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Ágrip 

Í þessari rannsókn er fjallað um líðan nýbrautskráðra leikskólakennara og þörf þeirra 

fyrir leiðsögn fyrstu mánuði í starfi. Markmið rannsóknarinnar er að leitast við að varpa 

ljósi á hvort nýliðar upplifi óöryggi og í hvaða þáttum starfsins þeir finna fyrir því. 

Einnig var kannað í hvaða þáttum starfsins þeir hafa þörf fyrir leiðsögn og hversu mikla. 

Rannsóknin er megindleg og voru allir þeir sem brautskráðust sem leikskólakennarar frá 

Háskólanum á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands vorið 2008 beðnir að taka þátt. 

Þátttakendur voru beðnir að svara spurningalista sem var aðgengilegur á 

veraldarvefnum og var svarhlutfallið við honum um 50%. Gerð er grein fyrir hlutverki 

leikskólakennara, þróun leikskóla á Íslandi og hvað fyrri rannsóknir segja um mikilvægi 

leiðsagnar til handa nýliðum í kennslu. Lítillega er fjallað um fagmennsku og 

starfshæfni kennara. Meginniðurstöður eru þær að rétt tæpur helmingur þátttakenda 

finnur fyrir óöryggi í starfi fyrstu mánuðina og fram kemur að þörf þeirra fyrir leiðsögn 

er mikil. Það kom í ljós að fáir þátttakendur fengu leiðsagnarkennara en meirihluti 

nýliða taldi sig hafa þörf fyrir leiðsögn fyrstu mánuðina í starfi. Þeir sem fengu 

leiðsagnarkennara töldu flestir leiðsögnina ekki hafa verið nægilega. Langflestir nýliðar 

eru stoltir af því að vera leikskólakennarar en ekki eru jafn margir á því að virðing sé 

borin fyrir starfi þeirra í þjóðfélaginu. Dregin er sú ályktun út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar að mikilvægt sé að nýliðar sem hefja störf í leikskólum fái markvissa 

leiðsögn frá leiðsagnarkennara sem þeir geti leitað til með þau mál sem þeir finna fyrir 

litlu öryggi. Það dragi úr vanlíðan nýliða, geri starf þeirra ánægjulegra og leiði til þess 

að þeir verða fyrr hæfari starfsmenn.  
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Abstract 

This research is about how newly graduated Pre-school teachers cope and their need for 

mentoring in their first months in the job. The aim of the research is to try to find out if 

they feel insecure and where they do, if so. It was also checked where and how much 

the need for support was. The research is quantitative and every graduate Pre-school 

teachers from the University of Akureyri and the Teachers University was asked to 

attend. The participants replied to a questionnaire accessible on the Internet. Fifty 

percent took part. In the essay the role of Pre-school teachers, development of Pre-

schools in Iceland and what former researches say about the importance of mentoring 

for the novice teachers, is explained. The profession of teaching and the teaching skills 

is briefly mentioned. The main conclusion is that less than fifty percent participants are 

insecure for the first months and that their need for instruction is great. It appeared that 

few participants got a mentor but majority of the newly graduated thought that they had 

great need for mentoring during the first months. Those who got a mentor claimed that 

the instruction was not enough. Most new teachers are proud of their new profession but 

fewer think that they get the respect they should in the society. The conclusion of this 

research is the importance of mentoring for the newly graduated Pre-school teachers 

and the need for a mentor which they can confide in. The rewards are that the new Pre-

school teachers will be more at ease, their work will be more enjoyable and they will 

sooner become more qualified employee. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga (ECTS) meistaraprófsverkefni til fullnaðar meistaragráðu, 

M.Ed. í menntunarfræðum með áherslu á stjórnun við framhaldsbraut kennaraskorar 

hug– og félagsvísindadeildar Háskólans á Akureyri. Ég vil byrja á þakka öllum nýliðum 

sem brautskráðust vorið 2008 frá Háskólanum á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands úr 

leikskólakennarafræðum og tóku þátt í þessari rannsókn fyrir þátttökuna. Ég er ykkur 

afar þakklát fyrir að svara spurningalistanum sem lagður var til grundvallar 

rannsókninni. Jafnframt þakka ég þeim leikskólakennurum sem tóku vel í hjálparbeiðni 

mína, gáfu sér tíma til að forprófa spurningalistann og komu með ábendingar um það 

sem betur mátti fara.  

Leiðsögukennarar mínir voru María Steingrímsdóttir lektor við Háskólann á 

Akureyri og Trausti Þorsteinsson forstöðumaður skólaþróunarsviðs Háskólans á 

Akureyri. Ég stend í mikilli þakkarskuld við þau fyrir alla aðstoð þeirra og leiðsögn sem 

var mér mikill styrkur. Þeim vil ég einnig þakka fyrir þolinmæði, hvatningu og hlýju 

sem ég þurfti oft á að halda við skrif á þessari ritgerð. Einnig vil ég þakka vinkonu 

minni Sigríði G. Pálmadóttur, íslenskukennara, fyrir óeigingjarnt og ómetanlegt starf 

við yfirlestur á vinnu minni og vini mínum Hafþóri Frey Sigmundssyni fyrir 

lokayfirlestur. 

Mestu þakkir eiga eiginmaður minn Hörður Óskarsson og börnin mín Magni, 

Dagur og Arnheiður Björk skilið fyrir að sýna mér ómælda þolinmæði, stuðning og 

uppörvun síðastliðin tvö ár meðan ég hef stundað framhaldsnám. Öðrum í fjölskyldunni, 

sérstaklega móður minni Finnbjörgu Skaftadóttur, vinum og ættingjum þakka ég einnig 

fyrir hvatningu og ekki síst fyrir að hafa trú á mér, það er mér mikils virði.  

Það er von mín að þessi ritgerð varpi einhverju ljósi á reynslu nýliða í leikskólum 

landsins og þörf þeirra á leiðsögn fyrstu mánuði í starfi. Með aukinni vitneskju um líðan 

þeirra ætti að vera auðveldara fyrir leikskólakennarastéttina að taka á móti nýliðum og 

mæta þörfum þeirra.  
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1. Inngangur 

Íslenskt þjóðfélag hefur breyst mjög mikið á stuttum tíma. Í upphafi 20. aldar var Ísland 

eitt fátækasta ríki í Evrópu en mikil uppbygging hefur átt sér stað síðan þá á öllum 

sviðum þjóðlífsins og eru menntamál þar ekki undanskilin. Á árum áður var algengast 

að börn á aldrinum 0–6 ára væru heima hjá mæðrum sínum eða ömmum en leikskólar 

stóðu ekki til boða. Þegar dagvistarstofnanir voru stofnaðar var hugmyndin með þeim 

fyrst og fremst sú að vera fátækum börnum athvarf (Guðmundur M. Þorláksson, 1974). 

Fóstrur, eins og starfsmenn dagvistarstofnanna hétu, gegndu mikilvægu hlutverki. Þær 

áttu að veita börnum hlýju og sjá til þess að þau fengju næringarríkan mat og gott 

hreinlæti.  

Starf og starfsumhverfi leikskólakennara hefur breyst mikið síðustu áratugina. Fyrir 

1994 var starfsheiti þeirra fóstra og litið á starfið sem lið í félagslegri þjónustu 

sveitarfélaga. Með lögum um leikskóla árið 1994 var leikskólinn felldur að skólakerfinu 

og gerður að fyrsta skólastiginu. Jafnframt var starfsheitinu fóstra breytt í 

leikskólakennari. Krafa leikskólakennara um lögverndun á starfsheiti sínu var loks 

lögfest vorið 2008 með lögum um menntun og ráðningu kennara og stjórnenda 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008.  

Nýbrautskráður leikskólakennari, sem hér eftir er einnig nefndur nýliði, hefur í 

mörg horn að líta í starfi sínu. Starfið er vandasamt og flókið og til hans eru gerðar 

miklar kröfur af hálfu nemenda, foreldra, samstarfsmanna, skólasamfélagins og ekki síst 

honum sjálfum. Samkvæmt áðurgreindum lögum um leikskóla nr. 87/2008 er það 

skylda leikskóla að veita nemendum umönnun og menntun. Einnig skulu þeir búa 

nemendum örugg náms– og leikskilyrði ásamt hollu og hvetjandi uppeldisumhverfi. 

Leikskólakennurum er skylt að stuðla að námi í gegnum leik nemenda og skapa þeim 

fjölbreyttar uppeldis– og menntunarleiðir. Samhliða uppeldi og menntun er lögum 

samkvæmt gerð sú krafa til leikskóla að starfshættir þeirra einkennist af umburðarlyndi, 

kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, umhyggju, virðingu fyrir manngildum, 

sáttfýsi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar.  

Nýliði í starfi tekst á við mörg viðfangsefni í upphafi starfsferils. Að fylgjast með 

að allir nemendur í umsjón hans fái tækifæri til að efla alhliða þroska sinn fylgir mikil 
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ábyrgð. Darling-Hammond (2005) líkir fyrsta starfsári kennara við ólgusjó með miklum 

og háum öldum. Hún segir vonbrigði nýliða mikil þegar þeir upplifa hindranir við að 

yfirfæra þekkingu sína úr náminu yfir í starfið. Hún segir enn fremur að þriðjungur 

kennara hætti störfum innan fimm ára. Í niðurstöðum rannsóknar Viadero (2002) má sjá 

svipaða niðurstöðu. Þar kemur fram að 29% nýliða hætta störfum eftir fyrstu þrjú árin í 

starfi. Eftir fimm ár í starfi hafa 39% nýliða yfirgefið kennarastarfið. Darling-Hammond 

(2005) segir hlutfallið hærra í skólum þar sem lítil leiðsögn er. Því segir hún að mæta 

þurfi þörfum nýliða fyrir leiðsögn svo þeir geti eflt starfsþroska sinn rétt eins og læknar, 

hjúkrunarfræðingar og vélfræðingar. Höfundi er ekki kunnugt um að hér á landi hafi 

verið gerðar rannsóknir á því hve hátt hlutfall kennara hættir störfum fyrstu árin í starfi. 

