarnir voru sammála um að verkefnin væru alla jafna þau sömu hvort sem 

um væri að ræða leikskóla með fámennan eða fjölmennan starfsmannahóp. Aldís sagði: „Það 

er alveg sama hvað leikskóli er stór, það eru alltaf þessar skýrslur, þessi kerfi, það er eins í 

sjálfu sér.“ Hún sagði að munurinn fælist fyrst og fremst í því hvernig samsetning 

starfsmannahópsins væri og hvort leikskólinn væri staðsettur á einum stað eða fleirum. Hún 

hafði reynslu af því að starfa í leikskóla með starfsstöð á fleiri en einum stað og sagði að slíkt 
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gæti verið ansi flókið. Allt væri einfaldara í minni leikskólum þar sem stjórnandinn er í sama 

húsi og öll börn og allir starfsmenn. Sigurbjörg hafði sömu upplifun og Aldís og sagði: 

Sko, í sjálfu sér eru verkefnin þau sömu, þau eru það, þú átt bara við miklu fleiri 
viðskiptavini, ef við köllum foreldrana það, þú átt miklu fleiri starfsmenn, 
náttúrulega sem þú ræður inn og átt samskipti við og þarft að handleiða eða 
hvað það svo sem er. Það er allt svona stærra en það er náttúrulega eins 
starfsáætlun, alltaf það sama hvað það varðar, sömu bréfin að svara. Það er fyrst 
og fremst þetta umfang af fjöldanum og [að vera] í fleiri en einu húsi þá er það 
líka pínu. 

Aðalheiður var á sömu skoðun og aðrir leikskólastjórar varðandi hlutverk og verkefni óháð 

stærð leikskóla. Hún –eins og Selma gerði með svipuðum hætti – benti á annað sjónarhorn 

sem henni fannst mikilvægt að gera sér grein fyrir og taldi vera áskorun í stjórnendahlutverki 

í minni leikskólum. Aðalheiður útskýrði mál sitt þannig:  

Ég er bara með lítinn skóla, ég ber alveg sömu skyldur til að gera allt eins og aðrir, 
ég er með færra starfsfólk en ég er líka með miklu minni aðstoð inn en ég er bara 
rétt að slefa yfir deildarstjóralaun þegar ég fæ útborgað [...]. 
Stjórnendahlutverkið, það er alveg sama þótt ég sé með 50 barna skóla eða 150 
barna skóla, það eru sömu skýrslurnar, áætlanirnar og það sem þarf að skila. Í 
staðinn fyrir að geta deilt því á tvo og dreift ábyrgðinni ... við getum lítið dreift 
henni þegar aðstoðarleikskólastjórinn er ekki meira en þetta, það er eiginlega 
svona bara í formi þess að redda þegar ég er í burtu, að taka á móti 
iðnaðarmönnum eða símtölum, þannig að því leytinu til eru stærri skólarnir miklu 
betur settir. 

Aðalheiður greindi enn fremur frá því að væri hún stjórnandi í stærri skóla teldi hún að hún 

gæti betur sinnt því sem hún ætti að sinna, það er að segja faglegum hluta starfsins. Þá væri 

aðstoðarleikskólastjórinn í hlutverkinu sem hún væri í núna sem stjórnandi í litlum leikskóla. 

Að hennar sögn væri erfitt að sinna því hlutverki að vera faglegur leiðtogi þar sem álagið væri 

á öðrum stöðum. Hún upplifði að hún væri raunverulega ein að stýra skólanum, þar sem 

aðstoðarleikskólastjóri í litlum leikskóla hefði í raun mjög lítið stjórnunarhlutfall.  

Leikskólastjórarnir í stærri leikskólunum voru sammála um að þeir væru síður sýnilegri 

börnum og foreldrum. Þeir litu svo á að ef þeir væru í minna húsnæði, sem staðsett væri á 

einum stað, væru samskipti við börn, foreldra og starfsfólk meiri dagsdaglega. Sigurbjörg 

sagði að samskiptin „gætu verið meiri við hvert og eitt foreldri. Það segir sig sjálft að hérna 

get ég ekki verið sýnileg ef ég er í fleiri en einu húsi“. Leikskólastjórarnir í minni leikskólunum 

voru jafnframt á sama máli. Þeir töldu að ef þeir væru í stærra húsnæði á fleiri en einum stað 

myndi nálægð þeirra við börn og foreldra vera minni. Anna tók sem dæmi: 
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Ef þú ætlar að halda þessu svolítið á þessum, svona, já, persónulegum nótum … 
þessari nánd, þú vitir og getir gripið inn í alls staðar og þekkir starfsfólkið og 
börnin og foreldrana, fyrir mína parta sex deilda, þá væri þetta bara erfiðara. Þá 
yrði ég meira stjórnandi, meira inni á minni skrifstofu, örugglega meiri vinna þar, 
skilurðu. 

Aðalheiður sagði frá því að í hennar leikskóla væri ekkert barn sem vissi ekki hver hún væri. 

Eins væri hún reglulega á hverri deild að heimsækja krakkana og spila fyrir þau á gítar enda 

væru fáir starfsmenn eftir sem gætu gert slíkt. Salka var auk hinna leikskólastjóranna á sama 

máli varðandi nálægð við börn og foreldra. Hún greindi frá því að á fyrri vinnustað hefði 

leikskólinn verið mun minni í sniðum og aðeins einn inngangur hefði verið fyrir foreldra. 

Vegna þess hitti hún börn og foreldra nánast alla daga. Það væri ekki raunin á núverandi 

vinnustað enda væri hann mun stærri og með fleiri innganga fyrir foreldra. Því væri það að 

mörgu leyti húsakosturinn sem hindraði nálægðina við foreldrana enda væri leikskólinn 

staðsettur í fleiri en einu húsi og með marga innganga á hverjum stað. Anna lýsti auk þess því 

sem hún taldi vera áskorun í stærri skólum varðandi tengingu við börn, foreldra og starfsfólk 

með þessum hætti: 

Að ná tengslum við starfsfólkið, börnin og foreldrana, það verður allt fjarlægara 
skilurðu. Það eru þá fleiri í stjórnendateyminu, önnur nálgun við starfsfólkið. Ég 
held að það sé alltaf áskorun þá hvernig maður ætlar að tækla það þannig að allir 
upplifi að það sé einhver nánd við stjórnanda, ekki persónuleg nánd heldur að þú 
finnir að þú hafir þarna traust og getir leitað til hans, hvort sem þú ert 
samstarfsmaður, barn eða foreldri. Ég held að þessi nærvera, þótt pappírinn og 
skýrslur og allt svona, það er kannski 4 síður í viðbót í starfsáætlunina eða 
eitthvað, en ég held að nálægðin við fólkið, þessi mannlega samvera, ég held að 
hún gæti orðið þynnri sem má helst ekki vera. 

4.2 Áskoranir tengdar hlutverki, álagi og skrifræði 

Áskoranir tengdar álagsþáttunum hlutverki, álagi og skrifræði var annað þemað sem 

einkenndi gögn rannsóknarinnar. Þessir álagsþættir voru greindir í tvo undirflokka sem eru í 

fyrsta lagi auknar kröfur og meira skrifræði og í öðru lagi álag tengt ábyrgð og hlutverki 

leikskólastjóra. 

4.2.1 Auknar kröfur og meira skrifræði 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru á einu og sama máli um að kröfur um fleiri skýrslur og 

skil á alls kyns pappírsvinnu hefðu aukist til muna á síðustu árum. Þeir töldu að auki að 

skrifræði væri oft og tíðum ein mesta áskorunin sem þeir stæðu frammi fyrir í störfum 

sínum. Svo dæmi séu tekin nefndu þátttakendur að árlega þyrfti að skila af sér ársáætlun, 

starfsáætlun og fleiri pappírum samkvæmt kröfum frá yfirvöldum, til dæmis skólaskrifstofum 

bæjarfélaga, Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar og frá ríkinu í samræmi við 
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aðalnámskrá leikskóla. Þá hefði nýverið bæst við aukin vinna í tengslum við nýja 

menntastefnu sem Reykjavíkurborg hafði nýlega sett fram. Agnes sagði frá því með 

eftirfarandi hætti að þetta væri breyting frá því sem áður var: 

Það voru ekki allir þessir pappírslegu verkferlar, það var kannski meira í hausnum 
á fólki en núna, það þarf allt að vera á blaði, alveg eins og skólaskil, skilurðu. Þú 
ert kannski að athuga með HLJÓM-2, við erum með þriggja ára börn í sambandi 
við EFI,...lögð áhersla á að það sé, hérna, einstaklingsnámskrá fyrir hvert barn og 
og hvernig er unnið með börnin. 

Þátttakendur töldu að með auknu skrifræði hefði hlutverk þeirra breyst til hins verra miðað 

við það sem áður var vegna aukins álags þessu tengdu. Salka sagði til dæmis að kröfurnar um 

meiri pappírsvinnu hefðu aukist til muna og aukinni tækni væri oft að hluta til um að kenna. 

Tæknin gæti verið góð en væri óhjákvæmilega aukaálag fyrir stjórnendur þar sem rík krafa 

væri gerð um að svara til dæmis tölvupóstum skjótt. Þá höfðu fleiri tölvukerfi, sem þarf að 

vinna, með sett mark sitt á starfið þar sem tímafrekt gæti verið að læra á ný kerfi að mati 

Aldísar. Þátttakendur sögðu þó að eðlilega fylgdi starfinu skýrsluvinna en þeir töldu að oft 

bættist við verkefni sem væri of íþyngjandi fyrir. Salka sagði máli sínu til stuðnings „Við 

þurfum að skila inn svona tölum og svona tölum og alls konar sem kannski ... viðkomandi 

aðilar gætu nálgast, þú veist, annars staðar.“ Anna benti sömuleiðis á að á árum áður hefðu 

ekki verið gerðar svo miklar kröfur af yfirvöldum um það sem börnin ættu að læra. Það hefði 

verið í höndum leikskólakennaranna og leikskólastjóranna áður fyrr að nota það sem fagfólk 

hefði lært í náminu. Í dag væri aukin krafa um að skila meiru af sér og hafa vinnuna sýnilegri. 

