
Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um starfsánægju í leikskólum. Komið er inn á þróun hugmynda 
og kenninga sem tengjast viðfangsefninu auk þess sem teknir eru fyrir afmarkaðir þættir 
sem taldir eru stuðla að og viðhalda starfsánægju.  

Til að kanna hvað þætti starfsfólk leikskóla leggur áherslu á með tilliti til 
starfsánægju var gerð eigindleg rannsókn í formi rýnihópa. Settir voru saman þrír hópar 
frá þremur leikskólum við utanverðan Eyjafjörð. Þátttakendur voru alls níu og áttu 
einstaklingar innan hvers hóps það sameiginlegt að starfsheiti var það sama, það er 
leikskólastjórar, leikskólakennarar og leiðbeinendur. Þessi skipting hópanna var gerð með 
það að markmiði að kanna hvort mismunar gætti varðandi áhersluþætti eftir því hvaða 
starfi viðkomandi gegndi. Einnig var spurningalisti lagður fyrir allt starfsfólk þeirra 
leikskóla sem þátt tóku í rannsókninni með það að markmiði að styðja við niðurstöður úr 
rýnihópunum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær helstar að starfsfólk taldi starfsánægju 
mjög mikilvæga og skipta sköpun fyrir það starf sem fram færi í leikskólum. Ýmsir 
áhrifaþættir voru taldir stuðla að starfsánægju og voru opin samskipti og góð samvinna 
ofarlega í huga flestra. Leikskólastjóri var einnig talin hafa mikil áhrif sem og þær 
stjórnunaraðferðir sem ríktu innan leikskólanna. Ekki var hægt að greina ákveðinn 
áherslumun eftir starfsheiti fólks en svo virtist sem persónulegar upplifanir hvers og eins 
hefðu meira vægi.  

 
Abstract 

The purpose of this study was to gain knowledge regarding job satisfaction in preschools. 
This was conducted in order to increase insight, understanding and knowledge in this area 
and better job satisfaction for preschool teachers. This study also include summary of 
theories and development in this area especially ways that are thought to gain and support 
job satisfaction. 

To research which ways team members in preschools emphasized job satisfaction 
the method of qualitative research format by focus groups was used. Three focus groups 
were formed from three preschools in Eyjafjörður area in North Iceland. The participants 
in the research were total of nine. The similarities between the individuals in each focus 
group were their job titles; preschool principals, teachers and unskilled staff members. 
This division was made to find out if there was any difference between the participants 
depending on their job title and responsibility at the preschools. A questioner was also 
given to all staff members of the three preschools and their answers used to compare the 
answers from the focus group.  

The findings of this study indicate that job satisfaction is very important for 
preschool teachers to develop their skills and to improve their job performance. Results 
indicated that there are a variety of factors that influence job satisfaction such as open 
communications and teamwork. Also the way preschools are managed and the principles 
that play a key role to influence job satisfaction. There was no difference in definition of 
job satisfaction between the focus groups regarding to the job titles. The participants 
explained job satisfaction from personal experience rather than job titles.   
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