 

1.1 Markmið rannsóknar og tilgangur 

Niðurstöður úr rannsóknum benda til að nýliðar í kennslu finna fyrir óöryggi og kvíða í 

upphafi starfsferils. Þeir efast um faglega hæfni sína og starfskenningar þeirra eru oft 

ekki skýrar, að þeirra mati. (Berkson, 2005, María Steingrímsdóttir, 2005). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á að nýliðar koma til starfa eftir nám fullir af ástríðu, tilhlökkun og 

hugmyndum um hvernig þeir ætla að takast á við starfið að lokinni brautskráningu 

(Fullan, 1993, Sif Einarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Niðurstöður rannsókna 

sem gerðar hafa verið á nýliðum í grunnskólum sýna fram á mikilvægi þess að þeir fái 

leiðsögn fyrstu skrefin á starfsferli sínum (Bartell, 2005; Berkson, 2005; María 

Steingrímsdóttir, 2005). Einnig staðfesta þær mikilvægi þess að nýliði fái 

leiðsagnarkennara sem veitir faglega leiðsögn og hefur hann undir verndarvæng sínum, 

kennara sem nýliðinn getur myndað trúnaðarsamband við og rætt tilfinningar sínar og 

upplifanir. 

Íslenskar rannsóknir á þörf nýliða fyrir leiðsögn og líðan þeirra við upphaf starfs í 

leikskólum eru ekki margar. Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna hvernig 

nýliðum í leikskólum vegnar í upphafi starfsferils og hver þörf þeirra er fyrir leiðsögn 

fyrstu mánuði í starfi. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum, hver er 

reynsla nýliða í leikskólum fyrstu mánuði þeirra í starfi og hver er þörf þeirra fyrir 

leiðsögn í upphafi starfs? Óöryggi er algengt hjá nýliðum, það er nauðsynlegt að geta 

rætt um það og fengið leiðbeiningar um leiðir sem hægt er að fara varðandi t.d. kennslu, 

agastjórnun, foreldrasamskipti eða í hverju því sem veldur nýliðanum óöryggi.  
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Margt hæft fólk hverfur frá kennarastarfi vegna þess að það fær litla eða enga 

leiðsögn þegar það stígur fyrstu skrefin á starfsferli sínum. Samkvæmt Gordon og 

Maxey (2000) eru það hæfustu nýliðarnir sem hætta störfum. Sama segir Halford (1999) 

einnig segir hann að þeir yfirgefi kennarastéttina fyrstir. Það er áhyggjuefni ef nýliðar 

haldast illa í starfi. Góðir kennarar eru afar mikilvægir fyrir nemendur þessa lands. Það 

er grundvallaratriði að kennara líði vel í starfi svo meiri líkur séu á að hann efli 

fagmennsku sína og hæfni. Að koma til móts við þarfir nýliða ætti því að auka líkur á að 

þeir haldist lengur í kennslu. Með aukinni vitneskju sem fæst með þessari rannsókn á 

reynslu nýliða í leikskólum og þörf þeirra fyrir leiðsögn fyrstu mánuði starfsins ætti að 

vera hægt að mæta þörfum þeirra betur. Sé þeim mætt megi hugsanlega draga úr 

vanlíðan nýliða, gera starf þeirra ánægjulegra sem leiðir til þess að þeir verða fyrr 

hæfari starfsmenn.  

 

 

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í öðrum kafla er hlutverk leikskólakennara skoðað. 

Fjallað verður um faglegt starf kennara og hvað einkennir hæfan kennara. Einnig verða 

skoðaðar rannsóknir á því hver þörf nýliða er fyrir leiðsögn og líðan þeirra er í upphafi 

starfsferils. Lítið er um slíkar rannsóknir hvað varðar nýliða í leikskólum en nýttar 

verða niðurstöður úr rannsóknum á nýliðum í grunnskólum. Störfin eru ekki ólík og því 

má ætla að svipað gildi um nýliða í leikskólum og nýliða í grunnskólum. Brottfall 

kennara úr starfsstéttinni verður rætt og hvað þurfi til að halda kennurum sem lengst í 

starfi. Í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræðina sem notuð var í rannsókninni og val 

þeirrar aðferðar rökstutt. Rannsóknarsniðið er kynnt, hvaða leiðir voru farnar við öflun 

gagna, þá er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og hvernig staðið var að 

gagnagreiningu. Í kafla fjögur eru niðurstöður rannsóknar settar fram í máli, myndum 

og súluritum. Niðurstöðunum er skipt eftir þemum í sex undirkafla. Í fimmta og síðasta 

kaflanum eru umræður þar sem fjallað er um meginniðurstöður rannsóknarinnar.  
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2. Leikskólakennarinn 

 Í þessum kafla er fjallað um þá miklu þróun sem átt hefur sér stað í leikskólamálum á 

Íslandi síðustu áratugina og hvernig hlutverk leikskólakennara hefur breyst í þeirri 

þróun. Fjallað er um þau fjölmörgu hlutverk sem leikskólakennarastarfið felur í sér og 

þær mörgu skyldur sem leikskólakennari hefur gagnvart skólasamfélaginu. Einnig er 

rætt um hvað einkennir hæfan kennara og faglegt starf kennara. Með þessari umfjöllun 

er varpað ljósi á þær skyldur og ábyrgð sem nýliði þarf að takast á við í starfi sem 

leikskólakennari. Fjallað er um rannsóknir sem gerðar hafa verið á nýliðum, hvernig 

þeim vegnar og vandann sem þeir glíma við í upphafi starfs. Notuð eru jöfnum höndum 

orðin leikskólakennari og kennari þegar átt er við fagmenntað starfsfólk í leikskólum. 

Flestar nýliðarannsóknir fjalla um grunnskólakennara en stuðst er við þær þar sem ætla 

má að það sama eigi við um nýliða í leikskólum. 

           

2.1 Upphaf leikskólastarfs  

Á rúmri öld hefur orðið mikil þróun í leikskólamálum á Íslandi. Leikskólinn hefur 

breyst frá því að vera gæsla á börnum með aðaláhersluna á aðhlynningu í að vera fyrsta 

skólastig nemenda þar sem kennsla fer fram í gegnum leik og alhliða þroski er efldur. 

Jón Torfi Jónasson (2006) segir sögu leikskólastigsins á Íslandi ná aftur til ársins 

1894, þá lagði Bríet Bjarnhéðinsdóttir til að stofnuð yrði uppeldisstofnun fyrir smábörn. 

Barnaheimilið Karítas fyrir börn á aldrinum 3–18 mánaða var opnað árið 1906 af 

konum í Reykjavík sem höfðu áhuga á að bæta hag barna. Árið 1915 var fyrsti 

leikvöllurinn tekinn í notkun í Reykjavík. Barnagæsla á þessum árum einkenndist af 

gæslu yfir sumarmánuðina, því voru fyrstu barnaheimilin aðeins starfrækt á sumrin. 

Þórhildur Helgason hóf rekstur á einu slíku og var það starfrækt frá árinu 1924 til ársins 

1935. Árið 1932 tóku fyrstu barnaverndarlögin gildi og Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 

var skipuð. Sama ár hóf Sumargjöf rekstur á fyrsta leikskólanum, Grænuborg í 

Reykjavík en þeir urðu síðan fleiri og var reksturinn á leikskólum Reykjavíkur í 

höndum Sumargjafar í rúm 40 ár. Hafnfirðingar fengu sitt fyrsta barnaheimili árið 1935 

þegar Verkakvennafélagið Framtíðin hóf rekstur Hörðuvalla. Saga heilsárs 

leikskólastarfs á Akureyri hófst árið 1959 þegar leikskólinn Iðavöllur tók til starfa en 
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áður hafði barnaheimilið Pálmholt verið starfrækt sem sumardvalarheimili en varð 

heilsársleikskóli árið 1970. 

Ef litið er á starfsheiti starfsstéttarinnar síðustu 64 ár má sjá hvernig áherslan í 

störfum hennar þróast frá því að vera gæsla til þess að vera fyrsta skólastig nemenda. Í 

fyrstu voru það starfsstúlkur sem störfuðu á barnaheimilum síðar fóstrur og loks 

leikskólakennarar. 

Saga menntunar þessarar starfsstéttar nær aftur til ársins 1945 er fyrstu formlegu 

tillögur um stofnun uppeldisskóla fyrir starfsstúlkur barnaheimila voru lagðar fram af 

Þórhildi Ólafsdóttur. Haustið 1946 hóf Uppeldisskóli Sumargjafar störf og tók námið 

tvö ár, níu mánuði hvort ár. Á þessum tveimur námsárum var verklegu og bóklegu námi 

gert jafnhátt undir höfði (Valborg Sigurðardóttir, 1998). Þau markmið sem höfð voru að 

leiðarljósi eru ekki svo frábrugðin markmiðum nútímans. Fyrst og fremst bar að efla 

þroska barna, ekki síst tilfinningalegan, félagslegan og hreyfiþroska þeirra og leyfa 

börnum að njóta leiksins sem náms– og þroskaleiðar. Valborg Sigurðardóttir segir að 

lítill skilningur hafi verið á þeim tíma fyrir því að það þyrfti að kenna stúlkum að „passa 

börn“ svo ekki sé talað um þá kröfu að þær þyrftu að vera með gagnfræðipróf til að fá 

inngöngu í skólann (Jóhanna Einarsdóttir, 2004). 

Þórdís Þórðardóttir (2000) segir að verknám í námi leikskólakennara á 

Norðurlöndunum sé um 13–32% og á Íslandi sé hlutfallið 16–20% af námstíma 

nemenda. Á þessum tölum sést að tíminn til verknáms hefur verið skertur um u.þ.b. 

30% frá því Uppeldisskóli Sumargjafar var starfandi (Valborg Sigurðardóttir, 1998). 

Það er mikil skerðing á mjög mikilvægum þætti í námi leikskólakennara.  