Aldís var á sama máli og sagði einnig:  

Munurinn liggur náttúrulega auðvitað í kröfunum sem gerðar eru og svona bara 
varðandi bæði námskrá og sveitarfélögin, hvernig þau lögðu þetta upp. Já, 
munurinn, og svo liggur hann í svona kröfum samfélagsins líka. Kröfurnar að ofan 
hafa breyst vegna þess að, sko, námskrárnar eru orðnar miklu nákvæmari lýsing á 
því sem á að gera, það er alltaf fleira og fleira sem á að gera í leikskólanum.  

Samhliða þessu aukna skrifræði fjölluðu þátttakendurnir um auknar kröfur um fleiri verkefni 

sem gerðar væru til leikskólastjóra auk annarra stjórnenda, svo sem aðstoðarleikskólastjóra 

og deildarstjóra. Agnes taldi að ef vel ætti að vera þá væri krafan til að mynda á deildarstjóra 

mjög mikil. Hún lýsti því þannig: 

Miðað við allt þetta sem þarf að gera og deildarstjórar þurfa að gera ... að þá er 
rosalega mikils krafist af þeim og, jú, það er talað um 7 klukkustundir eða einn 
dag, 20% af 100% vinnu, að þú sért í undirbúningi. Það er bara eiginlega ekki 
gjörningur, held ég, að gera þetta vel nema þú fáir meiri tíma með það, þetta er 
mjög mikið. 
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Reglugerðir og kröfur þeim tengdar voru hluti af hinu aukna skrifræði sem þátttakendur 

fjölluðu um. Undir það féllu til að mynda málefni, sem kæmu upp, eins og stytting 

vinnuvikunnar. Aðalheiður greindi frá því að slíkt gerðist oft og tíðum með skömmum eða 

engum fyrirvara og þá færu verkefnin, sem væri verið að vinna, á bið þar sem bregðast þyrfti 

við nýjum verkefnum. Þessu tengdu sagði Aldís frá því að sökum aukinna krafna um 

skýrsluskrif og önnur verkefni tengd auknu skrifræði í starfinu kæmi það niður á öðrum 

mikilvægum störfum. Hún bætti við að „stundum hefur maður engan tíma til að vera 

leiðbeinandinn eða eftirfylgjarinn eða félaginn sem þú getur svona komið og samsamað þig 

við, er ég ekki örugglega að gera rétt, skil ég ekki rétt eða ... maður nær því ekkert“. Anna 

tjáði sig um þetta á svipaðan hátt og Aldís og sagði að skýrslugerð tæki of mikinn tíma frá 

faglegu starfi, það er að segja því faglega starfi sem sneri að beinum tengslum hennar við 

börnin og starfsfólkið. 

 

4.2.2 Álag tengt ábyrgð og hlutverki leikskólastjóra 

Þátttakendur sögðu að starf sitt  væri ákaflega fjölbreytt. Aðspurðir hvernig þeir myndu lýsa 

degi í starfi leikskólastjóra svöruðu flestir án umhugsunar að engir tveir dagar væru eins, 

ábyrgðin mikil og fjölbreytnin allsráðandi. Í ljós kom að þátttakendur litu einnig svo á að allir 

þættir starfsins gætu verið áskorun. Í eftirfarandi lýsingu tók Agnes saman upplifun 

leikskólastjóranna almennt: 

Dagur í starfi leikskólastjóra er kannski svolítið svipaður, eins og ef þú ert líka inni 
á deild, að því leyti að þú veist aldrei hvernig dagurinn verður. Þú kemur bara að 
morgni og það var búið að plana eitthvað og þá kannski bara jafnvel þarftu að 
stokka allt upp. Það er bara mjög algengt að …, eitthvað sem kemur upp á, 
einhverjir mættu ekki og þá þarf kannski að blása einhverja fundi af og annað 
slíkt.  

Salka sagði að samhliða því að engir tveir dagar væru eins þá væri ábyrgðin mikil, þar sem 

ýmislegt gæti komið upp á í starfinu. Þessu tengdu höfðu allir orð á því að aðgengi að sér 

væri mikið. Svo dæmi sé tekið var einkennandi í umræðum að leikskólastjórar legðu mikla 

áherslu á að vera alltaf til staðar fyrir foreldra og foreldrar væru alltaf velkomnir til þeirra á 

skrifstofuna að ræða um hvað sem er, neikvætt eða jákvætt. Leikskólastjórarnir upplifðu það 

á mismunandi hátt eftir stærð skóla. Aðalheiður hafði það að segja að hennar hlutverk væri 

viðamikið í foreldrasamstarfi enda væri skólinn hennar lítill og nálægðin mikil við foreldra. 

Hennar hlutverk væri að miklu leyti fólgið í að sitja foreldrafundi þar sem ýmis mál væru 

rædd varðandi börnin. Salka lýsti því  – eins og Sunneva – að leikskólastjórar í stórum skólum 

væru ekki endilega fyrsti staður sem foreldrar leituðu til enda væru bein samskipti við 

foreldra meira í höndum deildarstjóra. Það væru þó frekar stóru og erfiðu málin sem kæmu 
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strax inn á borð leikskólastjórans. Þær greindu enn fremur frá því að reglulega kæmu upp 

óvænt mál sem þyrfti að leysa hið snarasta. Höfðu fleiri leikskólastjórar sömu sögu að segja. 

Salka tók sem dæmi uppákomu í leikskólanum fyrir skömmu þar sem foreldri kom og óskaði 

eftir viðtali við hana strax þar sem málið væri viðkvæmt. Fleiri leikskólastjórar höfðu sömu 

sögu að segja og að svona mál yrðu þess valdandi að önnur verkefni í starfinu þyrftu að bíða. 

Það var ljóst að ákveðin mál væru í algjörum forgangi og ekki hægt að raða þeim niður á 

dagskrá eftir hentisemi. Selma nefndi til að mynda dæmi um að mál sem gengju framar 

öllum öðrum, væru erfið barnaverndarmál sem yrðu að vinnast eins hratt og unnt væri. 

Sjónarmið Agnesar þessu tengdu var að erfitt væri að mörgu leyti fyrir leikskólastjóra að átta 

sig á því hvað teldust mikilvægustu verkefnin sem þeir sinntu. Þessu lýsti hún með 

eftirfarandi hætti: 

Ótrúlega mörg verkefni sem þú sérð ekkert eftir þig. Þú veist að þú ert búin að 
vera á fullu allan daginn, þannig að það er mikið áreiti og fullt af verkefnum sem 
koma sem verður að leysa ásamt hinum verkefnunum. Mér finnst kúnst að finna 
stóru verkefnin og hvenær maður ætlar að gefa sér svigrúm fyrir það, eins og 
kannski einhverja skýrslugerð eða varðandi faglegt starf og alls konar slíka hluti. 
Mér finnst það svolítið mikil áskorun í starfinu að halda vel utan um allt það sem 
skiptir máli, vegna þess að þú gætir alveg verið í 100% starfi með alla hina hlutina 
sem bara koma upp í hendurnar á þér og að halda öllu góðu.  

Aldís tók að sama skapi undir það að stundum sæi hún ekki hvað hún hefði verið að gera á 

daginn í vinnunni. Hún sagði: „Dagarnir eru aldrei eins en alltaf uppfullir af einhverju sem 

maður telur sig vera að gera en svo á kvöldin þá finnst mér oft, sko, þá spyr maður sig: Eg er 

bara ekkert búin að gera í dag.“  

Leikskólastjórar upplifðu áskoranir í starfi tengdar því að hugsa um húsnæði skólans. 

Selma nefndi sem dæmi að henni fyndist flókið að þurfa einnig að sjá um húsnæðið, ólíkt 

skólum á öðru skólastigum. Hún starfaði í leikskóla, sem var á fleiri en einum stað, og taldi að 

það myndi létta mikið af sér ef húsvörður sæi um viðhald. Fleiri voru þessu sammála og 

töluðu um ýmis aukahlutverk sem leikskólastjórar þyrftu að sinna. Aldís velti því til að mynda 

upp að ætlast væri til þess að leikskólastjóri myndi moka frá útihurðum ef það hefði snjóað. 

Hún nefndi einnig sem dæmi að til þess hefði komið að leikskólastjórar þyrftu að losa frá 

ræsum ef það hefði hlánað skyndilega; að sama skapi að salta og sanda aðkomu að 

inngöngum leikskóla vegna þess að það væri á ábyrgð leikskólastjóranna að atriði sem þessi 

væru í lagi í leikskólunum. Hún sagði að „ef við sem erum í þessu hlutverki pössum ekki upp á 

að láta laga og fá ýmislegt gert, bæði varðandi leiksvæði barna og innanhúss, þá skapar það 

hættur og við berum ábyrgð á því“. Lokaorð Aldísar um húsvörslumálin voru þessi „Sæirðu 

borgarstjórann moka innganginum í ráðhúsinu?“ 
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4.3 Áskoranir varðandi starfsumhverfi leikskóla 

Þriðja og síðasta þemað sem var einkennandi í svörum þátttakenda rannsóknarinnar eru 

áskoranir tengdar starfsumhverfi leikskóla. Með starfsumhverfi er átt við hvernig er að starfa 

í leikskóla, hvernig húsnæðið er, hvers vegna fólk sækist eftir því að vinna í leikskóla og hvað 

þurfi til þess að laða fólk til starfa. Það sem var auk þess einkennandi fyrir svör 

þátttakendanna var að leikskólastjórar upplifðu áskoranir í starfi mikið til vegna skorts á 

fagmenntuðu starfsfólki. Undirflokkarnir sem greindir voru í þriðja þemanu voru skortur á 

fagfólki og fagþekkingu og starfsaðstæður og leikskólinn sem aðlaðandi vinnustaður. 