Fyrstu lög um fóstrumenntun á Íslandi voru sett árið 1973. Hlutverk Fóstruskólans 

var að mennta fólk til uppeldisstarfa frá fæðingu barna til sjö ára aldurs. Þó að lög um 

menntun þessarar mikilvægu starfsstéttar hafi ekki komið fyrr hafði skóli sem menntaði 

starfsstúlkur, fóstrur, til starfa á barnaheimilum verið starfræktur í 25 ár. Uppeldisskóli 

Sumargjafar var stofnaður árið 1946 en hann fékk nafnið Fóstruskóli Sumargjafar árið 

1957 og Fósturskóli Íslands árið 1973. Árið 1998 fluttist menntun leikskólakennara yfir 

á háskólastig. Kennaraháskóli Íslands útskrifaði fyrstu leikskólakennarana með B.Ed. 

gráðu árið 1998 og Háskólinn á Akureyri árið 1999. Stjórnvöld áréttuðu ábyrgð 

dagvistarheimila í uppeldishlutverki barna með útgáfu á Uppeldisáætlun fyrir 

dagvistarheimili árið 1985 og var önnur útgáfa gefin út árið 1993 og hét þá 

Uppeldisáætlun fyrir leikskóla. Með setningu laga um leikskóla nr. 78/1994 var 

leikskólinn formlega skilgreindur sem fyrsta skólastigið og heitið leikskólakennari var 
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þá notað um fagfólk sem starfaði í leikskólum. Leikskólaheitið hafði tekið völdin og 

með lögum um leikskóla nr. 48/1991 var formlega stigið skref í átt að því að setja 

leikskóla inn í skólakerfið. Með tilkomu þessara nýju laga breyttist nafnið á 

Uppeldisáætluninni fyrir leikskóla í Aðalnámskrá leikskóla sem var fyrst gefin út árið 

1999 (Jón Torfi Jónasson, 2006). Með því var komið á samræmi við hugtakanotkun 

skólakerfisins. 

 

2.2 Hlutverk leikskólakennara 

Leikskólar gegna mikilvægu hlutverki í íslensku nútíma samfélagi. Þeim er ætlað að búa 

nemendur undir lífið, veita þeim gott uppeldi– og menntaumhverfi, mæta þörfum hvers 

og eins þar sem hver einstaklingur fær tækifæri til að njóta sín á eigin forsendum. Í 

lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir að í leikskólum skuli velferð og hagur barna 

hafður að leiðarljósi, þeim búið hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms– og 

leikskilyrði. Jafnframt skal stuðlað að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi. 

Einnig segir í þeim lögum að starfsfólk leikskóla skuli rækja starf sitt af fagmennsku, 

alúð og samviskusemi. Jafnframt skal það vera nærgætið, kurteist og lipurt í framkomu 

sinni við nemendur, foreldra þeirra og samstarfsfólk. Það á að taka þátt í símenntun með 

það að markmiði að efla starfshæfni sína og kynnast nýjungum í leikskóla– og 

uppeldismálum. Starfsfólk leikskóla þarf að gæta fyllstu þagmælsku um hagi nemenda 

og foreldra þeirra.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) eru hlutverk leikskólakennara talin upp. Það er m.a. 

hlutverk leikskólakennara að efla alhliða þroska nemenda í gegnum leik. Þó að 

nemendur séu í leik á eigin forsendum þarf kennarinn að fylgjast vel með og vera ávallt 

tilbúinn að örva eða taka þátt í leiknum á forsendum nemendanna. Með því er kennarinn 

að veita öryggi, hann getur vakið áhuga, svarað og spurt spurninga, einnig getur honum 

gefist gott tækifæri til að fræða nemendur. Leikskólakennari þarf einnig að vera næmur 

á þarfir nemenda bæði andlegar og líkamlegar.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) þarf leikskólakennarinn að fylgjast vel 

með líðan allra nemenda og hvort breytingar verði á hegðun þeirra. Fylgjast þarf með 

samskiptamynstri í nemendahópi og gæta þess að jafnvægi og jafnrétti ríki. Kennarinn 

þarf að sjá til þess að farið sé eftir mótaðri agastefnu sem á að ríkja í leikskólum. Einnig 

þarf hann að nota tækifæri sem gefast við matarborð til að styrkja góða borðsiði, 

hreinlætisvenjur og spjalla við nemendur. Í hreyfileikjum gefst kennara gott tækifæri til 
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að fylgjast með þroska og framförum nemenda. Leikskólakennari þarf að vera 

reiðubúinn að taka þátt í sköpunarferli nemenda og gleðjast með þeim. Kennara ber 

einnig að fylgjast með hegðun nemanda, hvernig þeir dafna í leik og starfi, úti sem inni.  

Kennari skal veita foreldrum nemenda sinna stuðning við uppeldi þeirra. Því þarf 

hann að gera allt sem í hans valdi stendur til að gott samstarf og gagnkvæmt traust náist 

milli heimilis og skóla. Það er eitt af hlutverkum kennara að bera ábyrgð á að ræða 

reglulega við foreldra um þroska og framfarir nemenda. Mikilvægt er að hann hafi í 

huga þörf foreldra til að ræða um hagi barna sinna. Börn eru næm á allar breytingar og 

þær geta haft áhrif á líðan þeirra og hegðun. Kennari þarf að vera vel undirbúinn fyrir 

samtöl við foreldra og byggja þau á góðri þekkingu á færni og þroska nemenda. 

Leikskólakennari verður að geta stutt við sjálfræði nemenda sinna þ.e. að minnka 

eigin notkun á valdi. Hann þarf að hlusta á nemendur og gera sér grein fyrir að nám 

þeirra er félagslegt ferli. Leikskólakennarinn verður að vera ígrundandi á eigin viðhorf 

til náms, þjálfa sig í að taka afstöðu til aðferða í námi og kennslu. Hann þarf einnig að 

geta rökstutt ákvarðanir sínar með vísan í fræðilegt efni (Kristín Karlsdóttir, 2005). 

Hohmann og Weikart (2002) segja að leikskólakennari sé bæði athugandi og 

þátttakandi. Jafnframt þarf hann að sjá til þess að viðfangsefni nemenda séu bæði 

áhugaverð og lausnaleitandi hvort heldur sem er í frjálsum leik eða í skipulögðu starfi. 

Leikskólakennari þarf að einbeita sér að styrkleika nemenda sinna, vera stjórnandi í 

samvinnu við nemendur, samstarfsfólk og foreldra. 

 

2.3 Siðareglur kennara 

Siðareglur starfsstétta eru til að lýsa reglum sem hver starfsstétt telur sig þurfa að 

fara eftir til að rækta skyldur sínar við samfélagið, starfið og starfsfélaga 

(Kennarasamband Íslands, e.d.-a). Campbell (2003) telur að siðareglur kveði 

gjarnan á um lágmarksskyldur fagstéttar. Siðareglur eru ákveðin skuldbinding 

við starfsstétt og þær skyldur sem starfsgreininni fylgja en veita félagsmönnum 

ekki frelsi til að gera allt sem þeir vilja þó það standi ekki í siðareglum.  

Kennarar hafa, sem fagstétt, sett sér siðareglur. Árið 1989 samþykkti stjórn 

Félags íslenskra leikskólakennara að félagið skyldi hafa siðareglur og voru fyrstu 

siðareglur leikskólakennara samþykktar árið 1991. Þær hafa verið endurskoðaðar 

nokkrum sinnum. Leikskólakennarar starfa nú samkvæmt siðareglum sem 

samþykktar voru af Kennarasambandi Íslands árið 2005 og eiga við um kennara 



12 

allra skólastiga. Í stórum dráttum ganga þær út á að kennurum ber að mennta 

nemendur, efla alhliða þroska þeirra, virða réttindi þeirra og hafa hagsmuni 

nemenda að leiðarljósi. Kennurum ber einnig að vinna gegn fordómum og mega 

ekki mismuna nemendum á neinn hátt. Kennarar eiga að skapa góðan starfsanda, 

hvetjandi námsumhverfi og fá nemendur til að bera virðingu fyrir umhverfi sínu 

og menningu. Þeim ber jafnframt að viðhalda starfshæfni sinni, fylgjast með 

nýjungum og hafa samvinnu við forráðamenn nemenda. Kennarar þurfa að virða 

trúnað gagnvart nemendum og þagnmælsku um einkamál nemenda og foreldra. 

Jafnframt ber kennurum að gæta hagsmuna og heiðurs kennarastéttarinnar, vinna 

saman á faglegan hátt og sýna hver öðrum fulla virðingu (Kennarasamband 

Íslands, e.d.-a). Nýliðum ber að vinna samkvæmt ofangreindum siðareglum eins 

og öðrum kennurum. 

Skráðar siðareglur kennara auðvelda þeim að kynna sér skyldur sínar í 

starfi. Siðareglur Kennarasambands Íslands miðla uppsafnaðri reynslu til nýrra 

kennara og minna eldri félagsmenn á til hvers er ætlast af þeim. Jafnframt eru 

þær kennurum hvatning til að vanda sig í starfi, efla fagmennsku sína, auka 

samheldni kennarastéttarinnar og styðja við sjálfsvirðingu hennar 

(Kennarasamband Íslands, e.d.-a). 

Kennarar sem fagstétt verða að nota siðferðilega þekkingu í kennslu sinni 

t.d. þegar þeir eru að skipuleggja störf sín. Einnig þegar þeir taka ákvarðanir er 

varða kennslu, ígrundun á starfið og þegar þeir taka tillit til ólíkra þarfa 

nemenda. Framganga kennara og allt viðmót sem þeir sýna nemendum verður að 

vera byggt á siðferðilegri þekkingu. Ígrundun um eigið starf er fagleg og 

siðferðileg krafa til kennara (Campbell, 2003). 

 

2.4 Fagmennska kennara 

Fagmaður byggir starf sitt á vísindalegri þekkingu eða hefur á annan hátt á valdi sínu 

sérfræði sem grundvallast á vísindum. Hann er því talinn hæfur til að bregðast við á 

þýðingarmiklum sviðum við flóknar aðstæður. Fagmaður er jafnframt sá sem hefur 

fræðilega þekkingu til að fylgja raunhæft eftir þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið 

(Schön, 1983). 

Fagmaður er flinkur, áreiðanlegur, starfssamur, tilfinningalega hlutlaus og jafnvel 

vægðarlaus (Hoyle, 1992). Darling-Hammond (1990) segir fagmenn vera skuldbundna 
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til að gera allt sem í þeirra valdi stendur og eigi að gera hvað sem er með þarfir 

skjólstæðinga í huga.  

Frelsi eða sjálfstæði er fagmanni nauðsynlegt til að hann geti brugðist við gagnvart 

hverjum og einum skjólstæðingi á sem raunhæfastan hátt. Fagmennska miðast við að 

þjónusta við skjólstæðing byggist á færni, þekkingu og sjálfstæði fagmanns. Þar sem 

skjólstæðingurinn er í forgrunni og úrlausna er leitað fyrir hann en ekki 

vinnuveitandann (Trausti Þorsteinsson, 2001). Schön (1983) segir hefðbundin samskipti 

fagmanns og skjólstæðings einkennast af því að fagmaður játi því að láta skjólstæðingi 

sínum í té alla sína sérfræðilegu færni. Fagmaður virðir trúnað við skjólstæðing sinn og 

misnotar ekki hin sérstöku völd sem hann fær í samskiptum þeirra.  

Viðhorf sem starf fagmanna byggist á er að hæfir einstaklingar hafi frelsi til að nota 

þekkingu sína og færni í þágu skjólstæðinga sinna. Í frelsinu felst leyfi starfsmanns til 

að taka ákvarðanir á grundvelli sérfræðiþekkingar sinnar og siðareglna án þrýstings frá 

skjólstæðingum, stofnunum eða utanaðkomandi aðilum (Hoyle, 1986). Darling-

Hammond (1986) segir þekkinguna sem lögð er til grundvallar í fagmennsku ekki vera 

festa niður í reglur eða forskriftir. Fagmaður þarfnist sjálfstæðis til að beita þekkingunni 

við viðfangsefnið sem hann vinnur að svo hann geti brugðist við í samræmi við 

niðurstöður sínar. Hún segir jafnframt að umfram aðrar stéttir sé ætlast til af 

fagmönnum að þeir noti sérfræðiþekkingu sína til að greina aðstæður og velja kosti sem 

gefast til lausnar og henta best fyrir skjólstæðinga þeirra. Ólafur Proppé (1992) segir að 

það sé markmið kennaramenntunar að mennta einstaklinga sem fagmenn. Kennara sem 

hafa þekkingu og skilning, leikni og viðhorf svo þeir geti sinnt uppeldi og menntun 

nemenda sinna á árangursríkan hátt. Jafnframt segir Ólafur að miklar kröfur séu gerðar 

til kennara bæði sem einstaklinga og faghóps. Ætlast sé til að þeir hafi þekkingu og 

færni til að bregðast faglega við hverju því uppeldis– og menntaviðfangsefni sem upp 

komi í starfi þeirra.  

Faglegt sjálfstraust kennara hefur áhrif á störf þeirra, starfsþróun og námsframvindu 

nemenda (Hoy og Spero, 2005). Bandura (1986) segir að hugtakið faglegt sjálfstraust 

snúist um að sá sem hafi gott faglegt sjálfstraust sé sterkur í að skipuleggja og 

framkvæma aðgerð svo tilætlaður árangur náist. Bandura (1994) hefur sett fram fjórar 

skilgreiningar á því hvernig faglegt sjálfstraust hefur áhrif á einstakling. Í fyrsta lagi, 

hefur það áhrif á tilfinningalega líðan einstaklings. Í öðru lagi á hugsun hans, í þriðja 

lagi á örvun hans til framkvæmda og í fjórða lagi hvernig einstaklingur metur 

frammistöðu sína. 
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Þau Bandura (1997), Hoy og Spero (2005) segja að faglegt sjálfstraust þróist eftir 

fjórum leiðum. Mikilvægasta leiðin sé æfingin og reynslan sem fæst með því að kenna. 

Góð reynsla byggir upp faglegt sjálfstraust. Annað sem þeir nefna er góð fyrirmynd. Því 

betur sem kennarinn nær að samsama sig fyrirmyndinni þeim mun sterkari verða 

áhrifin. Þriðja sem þeir telja upp er hvatningin og staðfestan sem kennari fær fyrir störf 

sín. Gæta þarf þess að hvatningin og hrósið sé sett fram í einlægni og góður 

rökstuðningur sé fyrir því. Fjórða atriðið sem þeir nefna í þessu sambandi er líkamlegt 

og tilfinningalegt ástands kennarans sem hefur áhrif á uppbyggingu faglegs sjálfstrausts. 

Ef kvíði og áhyggjur eru miklar minnkar faglegt sjálfstraust kennara. Valgerður 

Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir (2008) segja að aðalnámskrá skipti miklu 

máli í sambandi við faglegt sjálfstraust. Ef kennarar finna að aðalnámskráin styðji við 

störf þeirra og virðingu ríkja í þjóðfélaginu fyrir störfum kennara því meira er faglegt 

sjálfstraust þeirra. Einnig sáu þær að fylgni er á milli hlutverkaskýrleika og faglegs 

sjálfstrausts. Það er að segja því skýrari mynd sem kennari hefur á hlutverki sínu því 

sterkara er faglegt sjálfstraust hans.  

Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir (2008) segja einnig að 

skólastjórnendur, samkennarar og foreldrar hafi áhrif á uppbyggingu faglegs 

sjálfstrausts kennara með hvatningu, stuðningi og hrósi. Því skiptir miklu máli fyrir 

nýliða að þeim sé skapaður vettvangur í skólum til að efla faglegt sjálfstraust og gæta 

þarf þess að markviss stuðningur í upphafi starfsferils sé fyrir hendi. Hoy og Spero 

(2005) segja að faglegt sjálfstraust kennaranema aukist marktækt í vettvangsnámi þeirra 

en minnki marktækt á fyrsta ári í kennslu. Því skipti miklu máli hvaða leiðsögn og 

stuðning þeir fá þessi fyrstu skref á starfsferilinum.  

Kristín Karlsdóttir (2005) segir að kennarinn sem fagmaður þurfi að geta skipulagt 

nám nemenda og skoðað eigin vinnubrögð, rökstutt skoðun sína, tekið afstöðu til 

skipulags og aðferða og skapað sér sterka stöðu í leikskólanum. Með þessu ætti 

fagmaðurinn, leikskólakennarinn, að skapa sér virðingu og traust frá foreldrum, 

yfirmönnun og skólasamfélaginu. Campbell (2003) segir að fagmennska kennara felist í 

því að átta sig á hvað hæfir hverjum nemenda. Að geta horft á einstaklinginn en ekki á 

nemandann sem einn af hópi. Ragnhildur Bjarnadóttir (2005b) segir að tungumál 

starfsins og fræðileg hugtök sem tengjast því sé talin vera burðargrind fagmannlegrar 

hugsunar í starfi. Ólafur Proppé (1992) telur fagmennsku og fagvitund ekki síst fólgna í 

því að kennari haldi áfram að læra í gegnum starf sitt, eigin reynslu og ekki síst annarra. 
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2.4.1 Starfshæfni kennara  

Ýmis hugtök hafa verið notuð um hugsanir kennara um starf sitt. Ragnhildur 

Bjarnadóttir (2005a) segir að líta megi á starfshæfni sem eins konar brú milli slíkra 

hugsana um starfið og athafna í starfi. Brú sem er byggð á þekkingu og reynslu 

einstaklings og tekur sífelldum breytingum, í námi og starfi. Jafnframt segir Ragnhildur 

Bjarnadóttir, (2004 og 2005a) að sýn kennara á starf sitt segi til um hvernig þeir hugsa 

um starfið. Starfshæfni kennara hefur verið skilgreind sem geta þeirra til að takast á við 

viðfangsefni starfsins á markvissan og viðurkenndan hátt og þarf hún að vera bæði 

hagnýt og fræðileg. Það má líkja starfshæfnishugtaki Ragnhildar við skilgreiningu 

Bandura (1986) á faglegu sjálfstrausti. Niss, (1999) segir hugtakið vísa til innra 

veganestis einstaklinga sem er afrakstur reynslu og lærdóms og nýtist þeim við að takast 

á við viðfangsefni af ýmsum toga. Þeir möguleikar tengjast félagslegum aðstæðum og 

trú einstaklingsins á eigin getu. Þetta er einnig oft notað til að tilgreina afmarkaðar 

gerðir af færni og kunnáttu sem er ætlast til af nemendum eða starfsfólki.  

Hugtakið hæfni segir til um hvað einstaklingur er fær um að gera. Þegar 

námsmarkmið eru sett er hæfnishugtakið oft notað. Einnig þegar um innri getu er að 

ræða sem afrakstur reynslu og lærdóms. Eitthvað sem einstaklingur býr yfir innra með 

sér sem nýtist honum í nýjum viðfangsefnum (Karpatschof, 1998; Kolligian og 

Sternberg, 1990; Niss, 1999). 

Korthagen (2004) hefur sagt að í leit að góðum kennara þurfi að horfa á matið á 

þeim út frá heildstæðri nálgun. Hann telur hæfnishugtakið geta verið mjög gagnlegt sem 

flokkunartæki en það dugi ekki eitt og sér til að skilgreina hæfan kennara. Það þurfi að 

taka fleiri þætti inn í þá skilgreiningu s.s. atferli (behaviour), hæfni (competencies), 

viðhorf (belief), fagvitund (professional identity), köllun/sannfæringu (mission) og svo 

umhverfið. Það þarf að skoða alla þessa þætti í samhengi. Það kemur fleira til en hæfni 

kennara hvernig hann bregst við í starfi sínu. Viðhorf kennarans til nemenda og til 

náms, eigin fagvitund og persónulegt gildismat hans hefur allt áhrif á hæfni kennarans.  

Kristín Aðalsteinsdóttir (2002) segir að kennarar sem sýna afburðahæfni í kennslu 

séu rólegir og eftirtektarsamir. Þeir sýna hlýtt viðmót, eru óragir við að sýna 

tilfinningar, tala lágt og virðast taka tillit til námsþarfa hvers nemanda. Þeir hafa fulla 

athygli á orðum nemenda bæði hvað þeir segja og einnig því sem er sagt án orða. 