4.3.1 Skortur á fagfólki og fagþekkingu 

Augljóst var að allir þátttakendur rannsóknarinnar voru áhyggjufullir yfir því hversu mikill 

skortur væri á fagmenntuðum leikskólakennurum við störf. Bent var á að leikskólakennarar, 

sem væru enn starfandi, væru afar fáir og væru jafnframt að eldast. Það myndi ekki líða á 

löngu þar til leikskólakennarastéttin hyrfi að mestu leyti á brott. Selma greindi til að mynda 

frá því að það væri gríðarleg áskorun að eiga við þetta og sagði að ákjósanlegra væri ef fleiri 

væru í leikskólakennaranámi. Áskorunin fælist í því að laða til sín hæfileikaríkt fólk en hún 

benti einnig á viðhorf samfélagsins: 

Ef fólki gengur illa í lífinu geturðu samt bara sótt um vinnu í leikskóla, þú færð 
alltaf vinnu þar. Eins og sérkennsluráðgjafi sagði: Ég skil ekki alveg hvernig ég á 
að kenna inni á þessari deild barni sem kann ekki að haga sér, þar sem meiri 
hlutinn af starfsfólkinu er fólk sem hefur aldrei kunnað að haga sér í skólastarfi – 
hvernig á það að geta kennt þessu litla barni [...]? Við erum með ákveðinn stimpil 
að það séu alltaf laus störf hjá okkur. Og ef ég hef farið út úr skóla og get ekki 
verið þar, þá get ég örugglega verið í leikskóla. Það er náttúrulega viðhorf 
samfélagsins. En ég held að það sé viðhorf sem við eigum ekki að leyfa að vera. 

Salka benti á að mikill skortur væri á fagfólki og þess vegna væru jafnvel færri einstaklingar til 

að deila ábyrgðinni með, til dæmis varðandi foreldraviðtöl, undirbúning og annað sem við 

kæmi starfinu. Sunneva hafði sömu áhyggjur af fækkun í leikskólakennarastéttinni en hún, 

ólíkt öðrum þátttakendum, hafði umtalsvert fleiri leikskólakennara í starfshópnum sínum en 

almennt virðist í leikskólum í dag. Hún tók undir áhyggjurnar sem aðrir þátttakendur höfðu 

og sagði: 

Áhyggjurnar sem við leikskólastjórar og leikskólakennarar erum að tala um, 
fækkun kennara, allar þessar deildir sem eru með enga leikskólakennara, bara 
hópurinn er að eldast svo mikið að það eru að fara heilu flokkarnir út bara á 
nokkrum árum, eftir nokkur ár. 

Hún sagði að það skipti gríðarlegu máli að hafa fagmenntaða leikskólakennara. Þá væru til 

staðar starfsmenn sem væru áhugasamir, drífandi og nokkuð augljóst hvert væri hægt að 
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leita með hugmyndir og vangaveltur. Hún tók þó fram að hún hefði reynslu af því að stjórna í 

litlum leikskóla þar sem enginn fagmenntaður leikskólakennari var við störf annar en hún. 

Hún vildi halda því til haga að það hefði verið frábært fólk og hún hefði allt gott um það að 

segja. Það væri þó öðruvísi að hafa ekki fólk með fagið á bak við sig. Aðalheiður benti á 

áskorun þessu tengdu í litlum skóla með fáa starfsmenn. Ef einn leikskólakennari hætti 

störfum hjá henni eða færi í veikindaleyfi þá væri það mikill skellur fyrir starfið. Einn kennari í 

starfsmannahópnum hennar hefði mikið vægi og ef hann dytti úr starfi orsakaði það mikið 

álag á hana sem stjórnanda. Hún þyrfti þar af leiðandi að finna leiðir til að styðja við 

ófaglærða starfsfólkið, sem eftir væri, svo að það efldist enn meira. Þarna kemur skýrt fram 

hversu mikilvægur einn leikskólakennari er fyrir fámennan hóp starfsmanna. Aðalheiður 

sagði enn fremur að leikskólastjóri þyrfti alltaf að hugsa starfið út frá þeim hópi starfsmanna 

sem fyrir er hverju sinni. Þessu tengdu benti Sigurbjörg á að það væri mikil vinna að fá nýtt 

starfsfólk í hópinn óháð því hvort það væri með menntun eða ekki. Hún sagði: „Þetta er 

auðvitað það sem er mjög erfitt varðandi starfið, að vera endalaust að þjálfa fólk, hvort sem 

það hefur, sko, menntun eða ekki menntun, þetta bara tekur tíma að þjálfa fólk.“ Hún bætti 

því einnig við að það væri ekki aðeins erfitt heldur líka mjög kostnaðarsamt. Að auki væri 

áskorun að sjá hvort verið væri að veðja á réttan starfsmann til starfa og benti á „að þetta er 

það dýrmætasta sem við eigum, það er fólk með reynslu og áhuga“.  

Aldís upplifði miklar áskoranir í starfi tengdar því að hafa fáa leikskólakennara í 

starfsmannahópnum sínum. Hún hafði reynslu af því að hafa mjög fáa fagmenntaða 

starfsmenn í starfsmannahópnum og benti á að í slíkri stöðu fælust heilmiklar áskoranir. Hún 

sagði: 

Við erum með starfsmenn sem ekki eru með fagið á bak við sig ... [skortir] 
skilninginn á því hvers vegna og af hverju við erum að vinna eins og við vinnum. 
[...] Mann langar náttúrulega alveg ofboðslega til að ná fólki á þann stað að það 
hafi þennan grunnskilning á starfinu, þannig að maður reynir að leggja dálítið 
mikið í það. 

Aldís sagði að tíminn væri af skornum skammti til þess að ná að sinna því að koma ófaglærðu 

og nýju starfsfólki inn í starfið, sér í lagi þar sem hlutfall fagmenntaðra væri mjög lágt. Hún 

sagði að raunverulega þyrftu að vera fleiri starfsdagar þegar aðstæður væru svo, sérstaklega 

þar sem hlutfallið væri lægst. Hún benti jafnframt á að völ þyrfti að vera á námskeiði fyrir 

ófagmenntað starfsfólk sem kæmi til starfa í leikskólum svo að það fengi góðar upplýsingar 

en ekki með þeim hætti að vera settur inn í starfið á hlaupum. Hún útskýrði það með 

eftirfarandi hætti: 

Þau sem við ráðum inn í hús gætu byrjað á að fara á einhvers konar 
uppeldisnámskeið þar sem þeir lærðu um það hver er tilgangurinn með 
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leikskólanum, af hverju erum við að vinna þetta starf og til hvers er ætlast af 
manni, hvað á maður að vera að gera og hvernig á maður að gera það. Það þyrfti 
bara markvissa fræðslu og á meðan ættu samt börnin ekki bara að bíða í stöflum 
á leikskólanum, hjá þessum örfáu leikskólakennurum sem eru, heldur ætti þetta 
að gerast áður en þú labbar inn í leikskólann sem fullgildur starfsmaður. 

Hún taldi þó að þetta væri ekki nóg enda notuðu leikskólar alls konar gögn í starfinu. Hún 

benti ennfremur á: 

Svo þyrfti að viðhalda og halda áfram að kenna, af því flestallir leikskólar eru að 
vinna með einhver ákveðin kennslugögn, eru að leggja áherslu á eitthvað 
ákveðið. Það þarf þá að kenna að vinna með það [...] plús náttúrulega þetta með 
það sem sumir kalla hópastarf, af hverju erum við með það, hvað ætlum við að 
ná með því, útiveran, til hvers er hún og hvað eigum við að vera að gera þar? Fólk 
þarf að fá fræðslu um þetta.  

4.3.2 Starfsaðstæður og leikskólinn sem aðlaðandi vinnustaður 

Samkvæmt þátttakendum rannsóknarinnar töldu þeir að margt væri aðlaðandi við það að 

starfa í leikskóla. Samhljómur væri í því að umhverfið væri skemmtilegt, fjölbreytt og gefandi 

hvar sem er í leikskólanum. Sunneva lýsti upplifun sinni enn fremur svona: 

Hugsið ykkur hvað það eru mikil forréttindi að geta leikið sér í vinnunni, geta 
sungið í vinnunni og hlegið, legið á gólfinu og gert að gamni sínu. Ég held að 
þetta, ef fólk getur notið þessa, að þá – sem sagt – nýturðu þín í starfi með 
börnum, bara ef þú finnur þetta. 

Leikskólastjórarnir komu einnig inn á hvað það væri gefandi að kenna börnum eða „að móta 

leirinn“ eins og Aðalheiður tók til orða. Salka sagði þannig frá að „geta verið nálægt börnum 

er ómetanlegt og geta bara menntað þau, sýnt þeim umhyggju og alúð og sjá síðan framfarir. 

Það er svo ótrúlega gefandi“. Agnes fjallaði einnig um gleðina sem fylgdi því að sjá börnin 

læra meira dag frá degi. Hún sagði að það að fylgjast með börnunum í leik og starfi, hvernig 

þau læra og þroskast, væri mest aðlaðandi við það að starfa í leikskóla. Aðalheiður leit einnig 

svo á að það sem sé mest spennandi við leikskólastjórastarfið séu foreldrasamtölin þar sem 

foreldrar eru vaktir til umhugsunar um hvað þau geta gert fyrir börnin sín. Sigurbjörg var á 

því að öll samskiptin, sem hún ætti í, væru sérlega aðlaðandi og skemmtileg; einnig að 

upplifa gleði og vellíðan hjá börnum. Hún nefndi sérstaklega að ef foreldrar gætu séð að 

börnin þeirra væru ánægð og örugg í leikskólanum þá væri gleðin hjá henni mikil. Aldís tók 

undir það að samskiptin milli hennar og alls fólksins í starfsumhverfinu væri sérlega 

ánægjulegt. Hún var einnig sammála því að umgengnin við börnin væri stór þáttur í því að 

gera starfið aðlaðandi. Hún sagði: 
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Möguleikarnir sem maður fær til að vera í samskiptum við fólk, læra af öðru fólki, 
læra af börnum, finna barnið í sjálfri sér og bara líka að fá að taka þátt í því að ala 
upp einstaklinga sem verða nýtir og góðir þjóðfélagsþegnar, mér finnst það vera 
mjög stórt. Í leikskóla fær maður líka að takast á við ansi marga hluti sem gera 
kröfur til manns um að ná góðri lendingu, brýnir mann svona í að verða góður í 
ákveðnum hlutum, eins og samskiptum, að leita lausna eins og að sjá tækifæri 
frekar en hindranir og allt þetta, sko. 

Þátttakendur töldu að yfirleitt væri það áhugi sem hvetti fólk til þess að vinna í leikskólum. 

Agnes sagði einnig að hennar upplifun væri sú að meginreglan væri að fólk ætlaði að stoppa í 

einhvern tíma, ekki bara til skemmri tíma. Það væru þó ungir einstaklingar sem kæmu að 

vinna í leikskóla til þess að safna sér fyrir ferðum og stoppi þar af leiðandi í styttri tíma og 

Sigurbjörg tók undir það. Agnes taldi að unga fólkið, sem hún hefði haft í vinnu, hafi haft gott 

af reynslunni sem það öðlaðist í leikskólanum. Henni fannst það fara ríkara til baka með aðra 

sýn á lífið. Sigurbjörg taldi að það væri einnig fjölbreytnin í starfinu sem hvetti fólk til þess að 

sækja um starf í leikskóla, svo og áhuginn á því að umgangast börn. Anna taldi áhugann 

einnig vera ástæðu fyrir því að starfsfólk héldist í starfi en benti á að áhugi væri ekki nóg. Auk 

áhugans yrði fólk að upplifa að það væri að gera gagn, það yrði að fá verkefni við hæfi og 

ábyrgð. Þá finndi það sig í starfinu.  

4.3.3 Að laða fólk til starfa í leikskólum 

Þegar spurt var út í hvað þátttakendur teldu að skipti máli til að laða fólk til starfa bentu þeir 

á nokkra þætti. Sigurbjörg svaraði því til að hún teldi skipta mestu máli að handleiða nýtt 

starfsfólk inn í starfið frá byrjun og að fyrstu dagarnir skiptu mestu máli. Anna var á sama 

máli og benti á að fólk vildi læra og vita nákvæmlega til hvers væri ætlast af því. Ef fólk fengi 

ekki að vita það yrði það óánægt. Agnes taldi að orðræða þeirra sem starfa í leikskólum skipti 

miklu máli upp á að laða fólk til starfa. Hún taldi það mjög mikilvægt og sagði „að fólk heyri 

það að, já, það er gaman að vera í leikskóla, það er verið að gera þetta, svo, já, ég held að 

það sé aðalmálið að við þurfum að vera vakandi yfir hvernig orðræðan okkar er“. Aðalheiður 

var þessu sammála og sagði að jákvæð umfjöllun um leikskóla væri af skornum skammti. Hún 

taldi að myndin, sem væri máluð af leikskólum, væri oftar en ekki grámygluleg og síður en 

svo aðlaðandi. Hún sagði enn fremur að mikilvægt væri að starfsfólk leikskóla talaði jákvætt 

um leikskólann og reyndi að dreifa jákvæðninni þannig að fólk sæi hversu mikið af frábæru 

starfi væri unnið í leikskólum. Varðandi orðræðu tók Salka í sama streng og sagði að orðspor 

gæti skipt máli varðandi það hvort leikskóli teljist aðlaðandi eða ekki. Í þessu samhengi sagði 

Selma að foreldrar væru lykilatriði og útskýrði:  

Ég fer vel yfir með foreldrum að við berum ábyrgð á því öll að það sé hæfileikaríkt 
starfsfólk hjá okkur. Það hvernig þau tali um okkur á almannafæri, í afmæli eða 
jólaboði hvað allt er ómögulegt hjá okkur, það sé versta markaðsstarfið en ef það 



   
 

46 

getur sagt fallegar sögur um okkur þá sé markaðsstarf. En þeir þurfa ekki að vera 
sammála öllu eða ánægð með allt, það má vera óánægður en það lagar ekkert í 
jólaboðinu eða afmælisboðinu ef þeir geta komið til okkar. 

Auk þess sem Selma benti á varðandi mikilvægi foreldranna í þessu samhengi fjallaði hún líka 

um mikilvægi starfsandans og hvert hlutverk starfsfólksins, sem væri til staðar, væri. Það 

útskýrði hún með þessum hætti: 

... að fólk sé ekki fast í hvað allt er erfitt og leiðinlegt og þungt heldur sé 
vinnustaðurinn þar sem við erum að læra hver af öðrum og allir fara í 
undirbúning, koma með nýjar hugmyndir, hvetja hvort annað áfram og svona, 
það sé líka til að laða fólk að, þú veist að það sé ekki bara að allir séu þreyttir og 
allt svo erfitt.  

Leikskólastjórarnir töldu að aðbúnaður starfsmanna skipti miklu máli til að vinnustaðurinn sé 

aðlaðandi. Þar var vísað til rýma innan leikskólans, fjölda barna á hvern starfsmann, 

starfsmannaaðstöðu og aðstæður til ýmissa starfa eins og undirbúnings og funda. Salka 

sagðist til að mynda gæta þess að vera með góðan aðbúnað á kaffistofu, hafa gott aðgengi 

að kaffi, þægilegum sætum og nuddtækjum. Aldís var eini þátttakandinn sem nefndi 

kjaramál, aðspurð hvað þyrfti til að laða fólk til starfa. Hún taldi þó aðra þætti einnig 

mikilvæga til að vinnustaðurinn teldist aðlaðandi. Hún lýsti því með eftirfarandi hætti: 

Ég hugsa að nú til dags eru launin ansi hátt skrifuð vegna þess að fólk er í þessu 
basli að koma sér upp húsnæði og fjölskyldu en ég held líka að það skipti miklu 
máli fyrir fólk að vinnustaðurinn sé aðlaðandi, að það séu ekki allt of margir 
þannig að fækka börnum í rými og allt þetta [...] svo að þú hafir þær bjargir sem 
þú þarft til að geta leyst starfið af hendi eins og þig langar til að gera það. Ef ég til 
dæmis hugsa um nýútskrifaðan leikskólakennara sem kemur með fræðin í 
æðunum alveg [...] bíður eftir að fara að nýta sér allt sem búið er að læra, þá 
skiptir máli aðstaðan og möguleikarnir sem þú hefur með hjálpargögnin og 
leikföngin og það sem þú hefur til að bjóða, plús náttúrulega samstarfsfólkið, plús 
það að þú hafir þokkaleg laun. 

Áberandi sjónarmið var að leikskólastjórar töldu að almennt væri of lítið rými fyrir börn og 

starfsfólk til athafna. Anna taldi að þrátt fyrir fækkun barna á deildum væri rýmið of lítið og 

herbergin of fá. Sunneva sagði að sami raunveruleiki væri hjá sér í stórum skóla og fleiri tóku 

undir þetta sjónarmið. Jafnvel þótt barnafækkun hefði fengist í mörgum leikskólum töldu 

leikskólastjórarnir að gera þyrfti betur í þeim málum. Anna nefndi til að mynda að fjöldi 

starfsmanna ætti ekki að skerðast samhliða fækkun barna á deild. Hún tók sem dæmi: 

Það sem mér finnst erfitt þegar verið er að tala um að fækka börnum í rými, það 
er að fækka starfsfólkinu, það er ekki samhengi þar á milli. Af því þú þarft að brúa 
daginn og það bara þarf meira fólk til að sinna börnunum og geðtengslum og öllu 
sem þarf að gera, þannig að, hérna, það verður að passa þetta. 
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4.4 Samantekt 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikskólastjórar upplifi miklar áskoranir 

tengdar starfsmannamálum. Það sem leikskólastjórarnir fjölluðu helst um sem áskoranir 

tengdar starfsmannamálum var að í fámennum starfsmannahópi reynist erfitt að manna 

stöður starfsmanna sem voru fjarverandi enda höfðu leikskólastjórar í minni leikskólunum úr 

færra starfsfólki að moða. Í stærri leikskólunum virtist þetta ekki sérstakur álagsþáttur. Það 

sem reyndist áskorun í stærri leikskólunum var meiri fjarlægð frá starfsmönnum, börnum, 

foreldrum og frá starfinu á deildunum almennt. Það var á hinn bóginn meiri nálægð í minni 

leikskólunum og leikskólastjórarnir í þeim leikskólum upplifðu oft mikla nánd í hópnum 

sínum. Það gat þó reynst áskorun enda var nálægðin oft mjög mikil sem gat kostað mikið 

áfall, til dæmis ef starfsmaður hvarf frá vegna veikinda eða annarra orsaka. Einnig upplifðu 

leikskólastjórarnir aðra álagsþætti, t.d. auknar kröfur af hálfu yfirvalda í sambandi við meira 

skrifræði og mikil ábyrgð leikskólastjóra í þeirra störfum. Þá upplifðu leikskólastjórar 

jafnframt að áskoranir í starfi tengdust starfsumhverfi, þar sem of fáir leikskólakennarar voru 

við störf í leikskólum. Í sambandi við starfsumhverfi upplifðu leikskólastjórar einnig áskoranir 

sem fólust í því að sjá um húsnæði leikskólans. Sú áskorun birtist einkum hjá þeim 

leikskólastjórum sem stýrðu stærri leikskólunum og voru staðsettir í fleiri en einni starfsstöð.  
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 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á upplifun leikskólastjóra af starfi sínu og 

hvað þeir teldu vera helstu áskoranir sem þeir mættu í starfi; einnig að fá fram tillögur þeirra 

um hvað þurfi til að laða fólk til starfa í leikskólum. Auk þess var kannað  hvort munur væri á 

því hvað leikskólastjórar upplifðu sem áskorun í starfi eftir stærð leikskólans sem þeir 

stjórnuðu. Þess er vænst að með niðurstöðum rannsóknarinnar væri hægt að kortleggja þær 

áskoranirnar sem leikskólastjórar stóðu frammi fyrir í störfum sínum. Þannig væri hægt að 

finna leiðir til að mæta þessum áskorunum með markvissum hætti. Rannsóknarspurningin, 

sem lagt var upp með, var eftirfarandi: Hverjar eru helstu áskoranir í starfi leikskólastjóra? 