Afburðahæfir kennarar hafa góðan skilning á eigin hegðun og hæfni. Þeir gera sér grein 

fyrir fyrirmyndinni sem þeir eru nemendum sínum. Þeir sýna sérþörfum nemenda 
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skilning og ganga úr skugga um að þeir komi til móts við námsþarfir þeirra. Góður agi á 

nemendahópnum einkennir afburðahæfan kennara. Þeir kennarar sem sýna ónóga hæfni 

í kennslu hafa ekki gott innsæi í samskiptum sínum við nemendur. Þeir eiga erfitt með 

að skýra á hvern hátt þeir sýna nemendum skilning. Samskipti þeirra við nemendur og 

agastjórnun er truflandi því þessir kennarar eru fjarlægir eða annars hugar í kennslu. 

Aginn hjá þeim er ýmist of lítill, harður eða enginn sem leiðir til spennu og óöryggis hjá 

nemendum. Hugmyndir þessara kennara um eigið viðhorf eru óljósar og þeir eiga erfitt 

með að skýra á hvern hátt þeir eru nemendum fyrirmynd.  

Kristín Aðalsteinsdóttir (2002) segir að hæfir kennarar skipti miklu máli í 

uppbyggingu á góðu skólastarfi. Hæfir kennarar hafa góða fagþekkingu, skilning á 

sjálfum sér og eru góðir í samskiptum við aðra. Samkvæmt kenningum Mead (1934) um 

táknræn samskipti má álykta að kennarar sem sýna afburða hæfni séu með skýra 

sjálfsvitund, sjálfsstjórn og geri sér grein fyrir því að þeir eru nemendum sínum 

fyrirmynd. 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2005b) segir að fleira þurfi til en starfshæfni þegar talað er 

um góðan kennara frá heildstæðu sjónarhorni. Góður kennari þurfi að hafa faglega 

þekkingu, möguleika á að ígrunda starf sitt og félagslega hæfni ekki síður en þekkingu á 

því hvernig unnt er að framkvæma hlutina. Sjálfstraust og sjálfsþekking eru einnig 

mikilvægir þættir í starfshæfni kennara. Starfshæfni kennara verður að vera bæði hagnýt 

og fræðileg, hvort tveggja í senn, persónuleg og fagleg. Fagleg starfshæfni er þegar 

notuð er kunnátta eða það sem kennarinn hefur lært um menntun og kennslu nemenda 

en einnig sjálfsþekking og trú kennarans á eigin getu til að ráða við viðfangsefnið. 

Ein af kröfum nútíma skólasamfélags er að kennarar séu ígrundandi á störf sín. Sú 

krafa verður háværari eftir því sem menntun kennara eykst. Ragnhildur (2004) segir að 

kennari sem ígrundar starf sitt sé að skoða eigin markmið og starfshætti á gagnrýninn 

hátt og nýti sér til þess rannsóknir, fræðilegar kenningar og leiðsögn í starfi.  

Handal og Lauvås (1983) segja að allir kennarar hafi sína eigin „kenningu“ sem 

byggð er á persónulegum grunni skoðana og viðhorfa. Hugtakið starfskenning segja þeir 

að sé hugmyndir einstaklinga sem liggja að baki beinum athöfnum í starfi og sé hvort 

tveggja fagleg og persónuleg. Faglega þar sem hún mótast af þekkingu og reynslu sem 

kennari öðlast í námi og starfi. Persónuleg þar sem hún er háð persónulegum einkennum 

kennara og þeirri lífssýn og viðhorfum sem tengjast gildismati, skoðunum og 

réttlætiskennd hans, viðhorfum og tilfinningum sem þróast hafa með kennaranum allt 

frá bernskuárum hans. Starfskenning kennara eða persónulegur stíll hans mótast smátt 
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og smátt af áhrifum persónulegar og faglegrar reynslu hans í starfi og í samskiptum við 

samstarfsfólk.  

 

2. 5 Reynsla nýliða og vitneskja um þörf þeirra fyrir leiðsögn í upphafi 

starfsferils 

Á niðurstöðum rannsóknar Sifjar Einarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2002) má sjá að 

nýliðar eru fullir tilhlökkunar að takast á við starf í leikskólum að lokinni 

brautskráningu. Því er það afar mikilvægt að haldið sé í hendur nýliða svo eldmóður 

þeirra slokkni ekki. Leiðsagnarkennarinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna og þarf 

því að vanda valið á honum svo leiðsögnin takist vel. Fullan (1993) segir einnig að 

nýliðar komi til starfa eftir nám fullir af ástríðu og hugmyndum um hvernig þeir ætla að 

kenna. Þeir eru tilbúnir að skuldbinda sig og leggja sitt af mörkum fyrir nemendur sína. 

Lewin (1935), sem var einn af frumkvöðlum félagssálfræðinnar, segir að það þurfi að 

styðja við kennara til að auðvelda stöðugan vöxt þeirra, þroska og hæfni. Schlager, 

Fusco, Koch, Crawford og Phillips (2003) segja að reynsla margra nýliða af fyrsta 

starfsári einkennist af stressi og óvissu því þurfi þeir að fá góða leiðsögn svo samtímis 

sé hægt að veita þeim félagsmótun í starfi. DePaul (2000) telur að nýliðar þurfi að gera 

ráð fyrir að gangast undir nánast allar skyldur kennara strax í upphafi starfsferils. Það er 

ætlast til af þeim að þeir hegði sér eins og reyndur kennari, þeir þurfa að sanna 

starfshæfni sína og fagþekkingu. Einnig þurfa nýliðar að uppfylla allar væntingar og 

kröfur sem skólasamfélagið gerir til þeirra líkt og til reyndari kennara. Moir (1999a) 

segir að nýliðar megi ekki missa sjónir á sjálfum sér þegar þeir koma í þær flóknu 

aðstæður sem fylgja því að vera nýliði. Þeir þurfi að einbeita sér að því að byggja upp 

faglega ímynd sína frá degi til dags sem skólasamfélagið allt, samkennarar, nemendur, 

foreldrar og skólastjórnendur geta sætt sig við. 

Þátttakendur í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005) nefna að þeir hafi mikið 

velt fyrir sér öllum þeim væntingum sem gerðar voru til þeirra, af hálfu kennara, 

stjórnenda, nemenda, foreldra og ekki síst þeirra sjálfra, hvort að þeir myndu standa 

undir þeim öllum. Flestir voru sammála því að eftir fyrstu vikurnar í starfi hafi þeir í 

raun verið að uppgötva raunveruleikann í kennslu. Því fylgdi yfirþyrmandi vinna og 

þeim fannst þeir aldrei vera búnir að undirbúa sig; óendanleg verkefnin hlóðust upp og 

þeir fylltust örvæntingu. 
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Berkson (2005) bar saman tilfinningar og hugsanir nýliða annars vegar og reyndra 

kennara, sem störfuðu við kennslu yngri barna í New York, hins vegar. Hún miðar við 

að kennari sem er að hefja kennslu sé nýliði fyrstu fimm árin í starfi. Í ljós kom að 90% 

nýliða sáu sjálfa sig ekki staldra við lengur en fimm ár í kennslu. Þegar þeir voru spurðir 

hvaða ráð þeir gætu gefið þeim sem hygðust starfa við yngri barna kennslu, sögðust 

60% myndu segja þeim að starfið væri erfiðara en þeir gætu gert sér í hugarlund. 

Berkson bað þátttakendur að skilgreina tilfinningar sínar. Í ljós kom að óöryggi sem 

tengdist fagþroska gætti hjá stórum hluta hópsins. Einnig var kvíði algengur meðal 

nýliða. Kvíðinn tengdist foreldrasamstarfi, samskiptum við skólastjórann og aðra 

starfsmenn.  

Þegar rýnt er í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005) og skoðað hvað það er sem 

veldur íslenskum nýliðum kvíða í starfi kemur fram að foreldrasamstarfið er einn helsti 

kvíðaþátturinn hjá þeim. Þeir kviðu því að standast ekki þær væntingar sem foreldrar 

hefðu til nýliðans sem kennara. Þeir voru ekki í vafa um nauðsyn góðs foreldrasamstarfs 

og höfðu hugmyndir um hvernig þeir gætu helst hagað því en voru óöruggir um hvaða 

leiðir væru bestar. Þetta samræmist vel niðurstöðum rannsóknar Berkson (2005) um 

kvíðaþætti nýliða. Niðurstöður í rannsókn Önnu Þóru Baldursdóttur (2000) benda einnig 

til að foreldrasamstarf sé streituvaldur í starfi grunnskólakennara.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir að það þurfi að beina sjónum að fagvitund 

kennara. Það þurfi að kanna hvernig hún þróast og aðstoða kennara við að byggja upp 

starf sitt og þróa það. Charney (1998) segir að góður kennari þurfi að þekkja sjálfan sig 

og allar tilfinningar svo hann hafi betra vald á kennslunni. Það verða ekki allir dagar 

skemmtilegir, sumir verða erfiðir. En kennarar þurfa að vera þolinmóðir og mjög 

mikilvægt er að þeir séu hreinskilnir við sjálfa sig því ástríða kennara á kennslu mun 

halda þeim að verki. Friedman (2000) segir það haldast í hendur að þegar nýliðar finna 

að þeir ná ekki að uppfylla hugmyndir sínar um kennslu þá minnkar trú þeirra á eigin 

getu. Óöryggi gerir þá vart við sig hjá þeim. Darling-Hammond (2005) álítur að eitt af 

því sem ætlast sé til af nýliðum sé að þeir nái að yfirfæra þekkingu úr kennaranáminu 

yfir til nemenda sinna. Jafnframt eigi þeir að vera tilbúnir til að vinna með 

sérfræðingum að greiningum og örva nemendur. Einnig er ætlast til af nýliðunum að 

þeir séu ákveðnir leiðtogar sem þekki hvaða kennsluaðferðir henta best. Þeir eiga að 

sýna nemendum sínum skilning sem einstaklingum, námsmönnum og axla ábyrgð á 

kennslunni, jafnframt því að vera notalegir í samskiptum. Bartell, (2005) segir að 

nýliðarnir haldi áfram að læra og þroskast í kennslu sinni. Á sama tíma og nýliðarnir eru 
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að koma sér inn í kennslu eru þeir að hjálpa öðrum kennurum að verða faglegri og bæta 

við kunnáttu sína, því þegar reynslumeiri kennarar leiðsegja nýliðum og gefa þeim 

endurgjöf á störf sín á faglegum nótum eflist fagvitund þeirra einnig.  

Í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005) tala nýliðarnir um upplifun sína við 

upphaf starfsferilsins. Eldri kennarar höfðu sagt að þeir skyldu endilega leita til þeirra ef 

þeir þyrftu á að halda. Nýliðunum þótti vanta upp á að þeir væru upplýstir um ýmis mál, 

fremur en að þurfa að leita eftir upplýsingunum sjálfir. Þeir töluðu um að þeir hefðu 

verið feimnir við að spyrja þrátt fyrir að þá vantaði upplýsingar. Þeim fannst eldri 

kennararnir hafa nóg að gera og ekki á þá bætandi að vera að leita til þeirra með ýmis 

mál. Einn viðmælandi í rannsókninni sagðist hafa fengið fylgd þegar hann tók á móti 

nemendum og foreldrum fyrsta skóladaginn. Í því tilfelli var það skólastjórinn sem sá 

um þessa aðstoð en ekki leiðsagnarkennarinn. Nýliðanum fannst mjög gott að fá þessa 

fylgd og sagði að hún hafi veitt sér öryggi; minnkað streituna sem fylgir því að standa 

fyrir framan bekkinn og alla foreldrana í fyrsta sinn. Hinir viðmælendurnir töluðu um að 

þeir hefðu verið mjög óöruggir og ráðvilltir um hvernig þeir ættu að undirbúa fyrsta 

skóladaginn með nemendum sínum.  

Fyrsta starfsár kennara er þeim oft mjög erfitt. Ýmislegt kemur upp á sem þeir hafa 

ekki gert ráð fyrir og raunveruleikinn er oft annar en þeir gerðu sér í hugarlund. Halford 

(1999), segir að 30% nýliða hætti kennslu á fyrstu fimm árum í starfi og að hæfustu 

nýliðarnir þ.e.a.s. þeir sem hafa mikla hæfileika hætti frekar. Til að auka líkur á því að 

fyrsta starfsárið verði nýliðunum jákvæð upplifun og þeir endist lengur í starfi er 

nauðsynlegt að góð leiðsögn sé í hverjum skóla. Ingersoll og Smith (2003) telja að þeim 

nýliðum sem fái markvissa og gagnlega leiðsögn í upphafi starfsferils vegni betur og 

þeir haldist lengur í starfi.  

Mjög margir nýliðar verða fyrir „raunveruleikaáfalli“ þegar þeir hefja kennslu. Á 

því stigi eru nýliðarnir að upplifa mikla breytingu frá því að vera nemar til þess að verða 

kennarar, með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir. Reynsla sem nýliðar upplifa á 

„raunveruleikaáfallsstiginu“ er mjög breytileg, missterk og fer eftir styrk 

einstaklingsins. Mikið veltur á því hversu góður undirbúningurinn er, einnig þekkingu 

nýliðanna og hversu erfið viðfangsefnin eru. Einn lykilþáttur í vel heppnaðri leiðsögn er 

að hjálpa ósjálfstæðum nýliðum að upplifa eigið sjálfstæði. Rökrétt skref í áttina að 

fagþroska nýliða er að þeir setji sér formleg eða óformleg markmið. Þekking sem fengin 

er með lífsreynslu hefur mikið að segja í eflingu fagþroska kennara (Jonson, 2002). Með 

auknum fagþroska eflist einstaklingur og verður öruggari í starfi sem leiðir oft til hæfari 
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starfsmanns. Fag– eða starfsþroski er ferli sem hefst með grunnnámi en getur verið að 

eflast út starfsævina, því grunnnámið er einungis fyrsta skrefið í námsferli kennara 

(MacGilchrist, Myers, og Reed, 2004).  

Með aukinni vitneskju um þörf nýliða fyrir leiðsögn gefst skólastjórnendum og 

reyndum kennurum betur tækifæri til að styðja við bakið á nýliðum. Það er mikilvægt 

að nýliðar finni að þeir skipti máli fyrir kennarastéttina og að þeir finni að það er vilji til 

að leiðsegja þeim. 

Aðalrökin fyrir því að nýliðum sé útvegaður leiðsagnarkennari og skipulagðan 

stuðning er að mati Moir og Gless (2001) að tækifæri skapast fyrir nýliða til að ræða 

mál sem hugsanlega geta valdið þeim vonbrigðum eða pirringi. Með því að gefa þeim 

tækifæri til þess þá eru minni líkur á að nýliðar yfirgefi kennarastéttina. Renard (2003) 

telur að ætlast sé til að nýliðar sýni sömu færni í kennslu og reyndir kennarar. Jafnvel 

færni sem nýliðar geti ekki öðlast nema með reynslunni sem þeir fá í kennslu. Því sé 

skiljanlegt að þeir missi móðinn og fari að efast um eigin hæfni í starfi. Cady (1998) 

segir að ávinningur skipulagðrar leiðsagnar og stuðningshópa fyrir nýliða sé mikill. Það 

auki líkurnar á að nýliðar upplifi fyrr sjálfsöryggi í starfi og starfsánægja þeirra verði 

meiri.  

Rannsóknir (Bartell, 2005, Berkson, 2005, Jonson, 2002, María Steingrímsdóttir, 

2005, Moir, 1999a) sýna fram á að mikilvægt er fyrir skóla að hafa góða móttöku– og 

leiðsagnaráætlun fyrir nýliða þegar þeir hefja kennslu. Með því eru meiri líkur á að þeir 

fái þann stuðning sem þeir þurfa í upphafi starfsferils.  

Britton og félagar (2003) tiltaka þrjá þætti sem þeir telja vera lykil að velgengni 

nýliða. Í fyrsta lagi þarf að vera til staðar vel skipulögð og virk leiðsögn. Mikilvægt er 

að hlutverk hvers og eins sem kemur að leiðsögninni sé vel skilgreint svo það geti leitt 

til aukins starfsþroska hjá nýliðum, leiðsagnarkennurum og stjórnendum. Í öðru lagi 

þarf að gefa nýliðum tækifæri til að vaxa í starfi og efla starfsþroska sinn. Í þriðja lagi 

þarf að leggja áherslu á samvinnu milli nýliða annars vegar og milli nýliða og 

leiðsagnarkennara hins vegar. Einnig að mynda stuðningshópa fyrir nýliða þar sem þeir 

geta deilt reynslu sinni og eflt fagþekkingu sína með félagastuðningi. Lauvås og Handal 

(2000) telja að það sé mikið af óskráðum reglum og gildum sem nýliðar þurfa að þekkja 

á nýjum vinnustað. En með góðri leiðsögn reyndra kennara má hjálpa nýliðunum að 

kynnast þeim. Einnig þarf að hjálpa nýliðum að þróast frá því að vera byrjendur til þess 

að vera hæfir starfsmenn, jafnvel sérfræðingar á sínu sviði. Með því að takast á við 

kennarastarfið og njóta leiðsagnar verða nýliðarnir fyrr fullgildir þátttakendur í 
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skólamenningu síns skóla. 

Ragnhildur Bjarnadóttir (1993) segir að starfskenning eða persónulegur stíll 

kennara mótist smátt og smátt. Áhrif sem kennari verður fyrir faglega og persónulega 

m.a. úr námi, reynslu og samskiptum við samstarfsfólk móta starfskenningar hans. 

Darling-Hammon og Baratz-Snowden (2005) segja að þrjá meginþætti þurfi til í 

starfskenningu kennara. Þekkingu á nemendum, námi og þroska þeirra, þekkingu á 

námsgreinum og námskrá og þekkingu á kennslu. Þessir þrír þættir þurfa allir að skarast 

svo starfskenning kennara birtist. Í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005) kemur vel í 

ljós þörfin fyrir góða leiðsögn. Niðurstöður hennar benda til að allflestir nýliðar upplifi 

óöryggi, þeir efist um faglega hæfni sína og starfskenningar þeirra eru oft ekki skýrar að 

þeirra mati. Góð leiðsögn er mikilvægt hjálpartæki sem allir nýliðar ættu að hafa aðgang 

að. Það eitt að geta sest niður og rætt málin við leiðsagnarkennarann sinn getur eflt 

fagvitund nýliðans, gert starfskenningar hans skýrari og veitt honum öryggi. Því er talið 

að nýliðar verði betri starfsmenn ef þeir fá góða leiðsögn, sérstaklega í byrjun.  

Lazovsky og Reichenberg (2006) gerðu rannsókn á áhrifum leiðsagnar til handa 

nýliðum í kennslu. Þátttakendurnir voru kennarar sem kenndu fjögra til fimm ára 

nemendum og sex til fimmtán ára nemendum í mismunandi skólum í Ísrael. Flestir 

þátttakendurnir nefndu að leiðsögn hefði áhrif á fagþroska þeirra. Einnig að leiðsögn 

hefði meiri áhrif en stuðningshópar þar sem nýliðar komu saman og ræddu málin þegar 

efla átti kunnáttu og þekkingu á faginu. 

Þegar niðurstöður Lazovsky og Reichenberg (2006) eru skoðaðar má sjá að nýliðar 

sem hófu kennslu nemenda á aldrinum fjögra til fimm ára hafa minni þörf á skipulagðri 

leiðsögn en kennarar sem kenna eldri nemendum. Rúmur helmingur eða 55,6% nýliða í 

leikskólum telur að sérstakt leiðsagnarferli ætti að vera í skólum fyrir þá. Nýliðar sem 

hófu kennslu nemenda á aldrinum sex til fimmtán ára töldu mikla þörf á virku 

leiðsagnarferli eða að meðaltali um 83,3%. Þegar samanburður á áhrifum 

leiðsagnarkennara annars vegar og stuðningshópa hins vegar á persónu– og fagþroska er 

skoðaður kemur í ljós að þeir kennarar sem kenna fjögra til fimm ára nemendum meta 

leiðsögn og stuðningshópa nánast jafnt. Kennarar sem kenna sex til fimmtán ára 

nemendum telja stuðningshópa hafa meiri áhrif á persónu– og fagþroska þeirra heldur 

en leiðsögn frá leiðsagnarkennara. Ástæðuna telur Moir (1999a) vera að nýliðar í 

kennslu nemenda á grunnskólaaldri eru uppteknir af sjálfum sér, þeir eru að vinna í að 

ráða við nýjar aðstæður og byggja upp persónu– og fagþroska sinn. 