Aðrar spurningar, sem hafðar voru að leiðarljósi, voru: Hvernig birtist mismunandi upplifun 

leikskólastjóra eftir stærð leikskóla? Hvað telja leikskólastjórar að laði fólk til starfa í 

leikskólum?  

Almennt um niðurstöður rannsóknarinnar má segja að áskoranir sem leikskólastjórar 

upplifðu skiptust í þrjá þætti. Eins og sagði í lok niðurstöðukaflans voru helstu áskoranir 

leikskólastjóra tengdar stjórnun og starfsmannamálum, áskoranir tengdar álagsþáttum og 

áskoranir tengdar starfsumhverfi leikskólans. Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar 

dregnar saman og þær skoðaðar í ljósi fyrri rannsókna og fræðilegs bakgrunns.  

 

Áskoranir tengdar starfsmannastjórnun 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að talsverðar áskoranir fælust í 

stjórnunarhlutverki leikskólastjóranna, sérstaklega hvað varðar starfsmannastjórnun en 

einnig önnur stjórnunarhlutverk. Allir þátttakendur greindu frá því að starfsmannamálin 

væru mikil áskorun og lýstu þeim með mismunandi hætti eftir upplifun hvers og eins. Það 

ætti ekki að koma á óvart þegar tekið er mið af starfslýsingu leikskólastjóra sem að stórum 

hluta tengist starfsmannamálum (Kennarasambandi Íslands, e.d.). Auk þess samræmist það 

niðurstöðum TALIS-rannsóknarinnar (2019) þar sem leikskólastjórar á Íslandi greindu frá því 

að starfsmannastjórnun almennt væri einn mesti streituvaldur í starfinu. Hujala og Heikka 

(2008) bentu einnig á að starfsmannahald væri áskorun í störfum leikskólastjóra og Tinna 

Rún Eiríksdóttir (2016) komst að sömu niðurstöðu í sinni rannsókn. Þá má benda á að 

vísbendingar eru um að leikskólastjórar séu ekki alltaf vel undirbúnir til að taka við stöðu 

leikskólastjóra og hugsanlegt er að þeir hafi frekar greiðan aðgang að stöðunni án tilskilinnar 

stjórnunarþekkingar og/eða reynslu (Larkin, 1999; Mujis, Aubrey, Harris og Briggs, 2004; 

Sims, Forrest, Semann og Slattery, 2014). Í því ljósi var áhugavert að sjá að menntunarkrafa 

til leikskólastjóra er sú að leikskólastjórar þurfi að hafa leikskólakennaramenntun en ekki er 

gerð krafa um að leikskólastjórar þurfi að hafa menntun í stjórnun (Lög um leikskóla nr. 
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90/2008). Ljóst er að leikskólakennarastéttin er að eldast og leikskólastjórar með mikla 

reynslu munu margir hverjir fara á eftirlaun á næstu árum. Þeir leikskólastjórar, sem hafa 

verið við störf, hafa aukið við stjórnunarreynslu sína jafnt og þétt yfir margra ára og áratuga 

skeið. Því mætti leiða hugann að því hvort auka þyrfti menntunarkröfur til leikskólastjóra í 

stjórnun, til dæmis mannauðsstjórnun, til þess að gera þeim kleift að vera betur búnir undir 

að mæta áskorunum sem leikskólastjórar upplifa tengdar starfsmannastjórnun. Að auki 

mætti huga að því að vera með handleiðsluhópa, námskeið og fræðslu um starf stjórnanda 

með mannaforráð. Slík námskeið eru í boði að einhverju leyti á einhverjum stöðum og má 

sem dæmi nefna að starfsmenn Reykjavíkurborgar hafa aðgang að fræðslutorgi á innri vef 

borgarinnar. Þar er hægt að finna námskeið sem standa starfsmönnum til boða og eru 

sérstök stjórnendanámskeið einnig til staðar. Hugsanlega þyrfti markvissari fræðslu varðandi 

þessi mál vegna þess hversu mikil áskorun þetta reynist fyrir leikskólastjóra. 

Leikskólastjórarnir í minni leikskólunum töluðu um að nándin í starfsmannahópnum væri 

stundum góð en einnig slæm þegar um er að ræða stjórnun í fámennum starfsmannahópum. 

Frekar skapast vinskapur í minni starfsmannahópnum og getur reynst erfitt fyrir 

leikskólastjóra að vera stjórnandi í slíkum hópi. Augljóst er að þarna geta skapast erfiðar 

aðstæður fyrir leikskólastjóra þar sem jafnvægið milli nándar og fjarlægðar, vina og 

samstarfsmanna er ekki alltaf ljóst. Áður hefur verið bent á að leikskólastjórar upplifi sem 

áskorun að verða yfirmaður þeirra sem áður voru jafningjar hans (Tinna Rún Eiríksdóttir, 

2016). Af þeirri ástæðu er hugsanlegt að styrkja þurfi leikskólastjóra sem stjórnendur í 

fámennum og fjölmennum starfsmannahópum. Ef til vill þyrfti að vera markviss sjálfsstyrking 

leikskólastjóra til að styrkja þá sem einstaklinga og stjórnendur um leið. Ljóst var af svörum 

þátttakendanna að þeir þurftu að geta tekið ákvarðanir af margvíslegum toga sem ekki var 

endilega einhugur um í starfsmannahópnum. Í þessu sambandi vill rannsakandi vísa til þess 

þegar taka þarf á erfiðum starfsmannamálum, þegar senda þarf starfsmenn milli starfsstöðva 

séu þær fleiri en ein í sama leikskólanum og fleira í þeim dúr. Eins þurfa stjórnendur að eiga 

við erfið mál eins og erfið barnaverndarmál og foreldrasamskipti af alls konar toga, bæði 

jákvæð og neikvæð. Undir þessum kringumstæðum verða stjórnendur að hafa þor, dug og 

getu til þess að takast á við erfið verkefni í ýmsum aðstæðum. Til þess að styðja 

leikskólastjóra enn frekar ætti þeim því að bjóðast – eins og áður segir – markviss fræðsla og 

námskeið í sjálfsstyrkingu og stjórnendaþjálfun. Auk þess er það skoðun rannsakanda að 

handleiðsla með reglulegum og markvissum hætti gæti nýst vel til þess að styrkja 

leikskólastjóra enn frekar.  

Leikskólastjórarnir greindu frá áskorunum varðandi stjórnun í stærri og minni leikskólum 

og þar af leiðandi með fjölmenna og fámenna starfsmannahópa. Áskoranir leikskólastjóra í 

minni leikskólunum beindust meira að því að manna deildir í fjarveru eða veikindum annarra 
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þar sem um færri starfsmenn væri að ræða en í stærri leikskólunum. Þetta samræmist 

niðurstöðum TALIS-rannsóknarinnar þar sem leikskólastjórar upplifðu aukaálag við að manna 

stöður í fjarveru annars starfsfólks (OECD, 2019). Varðandi starfsmannastjórnun í stærri 

skólunum greindu leikskólastjórar frá því að auðveldara væri að færa starfsfólk á milli deilda 

enda væru þeir fleiri og hver og einn hefði minna vægi en í minni skólunum. Auk þessarar 

áskorunar í minni leikskólunum þótti leikskólastjórum nálægð milli starfsfólks oft vera kostur 

en einnig áskorun. Þeir greindu frá því að auk meiri nándar í fámennum starfsmannahópum 

yrði hópurinn eins og lítil fjölskylda þar sem öllum væri umhugað um alla. Þátttakendurnir 

greindu þó frá því að nálægðin gæti orðið meiri en góðu hófi gegndi og oft hætti 

leikskólastjórum í minni leikskólum til að verða frekar vinir en yfirmenn. Þess vegna þyrfti 

leikskólastjórinn að gæta þess að halda ákveðinni fjarlægð en samt þyrfti hann að eiga í 

samskiptum við alla starfsmenn. Leikskólastjórarnir í stærri leikskólunum bentu á að erfiðara 

væri að halda sambandi við alla starfsmenn eftir því sem starfsmannahópurinn stækkaði, auk 

þess sem samskiptin yrðu ópersónulegri og fjarlægðin við starfsfólkið meiri. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Ho og félaga (2015) sem komust að því að 

starfsfólk upplifir meiri stuðning frá stjórnendum í fámennari starfsmannahópum. Þar kom 

jafnframt í ljós að í fámennari starfsmannahópum eru starfsmenn fúsari til að tjá hugmyndir 

sínar og þátttaka í ákvarðanatöku er meiri í samanburði við fjölmennari starfsmannahópa. 