Á þessu má sjá að leikskólakennarar skera sig örlítið úr hvað varðar þörfina á 
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leiðsögn og hvað það er sem hefur áhrif á persónu– og fagþroska þeirra. Lazovsky og 

Reichenberg (2006) benda á að hafa þurfi í huga hve ólík leiðsögnin er hjá 

leikskólakennurum annars vegar og grunnskólakennurum hins vegar þegar lesið er í 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Leiðsagnarkennarar nýliða í leikskólum starfa ekki í 

sama leikskóla og nýliðinn sem verið er að leiðsegja heldur kemur hann í heimsóknir 

annað slagið og veitir leiðsögn. Nýliðar í grunnskólum virðast fá markvissari leiðsögn 

því þeirra leiðsagnarkennarar kenna við sama skóla. Þennan mun á þörf fyrir leiðsögn 

milli skólastiga telja þeir Lazovsky og Reichenberg (2006) vera að finna í muninum á 

leiðsögninni. Nýliðum í leikskólum finnist leiðsögnin stopul og ómarkviss og sjá þeir 

því síður þörf fyrir hana. 

Anna Þóra Baldursdóttir (2000) segir að rekja megi einkenni kulnunar í starfi til 

lítillar leiðsagnar í upphafi starfsferils. Sömu sögu hefur McCammin (1992) að segja. 

Hún tekur fram að stuðningur í starfi sé góð leið sérstaklega fyrir nýja kennara til að 

minnka líkurnar á kulnun. Hún segir jafnframt að nýir kennarar þurfi meiri stuðning en 

þeir sem reyndari eru. Feiman-Nemser (1999) segir að þörfin á leiðsögn í upphafi sé 

mikil, annars sé hætta á að nýliðar gefist upp. Einnig telur hún (2003) að ekki sé hægt 

að kenna allt í kennaranámi sem til þarf svo árangur náist í kennslu. Það séu mjög litlar 

líkur á að við brautskráningu séu kennarar komnir með alla þá færni sem til þurfi í 

faginu. Hún segir að ef nýliðar fái ekki góðan stuðning og leiðsögn í upphafi starfsferils 

sé hætta á að þeir gefist upp. Starfsþróun getur orðið takmörkuð og nýliðar verða jafnvel 

neikvæðir út í starfið.  

Til að öðlast færni á ýmsum sviðum starfsins t.d. foreldrasamskiptum, agastjórnun 

o.þ.h. þurfa nýliðar að „gera“ og fá þekkinguna í gegnum reynslu sem ekki er hægt að 

verða fullnuma í eingöngu í kennaranáminu. 

Niðurstöður úr rannsóknum benda til að ef um góða, vel skipulagða og virka 

leiðsögn er að ræða þá séu meiri líkur á að nýliðar haldist lengur í starfi og finni til 

meira öryggis (Bartell, 2005; Jonson, 2002; María Steingrímsdóttir, 2005; Moir, Gless 

og Baron, 1999b). Jonson (2002) segir að nýliðar velti því fyrir sér hvort þeir munu 

komast heilir í gegnum daginn án þess að missa þolinmæðina og hvort þeir hafi það af 

út vikuna eða fram að næsta fríi. Einnig segir hann að nýliðar hugsi hvort þeir geti í 

alvöru unnið svona vinnu dag eftir dag.  
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2.5.1 Tilfinningaskeiðin  

Moir (1999a) hefur skilgreint tilfinningarnar sem hún telur að flestir nýliðar gangi í 

gegnum á fyrsta starfsári sínu. Hún skiptir þessum tilfinningum í sex skeið en hér verða 

ígrundunar– og eftirvæntingaskeiðin sett saman í eitt skeið. Skeiðin eru eftirfarandi:  

Eftirvænting: 

 Á þessu skeiði hefur nýliðinn störf fullur eftirvæntingar.  

 Hann er ákafur og hefur gert sér hugmyndir um hvernig hann eigi að 

ná markmiðum í nýja starfinu.  

Að halda velli: 

 Hér berst nýliðinn við að halda út daginn eða vikuna.  

 Verkefnin eru óþrjótandi og enginn tími er til að stoppa og líta til baka 

og ígrunda það sem hann hefur upplifað í nýja starfinu.  

Vonbrigði: 

 Á þessu tilfinningaskeiði upplifir nýliðinn oft vonbrigði yfir því að 

hlutirnir ganga ekki eins vel og hann hafði gert sér vonir um. 

 Hann fer að efast um eigið ágæti og hæfni til kennslu.  

 Væntingar til nýja starfsins hafa brostið.  

Endurnýjun: 

 Þetta tímabil hefst yfirleitt í byrjun árs en þá kemur nýliðinn aftur til 

starfa eftir jólaleyfi. Hann er endurnærður og fullur vonar, hann hefur 

haft tækifæri til að ígrunda og jafnvel skipuleggja starfið að nýju. 

Nýliðinn hefur nú betri skilning á starfinu, hefur öðlast aukið 

sjálfstraust og hæfni til að takast á við það sem koma skal.  

 Í lok þessa skeiðs er hann farinn að horfa fram á veginn og gera 

langtímaáætlanir en þó örlar á áhyggjum yfir því hvort hann hafi náð 

að skila því sem til var ætlast af honum til nemenda sinna. 

Ígrundun og eftirvænting: 

 Á þessu tilfinningaskeiði, sem varir síðustu vikur skólaársins, fer 

nýliðinn yfir farinn veg og ígrundar árangur sinn í starfinu. Hann 

metur vinnu sína yfir veturinn t.d. hvað gekk vel og hvað hefði betur 

mátt fara. Nýliðinn veltir því fyrir sér hvernig hann ætlar að byggja 

upp starfið næsta skólaár og hvaða breytingar hann hefur áhuga á að 

framkvæma.  
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 Á sama tíma og nýliðinn er farinn að sjá fyrir endann á vetrinum er 

hann jafnframt farinn að fá hugmyndir og velta fyrir sér næsta vetri 

(Moir, 1999a).  

Moir (1999a) telur að misjafnt sé hversu lengi hvert tímabil varir hjá hverjum og 

einum nýliða. Skólastjórnendur, leiðsagnarkennarar og aðrir samkennarar þurfa að 

vera vel á verði gagnvart þessum „tilfinningarússíbana“. Þeir þurfa að styðja við 

bakið á nýliðum og hjálpa þeim að komast í gegnum tímabilin þar sem hlutirnir 

virðast yfirþyrmandi, óyfirstíganlegir og verkefnin ærin.  

Ragnhildur Bjarnadóttir (2005b) nefnir að margir nýliðar verði við upphaf 

kennsluferils fyrir áfalli (reality shock) sem hefur áhrif á háleitar hugsjónir þeirra og 

þær gleymist í baráttunni við að lifa af í kennslu. Jafnframt segir hún að margir nýliðar 

upplifi gjá á milli faglegra viðmiða sem þeir hafa lært í kennaranáminu og ríkjandi 

viðmiða á starfsvettvangi. Nýliðar þurfi að fá betri stuðning eða leiðsögn til að tengja 

fræðilega og hagnýta þekkingu úr námi við reynsluna. Sama segja norsku fræðingarnir 

Handal og Lauvås (1983) sem líta svo á að mikilvægasta viðfangsefnið í leiðsögn nýliða 

sé að fá þá til að tengja saman fræðilegt nám og hagnýta reynslu.  

Fleiri rannsóknir benda til að nýliðar upplifi tilfinningaskeið líkt og Moir (1999a) 

skilgreinir. Feiman-Nemser (2003) segir að faglegt viðhorf t.d. áhugi á nýbreytni eða 

þróunarstörfum hrapi í upphafi kennsluferils en byrji svo að rísa aftur í lok fyrsta 

starfsárs. Svipaða niðurstöðu má sjá í rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005), 

nýliðarnir í hennar rannsókn virðast upplifa tilfinningaskeið Moir (1999a) að miklu 

leyti. 

Anna Þóra Baldursdóttir (2003) segir það mjög mikilvægt að kennarar fái stuðning 

í starfi og þá sérstaklega nýliðar. Það dragi úr líkum á kulnun. Fyrir starfsstéttir sem 

vinna með fólk og fyrir fólk er stuðningur í starfi mjög mikilvægur. Stuðningsaðilar eru 

í flestum tilfellum yfirmenn og samstarfsmenn. Stuðningurinn sem Anna Þóra fjallar um 

er í formi vináttu, hjálpar og umhyggju. Stuðningur yfirmanna, skólastjórnenda sem er 

talinn skipta miklu og oftast mestu máli, er í formi hróss, leiðbeininga eða framgangs í 

starfi. 

María Steingrímsdóttir (2005) segir að samkvæmt rannsókn sinni virðist 

skólastjórnendur koma lítið að nýliðum. Þeir skipta sér lítið af hvers konar starfskraftur 

er kominn til starfa í skólanum. Jafnframt virðast skólastjórnendur ekki skipta sér mikið 

af því hvernig leiðsögn nýliðinn fær og vera honum frekar fjarlægur. Yfirleitt var 

auðsótt að fá aðstoð skólastjórnanda ef nýliði leitaði eftir því en þeir nefndu að 
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frumkvæðið þyrfti að koma frá nýliðanum. Nýliðarnir leituðu frekar til deildarstjóra eða 

fagstjóra eftir aðstoð.  