Leikskólastjórarnir höfðu þar að auki það að segja um kosti fjölmennari starfsmannahópa að 

þar væri breiddin meiri og líklegra að hafa hóp af starfsmönnum með mismunandi hæfileika 

sem gætu gagnast leikskólanum. Håkansson (2015) benti hins vegar á að leikskólastjórar 

upplifi einmitt þennan margbreytileika sem áskoranir í starfi, þ.e. starfsfólk með ólíka 

þekkingu og skilning á faglegu starfi. Velta má fyrir sér hvort íslenskir leikskólastjórar standi 

sömuleiðis frammi fyrir þessari áskorun þrátt fyrir að það hafi ekki komið fram í gögnum 

rannsóknarinnar. Leikskólastjórarnir í þessari rannsókn greindu hins vegar frá – eins og fyrr 

segir – að eftir því sem starfsmannahópur er fjölmennari birtist fjölbreyttari flóra starfsfólks 

með ólíka reynslu, menntun og bakgrunn í lífinu. Því mætti gera ráð fyrir að það gætu 

skapast áskoranir vegna ólíks skilnings og túlkunar starfsfólksins á leikskólastarfinu.  

Í ljósi þessara niðurstaðna og út frá niðurstöðum fyrri rannsókna er skýrt að 

stjórnunarhlutverk leikskólastjóra varðandi starfsmannahald sé oft áskorun. Ákveðin 

mótsögn birtist í því að stjórnendur vilja vera í góðu sambandi við alla starfsmenn en sjá líka 

ókosti þess ef nándin verður of mikil sem geti skapað enn frekari áskoranir. 

Leikskólastjórarnir virðast því vilja finna ákveðið jafnvægi milli nándar og fjarlægðar við 

starfsfólk.  
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Áskoranir varðandi hlutverk og ábyrgð 

Í inngangi rannsóknarinnar var fjallað um hlutverk leikskólastjóra. Athygli vekur að 

samkvæmt lögum (Lög um leikskóla nr. 90/2008), starfslýsingu (Kennarasamband Íslands, 

e.d.) og öðrum gögnum um hlutverk leikskólastjóra er skilgreiningin að langmestu leyti sú að 

þeir sinni stjórnun. Þar er til að mynda greint frá því að stjórnendur stjórni daglegum rekstri 

og að stjórnun og skipulagning sé stærsti þáttur í hlutverki leikskólastjórans. Þó kemur fram í 

starfslýsingu leikskólastjóra (Kennarasamband Íslands, e.d.) að þeir séu faglegir leiðtogar. 

Eins kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla 2011 að leikskólastjóri sé faglegur leiðtogi og fari 

fyrir forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Það er í samræmi við það sem 

Lunneblad og Garvis (2017) komust að í rannsókn sinni á sænskum leikskólastjórum og 

hlutverki þeirra. Augljóst var af svörum þátttakenda þeirrar rannsóknar, sem fjallað er um í 

þessari ritgerð, að þeir hefðu lítinn sem engan tíma til þess að vera faglegir leiðtogar og það 

væri mikil áskorun að geta ekki sinnt því hlutverki. Þetta samræmist því sem áður hefur verið 

haldið fram. Hujala og Heikka (2008) sögðu að í staðinn fyrir að leikskólastjórar hefðu tími til 

að þróa fagstarf innan leikskólans færi mestur tími þeirra í að viðhalda skipulagi sem þegar er 

til staðar í leikskólanum. Arna H. Jónsdóttir (2012) komst að sömu niðurstöðu um faghlutverk 

og forystu í leikskólum, þar sem leikskólastjórar upplifðu að of mikill tími færi í annars konar 

stjórnunar- og fjármálaverkefni á kostnað faglegs hlutverks leikskólastjóra. Rodd (2013, bls. 

20) benti á að „stjórnendur í leikskólum einblíni á að stjórna daglegum rekstri, áætlun og 

skipulagi með því að samræma, fylgjast með og stjórna“. Að því sögðu skilgreindi Rodd 

(2013, bls. 20) forystu í menntunarfræðilegu samhengi þannig að horft væri til framtíðar, 

hvað væri hægt að gera og hvað ætti að gera. Þá var einnig bent á í inngangi þessarar 

ritgerðar að ákveðin lykilatriði einkenndu forystu. Það eru atriði eins og áhrif, hvatning, 

samvinna, markmið og liðsheild. Af svörum leikskólastjóranna að dæma virtist – eins og áður 

segir – lítill sem enginn tími gefast fyrir þá vinnu og faglegt leiðtogastarf. Í ljósi þessa er því 

augljóst að leikskólastjórarnir í þessari rannsókn höfðu mikinn faglegan metnað og töldu 

miklar áskoranir felast í því að finna tíma til að vera faglegur leiðtogi vegna þess hve 

stjórnunarleg viðfangsefni voru krefjandi og tímafrek. 

Áhugaverð mótsögn kom í ljós varðandi svör tveggja leikskólastjóra um hlutverk þeirra 

sem faglegur leiðtogi. Aðalheiður taldi að ef hún væri stjórnandi í stærri skóla með hærra 

hlutfall aðstoðarleikskólastjóra gæti hún frekar sinnt því sem hún ætti að sinna, það er að 

vera faglegur leiðtogi fyrir starfsmenn og leikskólann. Sunneva sagði á hinn bóginn að 

leikskólastjórar í stærri leikskólunum þyrftu frekar að treysta á að unnið væri gott starf á 

starfsstöðum þeirra. Þeir áttu erfiðara með að hafa yfirsýn yfir allt starf, sem væri unnið í 
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skólanum, og áttu í minni samskiptum við starfsmenn. Með öðrum orðum bentu 

leikskólastjórarnir í stærri leikskólunum á að tími ynnist sjaldan til að sinna hlutverki faglegs 

leiðtoga vegna annarra verkefna sem tengdust stærri leikskóla á fleiri en einni starfsstöð.  

Í ljósi niðurstaðna og þessarar umfjöllunar má velta fyrir sér hvort hugsa þurfi faglegt 

leiðtogastarf í leikskóla með annars konar hætti en greint er frá í starfslýsingu leikskólastjóra 

(Kennarasamband Íslands, e.d.) og í Aðalnámskrá leikskóla (2011) þar sem fjallað er um 

hlutverk leikskólastjóra. Í niðurstöðum rannsóknarinnar var fjallað um að þeir 

leikskólastjórar, sem hefðu mjög lágt hlutfall fagmenntaðra leikskólakennara í starfshópnum 

sínum, ættu jafnvel enn erfiðara uppdráttar með að vera faglegir leiðtogar í sínum skólum. Í 

viðtölunum komu fram hugmyndir um fleiri starfsdaga í leikskólum með lágt hlutfall 

leikskólakennara sem yrðu nýttir til að efla starfshópinn í starfi.. Jafnframt var hugmynd eins 

leikskólastjórans sú að áður en ófaglært starfsfólk tæki til starfa í leikskólum þyrfti það að 

geta sótt námskeið um leikskólastarf áður en það hæfi störf. Þetta eru hugmyndir sem vert 

er fyrir stjórnvöld að skoða hvort megi nýta til að efla starfsfólk enn frekar í starfi. Þetta gæti 

að sama skapi létt undir með leikskólastjórum sem þurfa augljóslega aukna aðstoð við að 

sinna faglegu leiðtogahlutverki. Ekki er nóg að efla ófaglært starfsfólk þrátt fyrir að það sé 

nauðsynlegt ef marka má menntunarstig leikskólastarfsmanna nú á dögum þar sem 

meirihluti þeirra er ófaglærður. Áskoranir felast einnig í að laða hæft fólk til starfa. 

Leikskólastjórarnir fjölluðu um að það væri eitt af þeirra helstu verkefnum og að halda í það. 

Í ljósi þessa er mikið ábyrgðarhlutverk stjórnvalda að koma til móts við þessar áskoranir með 

einhverjum hætti. Til dæmis bentu leikskólastjórarnir á að mikilvægt væri að aðbúnaður væri 

í lagi og það þyrfti að vera eftirsóknarvert fyrir leikskólakennara að koma til starfa. Í því tilliti 

mættu stjórnvöld og sveitarfélög huga að nægum fjárveitingum til leikskólastarfs svo að 

hægt væri að bjóða upp á aðlaðandi vinnustaði. Rými, fjöldi barna og starfsmanna skiptir 

einnig miklu máli. Þegar þetta er skrifað, á vetrar- og vormánuðum í byrjun ársins 2020, hafa 

um margt verið undarlegir tímar hvað varðar leikskólastarf. Máli þessu til stuðnings bendir 

rannsakandi á að þegar viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar áttu sér stað var verkfall 

Eflingar Stéttarfélags í gangi. Eftir að verkfalli Eflingar lauk voru settar takmarkanir á 

skólahald leikskóla vegna útbreiðslu kórónuveirunnar Covid-19. Þessir atburðir urðu til þess 

að leikskólahald var skert svo vikum skipti í byrjun ársins 2020 og fram að vori. Þá fékk 

starfsfólk reynslu af því að vinna með mjög fámenna barnahópa. Heyrst hefur að starfsmenn 

og börn hafi notið sín einstaklega vel í leik og starfi þegar aðeins um helmingur barna hefur 

mætt í leikskólann hverju sinni. Börn hafi verið glaðari og minna hafi verið um árekstra og 

streituvalda fyrir börnin og starfsfólkið. Rannsakandi telur að leikskólasamfélagið ætti að 

notfæra sér þessa tíma til þess að styðja við kröfur um að fækka börnum í hverju rými. Það 

hefur nú þegar verið gert en nú er tækifæri til að nýta reynslu síðustu mánaða og benda 
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stjórnvöldum og sveitarfélögum enn og aftur á mikilvægi þess að hafa nógu mikið pláss og á 

sama tíma streituminni aðstæður fyrir börn og starfsfólk til athafna.   

 

Áskoranir tengdar ábyrgð og skrifræði 

Til að draga saman áskoranir leikskólastjóra tengdar álagsþáttum og aðstæðum í leikskólum 

verður ekki annað sagt en að leikskólastjórarnir upplifðu upp til hópa svipaðar áskoranir í 

starfi óháð stærð skólanna. Meginatriði voru þau að leikskólastjórar töldu skrifræði hafa 

aukist til muna síðustu ár og auknar kröfur væru gerðar af hálfu yfirvalda um skýrslur og 

aðrar sýnilegar afurðir. Það samræmist niðurstöðum Tinnu Rúnar Eiríksdóttur (2016) 

varðandi upplifun ungra leikskólastjóra af því að taka við stöðu leikskólastjóra í fyrsta sinn. 

Hvað varðar aukið skrifræði, skýrslugerðir o.fl. fyrir yfirvöld kemur það einnig heim og saman 

við niðurstöður Håkanssons (2015). Rannsókn hans benti til þess að auknar kröfur væru 

gerðar um fagstarf innan leikskóla og að leikskólastjórar upplifðu sig sem milliliði milli annars 

vegar aukinna ytri krafna og eftirlits og hins vegar raunverulegra þarfa leikskólans. 

Niðurstöður Håkansons (2015) bentu einnig til þess að innleiðingar á breytingum að kröfum 

stjórnvalda væru oft gerðar án aðkomu og samráðs við þá leikskólastjórar sem þekkja best 

þarfir og aðstæður leikskóla. 

Leikskólastjórarnir töluðu um að áskoranir væru tengdar óvissunni sem fylgdi hverjum 

degi í starfinu. Fjallað var um að þeir vissu aldrei fyrir fram hvernig dagurinn yrði og oft hefðu 

þeir ákveðnar fyrirætlanir fyrir daginn sem röskuðust vegna óvæntra mála sem kæmu á 

þeirra borð. Undir þetta fellur meðal annars sú ábyrgð sem leikskólastjórar hafa og að þeir 

leggja áherslu á að allir hafi gott aðgengi að sér og væri foreldrum til að mynda gert ljóst frá 

upphafi að þeir gætu alltaf komið og talað við leikskólastjórana ef þess væri óskað. Fjallað 

var um að leikskólastjórar þyrftu að standa vaktina allan sólarhringinn enda gæti alltaf komið 

eitthvað upp á, til dæmis veikindi starfsfólks, og að leikskólastjórarnir þyrftu að taka við 

tilkynningum þess efnis og gera viðeigandi ráðstafanir varðandi starfið. Óhjákvæmilega fylgja 

stjórnendastörfum áskoranir tengdar álagsþáttum sem erfitt getur verið að koma fyllilega í 

veg fyrir. Hins vegar kom fram ein hugmynd til að aðstoða leikskólastjóra að vinna með 

óvissu, að vita aldrei hvað dagurinn ber í skauti sér og að kljást við óvænt og oft erfið mál. 

Hugmyndin er sú að auka handleiðslu og fá jafnvel handleiðslu frá sálfræðingi, annað hvort 

með reglulegu millibili eða eftir þörfum hvers og eins. Það er ljóst að leikskólastjórar upplifa 

mismunandi óvissutengdar áskoranir og sumir meira en aðrir. Þannig mætti hugsanlega 

bjóða leikskólastjórum sálfræðiþjónustu í ákveðinn fjölda skipta yfir tiltekið tímabil, til dæmis 

eitt skólaár. 
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 Áskoranir tengdar húsnæði og skorti á fagmenntuðum leikskólakennurum 

Áberandi var að leikskólastjórarnir töldu ábyrgðina, sem þeir bæru, vera allmikla áskorun. 

Þeir upplifðu og gerðu sér grein fyrir að verkefni leikskóla væru í megindráttum þau sömu 

þrátt fyrir að umfangið væri meira í stærri leikskólum. Þeir sem stýrðu leikskólum í fleiri en 

einu húsi sögðu að húsvarsla væri aukaálag sem tæki tíma og toll af starfinu. Það myndi 

auðvelda leikskólastjórum starfið töluvert ef hlutverkin tengd húsvörslunni væru ekki á 

þeirra ábyrgð. Leikskólastjórarnir bera ábyrgð á því að hafa húsnæði, lóð og annað sem við 

kemur leikskólanum í lagi, enda væri það einnig þeirra ábyrgð ef hættur sköpuðust þegar 

húsnæði og/eða lóð væri í ólagi. Fram kemur í lögum um leikskóla (Lög um leikskóla nr. 

90/2008) að hlutverk leikskólastjóra sé að hafa eftirlit með því að viðhald og endurnýjun eigi 

sér stað á aðbúnaði og umhverfi. Í sambandi við áskorun af þessu tagi mætti benda á þá 

lausn að sveitarfélögin huguðu að húsvörslu í leikskólum eins og tíðkast í skólum á öðrum 

skólastigum. Þó væri slík húsvarsla að líkindum umfangsminni en í grunnskólum enda 

leikskólar yfirleitt minni og þyrfti að útfæra þá lausn eftir aðstæðum hverju sinni.  

Fyrir utan húsvörslu voru aðrar aðstæðubundnar áskoranir sem leikskólastjórar stóðu 

frammi fyrir í störfum sínum. Nokkuð áberandi var í umræðum leikskólastjóranna að rými 

væri of lítið fyrir börn í leikskólum og það samræmist niðurstöðum Örnu H. Jónsdóttur 

(2012), þar sem þátttakendur töldu vegið að geðheilbrigði ungra barna með of löngum tíma 

á dag í of litlu rými. Leikskólastjórarnir voru auk þess sammála um að fleira fólk þyrfti til 

starfa en ekki á kostnað barnafækkunar á deild. Það þyrfti að vera nóg starfsfólk svo hægt 

væri að sinna geðtengslum leikskólabarna og því þyrfti að huga að samhenginu sem 

barnafækkunin væri hugsuð út frá.  

 Í inngangi ritgerðarinnar var bent á að það sé gömul saga og ný að skortur væri á 

fagmenntuðum leikskólakennurum (Mbl.is, 1997; Visir.is, 2005). Leikskólastjórarnir höfðu 

sömu sögu að segja og höfðu verulegar áhyggjur af þessari stöðu sem er við lýði á Íslandi og 

víðar. Þeir töldu að miklar áskoranir væru fólgnar í því að hafa fátt fagmenntað starfsfólk á 

leikskólum. Eins og fjallað var um hér að framan telja leikskólastjórar að tími til þess að vera 

faglegur leiðtogi fyrir starfsfólk og leikskólann sé af skornum skammti. Leikskólastjórarnir 

bentu á að það væri sérstaklega slæmt þar sem hlutfall fagmenntaðra leikskólakennara væri 

mjög lágt. Í því samhengi var fjallað um að í leikskólum, þar sem væri lágt hlutfall 

fagmenntaðra leikskólakennara, yrði að koma til móts við þær aðstæður, til að mynda með 

fleiri starfsdögum svo hægt væri að efla ófaglært starfsfólk. Það var hins vegar ósk 

leikskólastjóranna að fleiri myndu mennta sig í leikskólakennarafræði svo að fleiri tækju til 

starfa í leikskólum með viðeigandi menntun að baki. Til að laða fólk til starfa töldu 

leikskólastjórarnir miklu máli skipta hvernig starfsfólk í leikskólum talaði um vinnuna sína í 
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leikskólanum, auk þess sem aðstæður og aðbúnaður í leikskólunum skiptu líka sköpum. 

Leikskólastjórarnir voru sumir hverjir uggandi yfir viðhorfi samfélagsins í garð leikskólanna og 

töldu að það yrði að breytast. Nefnd voru dæmi um að myndin, sem máluð væri upp af 

leikskólum, til dæmis í fjölmiðlum, væri grámygluleg. Hlutverk starfsmanna, leikskólastjóra 

og í raun leikskólakennarastéttarinnar allrar væri að snúa vörn í sókn hvað það varðar. 
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 Lokaorð  

Eins og áður hefur komið fram var meginmarkmið rannsóknarinnar að varpa ljósi á þær 

áskoranir sem leikskólastjórar standa frammi fyrir í störfum sínum. Ef hægt væri að 

kortleggja það væri hægt að leita lausna til að mæta þeim áskorunum með markvissum 

hætti. Í þessari rannsókn komu fram margvíslegar áskoranir í starfi leikskólastjóra þar sem 

helst ber að nefna áskoranir varðandi starfsmannamál, áskoranir varðandi ýmsa álagsþætti 

og starfsaðstæður. Eins og undirtitill rannsóknarinnar gefur til kynna eru dagar í starfi 

leikskólastjóra ákaflega fjölbreyttir. Þessi undirtitill varð fyrir valinu því að mér fannst hann 

gefa greinargóða mynd af einum degi í starfi leikskólastjóra og segja margt um fjölbreytileika 

og óvissu starfsins. Það eru engir tveir dagar eins í starfi leikskólastjóra og þeir geta alltaf átt 

von á óvæntum verkefnum sem raska fyrirhuguðum áætlunum þeirra.  

Þessi rannsókn kann að hafa nokkra veikleika. Segja má að hugsanlega hafi ekki verið 

nógu mikill stærðarmunur á leikskólunum átta, sem þátttakendur störfuðu í, til að markviss 

samanburður gæti átt sér stað. Þess vegna var almennt farið yfir upplifun og reynslu 

þátttakendanna og aðstæður bornar saman með tilliti til rannsóknarspurningarinnar sem 

lagt var upp með. Það sem hefði jafnframt betur mátt fara voru umræður í viðtölunum. 

Leikskólastjórarnir ræddu um að þá skorti tíma til að vera faglegir leiðtogar. Eftir á að hyggja 

og þegar gagnagreining og úrvinnsla átti sér stað varð mér ljóst að mögulegt hefði verið að 

spyrja frekar út í hlutverk leikskólastjóranna sem faglegra leiðtoga. Það hefði gefið skýrari 

sýn á hvað þeir litu á sem hlutverk faglegs leiðtoga. Með því hefði verið unnt að greina það 

og koma með tillögur að sóknarfærum varðandi þann álagsþátt starfsins. Styrkleiki 

rannsóknarinnar er að mínu mati sá að leikskólastjórarnir, sem tóku þátt, höfðu allir víðtæka 

reynslu af störfum í leikskólum og einnig höfðu þeir flestir mjög langa stjórnunarreynslu. Þeir 

voru á sama eða svipuðu máli varðandi áskoranir í starfi leikskólastjóra. Þessi rannsókn 

byggir á eigindlegri aðferðafræði og úrtak rannsóknarinnar var lítið. Þess vegna er ekki hægt 

að alhæfa út frá niðurstöðunum sem komu fram í rannsókninni (Bogdan og Biklen, 2007). 

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum gefa þær vísbendingu um hvað 

það er sem leikskólastjórar upplifa almennt sem áskoranir í starfi.  

Lærdómurinn var mikill við framkvæmd þessarar rannsóknar. Að heyra um reynslu og 

upplifanir leikskólastjóra til margra ára og áratuga gaf mér djúpa innsýn í 

leikskólastjórastarfið og mismunandi birtingarmyndir þess eftir starfsaðstæðum hvers 

leikskólastjórnanda. Hér eru um að ræða mismunandi starfsaðstæður sem felast einkum í því 

að fjórir leikskólastjórar stjórnuðu leikskóla með 100 börnum eða færri og fjórir 

leikskólastjórar stjórnuðu leikskóla með fleiri en 100 börnum. Eðli málsins samkvæmt hafði 

helmingur þátttakenda því fámennari starfsmannahóp og helmingur fjölmennari 
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starfsmannahóp. Ég, sem nýlega hafði tekið við stöðu aðstoðarleikskólastjóra í stórum 

leikskóla – miðað við þessa skilgreiningu – hef því nokkra reynslu af því sem þátttakendur 

rannsóknarinnar fjölluðu um. Ég tel mig hafa styrkst enn frekar í starfi enda hefur reynsla 

þátttakendanna aukið meðvitund mína um þær áskoranir sem munu birtast í eigin starfi hafi 

þær ekki birst nú þegar. Ég hef M.Sc.-gráðu í stjórnun þar sem ég stundaði meðal annars 

nám í mannauðsstjórnun. Lagt var til hér að framan að hugsanlega þyrfti að auka 

menntunarkröfur leikskólastjóra, þar sem nú um stundir er til að mynda ekki gerð krafa um 

að leikskólastjórar hafi menntun í stjórnun. Skoðun mín er að slíkt nám ætti með einhverjum 

hætti að vera menntunarkrafa fyrir verðandi leikskólastjóra og ég tel að það myndi nýtast 

leikskólastjórum vel varðandi starfsmannastjórnun í leikskólum. Auk þess ætti markviss 

endurmenntun í leikskóla- og stjórnunarfræðum að vera krafa fyrir alla leikskólastjóra. 

Eins og fjallað hefur verið um hér á undan er leikskólakennarastéttin að eldast mikið. Því 

má gera ráð fyrir að leikskólastjórastéttin sé í flestum tilfellum framlínufólk með mikla 

reynslu af leikskólastjórnun. Leikskólastjórar eru því hafsjór af fróðleik og reynslu varðandi 

ýmiss konar áskoranir sem verða á vegi þeirra á degi hverjum. Áhugavert væri að rannsaka 

enn frekar áskoranir, sem mæta leikskólastjórum, út frá stærð leikskóla þar sem 

þátttakendur væru fleiri. Jafnframt telur ég að gagnlegt sé að rannsaka þetta viðfangsefni 

með reglubundnum hætti þar sem þjóðfélagið er í sífelldri þróun. Það er þó von mín að með 

því að rannsaka efnið geti niðurstöður nýst leikskólastjórum og öðrum hlutaðeigandi til að 

kortleggja með enn markvissari hætti áskoranir sem birtast í störfum leikskólastjóra. Sé hægt 

að vinna gott starf enn betur út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er markmiði rannsakanda 

náð.  
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 Fylgiskjal 1 

Kynningarbréf 

 

Kæri leikskólastjóri, _______________________________  

í leikskólanum ___________________________________ 

 

Ég heiti Linda Rún Traustadóttir og er að skrifa meistararitgerð sem tilheyrir námsleið minni, 

menntunarfræði leikskóla. Þetta er allt að hafast og útskrift í júní næstkomandi er á döfinni. 

Viðfangsefni mitt í meistaraverkefninu eru áskoranir í störfum leikskólastjóra – þar sem ég skoða 

einnig hvort munur sé á áskorunum eftir stærð leikskóla. Ég mun notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð og í því felst að taka viðtöl til gagnaöflunar. Ég leita eftir fjórum þátttakendum sem 

hafa 100 börn eða færri í vistun og fjórum þátttakendum sem hafa fleiri en 100 börn í vistun. Ég geri 

ráð fyrir að viðtal við hvern þátttakenda taki á bilinu 30–60 mínútur. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun leikskólastjóra af starfi sínu og hvort það sé 

munur á því hvað leikskólastjórar upplifa sem áskoranir eftir stærð leikskólans og 

starfsmannahópsins. Einnig er markmiðið að fá fram tillögur leikskólastjóra um hvað þurfi til að laða 

fólk til starfa í leikskólum. Rannsóknarspurningin sem ég legg upp með er eftirfarandi: Hverjar eru 

helstu áskoranir í starfi leikskólastjóra? Aðrar spurningar sem ég mun hafa að leiðarljósi eru: Hvernig 

birtist mismunandi upplifun leikskólastjóra eftir stærð leikskóla og samsetningu starfsmannahópsins? 

Hvað telja leikskólastjórar að laði fólk til starfa í leikskólum?  

Ég mun afrita viðtölin orð frá orði í tölvu til úrvinnslu. Meðferð allra gagna er trúnaðarmál og gætt 

verður að því að vinna samkvæmt persónuverndarlögum við alla úrvinnslu. Gögnum verður eytt að 

úrvinnslu lokinni. Ég vil taka sérstaklega fram að bæði leikskólum og þátttakendum rannsóknarinnar 

verða gefin dulnefni og ég gæti þess að ekki verði hægt að rekja svör til þátttakenda og starfsstaða 

þeirra. Sem dæmi verður staðsetning leikskóla ekki gefin nákvæmar upp en að tilgreina 

höfuðborgarsvæðið og ekki nákvæmur fjöldi barna, starfsmanna eða deilda .  

Það væri afar ánægjulegt ef þú sæir þér fært að taka þátt í rannsókninni. Vinsamlegast vertu í 

sambandi við mig í tölvupósti (linda.run.traustadottir@rvkskolar.is) eða í síma 849-7333 svo að við 

getum mælt okkur mót. Það væri afar gott ef ég fengi viðbrögð (jákvæð eða neikvæð) fyrir 28. janúar 

næstkomandi. 

Virðingarfyllst og bestu kveðjur, 

Linda Rún Traustadóttir 

mailto:linda.run.traustadottir@rvkskolar.is
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 Fylgiskjal 2 

Spurningarammi 

Bakgrunnsspurningar 

Hversu langa reynslu hefur þú af störfum í leikskóla?  

Hversu mikla reynslu hefur þú af því að vera leikskólastjóri? 

Á hversu mörgum leikskólum hefur þú unnið? 

Hvernig myndirðu lýsa reynslu þinni af störfum í ólíkum skólum? 

Ef reynslan spannar áratugi – hvernig myndirðu lýsa muninum á leikskólastörfum í dag og 

áður fyrr? 

 
Hvernig myndirðu lýsa degi í starfi leikskólastjóra? 

 

Hvað telur þú vera tímafrekasti í starfinu? 

Skemmtilegast? 

Erfiðast? 

 

Hvernig er starfsmannahópurinn þinn uppbyggður? 

Hvaða starfsfólk „festist“ í störfum í leikskólum? 

Hvað telur þú vera aðlaðandi við það að starfa í leikskóla? 

Samkvæmt þinni reynslu – hvers vegna kemur fólk að vinna í leikskólum? 

Hvað heldur þú að skipti mestu máli upp á að laða fólk til starfa í leikskólum? 

Kostir og gallar við stærri/smærri starfsmannahópa? 

 

Hvernig myndirðu lýsa starfsaðstæðum leikskólans? 

Kostir og gallar? 

 

Hvað upplifir þú sem áskoranir í starfi leikskólastjóra? 

Hvernig birtast áskoranir í mismunandi skólum? 

Skiptir stærð leikskólans máli og/eða fjöldi starfsmanna upp á stjórnun að gera? 

 

Hvernig metur þú hlutverk þitt í sambandi við foreldrasamstarf? 

Deildarstjórar/annað starfsfólk? 

 

Ef skólinn þinn væri uppbygður á annars konar hátt – heldurðu að hlutverk þitt væri öðruvísi? 

Ef skólinn þinn væri uppbygður á annars konar hátt  – heldurðu að það væri munur á því sem 

þú telur vera áskoranir í starfi í dag? 

Ef já, hvernig? 

 

 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
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