Eitt af lykilatriðum í góðri leiðsögn er að hafa góða skólastjórnendur. Mikilvægt er 

að skólastjórar viðurkenni að stuðningur við nýliða skiptir mjög miklu máli þá eru meiri 

líkur á að tími sé gefinn til leiðsagnar (Scherer, 1999). Sergiovanni (1992, 1996) hefur 

haldið því fram að ef skólastjóri líti á sjálfan sig sem aðalnámsmanninn í 

skólasamfélaginu aukist fagmennska og hæfni kennara. Jafnframt telur hann að allir 

kennarar ættu að fá reglulega endurgjöf á störf sín frá stjórnendum, foreldrum og 

nemendum. Einnig sé það á ábyrgð skólastjóra að kennarar fái leiðsögn, sérstaklega 

nýliðar. Sergiovanni segir að kennarar eigi sjálfir að ráða ferðinni, hvaða málefni og 

viðfangsefni þeir taka fyrir og ígrunda. Ef þessir þættir eru til staðar sé hægt að tala um 

skóla sem samfélag þar sem stöðugt nám á sér stað sem stuðlar að aukinni hæfni 

kennara, starfsánægju er gefið meira tækifæri og aukin gæði í starfi eru hugsanleg.  

María Steingrímsdóttir (2005) segir að í upphafi skólaárs sé þörfin fyrir leiðsögn 

mest, við undirbúning kennslunnar, skipulag annar og fyrstu dagana með nemendum. 

Reynsla nýliða er að þeir eru ráðvilltir, óöruggir um ýmis mál varðandi skipulag t.d. 

hvar hlutir eru geymdir. Munur var á líðan nýliða þessa fyrstu daga í starfi. Þeir sem 

voru með leiðsögn sögðu að þeim hefði fundist sem þeir tilheyrðu einhverjum og að 

þeim hafi þótt gott að fylgja leiðsagnarkennaranum eftir fyrstu dagana. Nýliðarnir sem 

fengu ekki leiðsagnarkennara töldu að fyrstu dagana í starfi hefðu þeir unnið ómarkvisst 

og ekki verið alveg vissir um hvað þeir ættu að gera. Nýliðarnir hefðu viljað að 

leiðsagnarkennarinn eða stjórnendur hefðu komið í kennslustund til að fylgjast með 

hvernig gengi hjá þeim, að þeir fengju endurgjöf á kennsluna frá reyndari kennurum. 

Einnig fannst þeim vanta betri upplýsingar um óskráðu reglurnar, hina ýmsu siði og 

venjur sem eru við líði í skólum. Ragnhildur Bjarnadóttir (2005b) talar um að 

fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa verið síðustu árin eigi sammerkt þá niðurstöðu 

að upphafsreynsla kennara í starfi hafi mikil áhrif á náms– og þroskaferil hans.  

 

2.5.2 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um þá gífurlegu þróun sem orðið hefur á rúmri öld í 

leikskólamálum á Íslandi sem hefur m.a. haft í för með sér breytingar á hlutverkum 

leikskólakennara. Breyting sem er frá því að vera gæsla fyrir börn til þess að verða 

menntastofnun fyrir nemendur. Hlutverk leikskólakennara eru mörg og ábyrgðarmikil 
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og hafa einnig tekið miklum breytingum. Leikskólakennurum er ætlað að efla alhliða 

þroska nemenda sinna á grundvelli laga um leikskóla (2008) og búa þeim hollt og 

hvetjandi uppeldisumhverfi. Einnig ber leikskólakennurum að starfa eftir Aðalnámskrá 

leikskóla (1999) og Siðareglum kennara sem segja til um skyldur leikskólakennara.  

Einnig var fjallað lítillega um hvað felst í fagmennsku kennara, faglegu sjálfstrausti 

og starfshæfni þeirra. Af skrifum fræðimanna um þá þætti má sjá að fagmennska skiptir 

miklu máli í starfi kennara og ekki er hægt að ætlast til af nýliða að hann hafi öðlast 

mikið faglegt sjálfstraust. Jafnframt að faglegt sjálfstraust hafi áhrif á starfsþróun og 

líðan þeirra. Nýliði öðlast aukið faglegt sjálfstraust með æfingu og reynslu í kennslu og 

hann hefur þörf fyrir hvatningu. Kvíði og áhyggjur geta haft neikvæð áhrif á faglegt 

sjálfstraust kennara og því er mikilvægt að þeim sé veitt leiðsögn og stuðningur við 

upphaf starfsferils. Líta má á hugtakið starfshæfni kennara sem eins konar brú milli 

hugsana um starf sitt og athafna. Einnig hafa fræðimenn skrifað um að starfshæfni sé 

skilgreind sem geta starfsmanna til að takast á við störf sín.  

Sterkar vísbendingar koma fram í kaflanum um að þörf nýliða fyrir leiðsögn er fyrir 

hendi og að óöryggi er tilfinning sem margir finna fyrir í upphafi starfsferils. 

Niðurstöður úr rannsóknum benda til að nýliðar komi til starfa fullir eftirvæntingar að 

brautskráningu lokinni. Jafnframt að fyrsta starfsár þeirra sé þeim oft mjög erfitt og þeir 

verði fyrir raunveruleikaáfalli við upphaf starfsferils. Ýmislegt komi upp á sem nýliðar 

hafi ekki gert ráð fyrir og raunveruleikinn er oft annar en þeir gerðu sér í hugarlund. 

Einnig kemur fram í kaflanum að mikilvægt er að veita nýliðum leiðsögn fyrstu mánuði 

þeirra í starfi. Hlutverk leikskólakennara eru mörg og reyna á þá faglega og 

persónulega. Leikskólakennarastéttin má ekki við því að missa kennara úr starfi vegna 

óöryggis sem hægt er að minnka líkur á með leiðsögn. Skólastjórnendur sem eru ábyrgir 

fyrir faglegri forystu þurfa að veita tíma til leiðsagnar og fylgja henni eftir. Nauðsynlegt 

er að styðja við nýliða þegar þeir hefja kennslu því það hjálpar þeim að efla fagþroska 

sinn og styrkja starfskenningar sínar. Með aukinni vitneskju um reynslu og þarfir nýliða 

í leikskólum fyrir leiðsögn ætti að vera auðveldara að koma til móts við nýliða og draga 

úr óöryggi þeirra. Í lok kaflans er fjallað um tilfinningaskeið sem skrifað hefur verið um 

að nýliðar gangi í gegnum fyrsta starfsár sitt í kennslu. 

Í næsta kafla verður fjallað um þætti sem snúa að rannsókninni sjálfri s.s. 

rannsóknarspurningarnar, rannsóknarsnið, spurningalistann, þýði rannsóknarinnar, 

framkvæmd hennar og gagnagreiningu. 
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3. Aðferð 

 Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem lögð er til grundvallar í 

rannsókninni. Rannsóknarspurningar eru settar fram og þeim aðferðum sem notaðar 

voru við öflun upplýsinga lýst. Gerð er grein fyrir þátttakendum í rannsókninni, gerð 

spurningalistans, framkvæmd rannsóknar og greiningu gagna.  

    

3.1 Rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni var leitað eftir upplýsingum um líðan nýliða í leikskólum og þörf þeirra 

fyrir leiðsögn. Eftirfarandi spurningar voru notaðar til þess:  

 

1) Hver er reynsla nýliða í leikskólum fyrstu mánuði þeirra í starfi?  

2) Hver er þörf þeirra fyrir leiðsögn í upphafi starfs?  

 

3.2 Rannsóknarsnið 

Megindleg aðferð var valin við gerð rannsóknarinnar er fólst í spurningakönnun. Sú 

rannsóknaraðferð hentar vel þar sem vilji var til að ná til heildarþýðis. Með því eru 

meiri líkur á að ákveðið yfirlit fáist yfir þörf nýliða fyrir leiðsögn og líðan þeirra fyrstu 

mánuði í starfi.  

Styrkur spurningalista er að með slíku mælitæki er hægt að safna saman 

fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Styrkur þessarar aðferðar er einnig sá að 

upplýsingar eru réttmætar að því leyti að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist 

gera og þess sem það gerir. Spurningalisti er mælitæki og verður því að vera 

áreiðanlegur og réttmætur (Þorlákur Karlsson, 2003).  

 

3.2.1 Spurningalisti 

Við gerð spurningalistans voru hafðar til hliðsjónar leiðsagnarreglur sem byggjast á 

langri reynslu rannsóknarmanna. Þær reglur byggja á að byrjað sé á áhugaverðum 

spurningum og léttar spurningar hafðar á undan þeim erfiðu. Bakgrunnsspurningar séu 
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ekki of margar og aðalrannsóknarspurningarnar fyrir miðju. Spurningar sem geta haft 

áhrif hver á aðra voru aðskildar. Þá var haft í huga við gerð spurningalistans hvort 

raðáhrifa gætti og reynt að forðast þau eftir bestu getu (Þorlákur Karlsson, 2003). Til að 

sem mest svarhlutfall næðist og listinn væri sem áreiðanlegastur var leitast við að hafa 

hann sem aðgengilegastan fyrir alla þátttakendur. 

Spurningalistinn var í grófum dráttum byggður upp á eftirfarandi hátt: 

Byrjað var á að spyrja bakgrunnsspurninga eins og frá hvaða skóla nýliði hafi 

brautskráðst, á hvaða aldri hann væri og hvort nýliðinn hafi starfsreynslu úr leikskóla 

áður en hann hóf nám í leikskólakennarafræðum. Spurt var hvort viðkomandi hafi farið 

í starf í leikskóla að lokinni brautskráningu, ef nei þá um ástæðu þess að viðkomandi 

hafi ekki farið í starf og hvort hann hugsi sér að hefja starf í leikskóla í náinni framtíð. 

Ef spurningu hvort nýliði hafi farið í starf í leikskóla er svarað játandi komu spurningar 

sem náðu yfir líðan hans við upphaf starfsins, hvort óöryggis hafi gætt eða ekki. Hvort 

nýliða hafi fundist hann bera of mikla faglega ábyrgð á fyrstu mánuðum starfsins. 

Einnig hvort líðan hans samræmdist tilfinningaskeiðunum sex sem tilgreind eru hér að 

framan. Hvort nýliði hafi fengið sérstakan leiðsagnarkennara við upphaf starfsins. Þeirri 

spurningu var hægt að svara játandi eða neitandi; ef svarað var jákvætt var spurt meira 

út í leiðsögnina sem nýliðinn fékk. Hvort hún hafi samræmst þörfum nýliðans fyrir 

leiðsögn. Ef svarið var nei var spurt hvort nýliðinn teldi sig hafa haft þörf fyrir leiðsögn. 

Spurt var hvort skólastjórinn hafi lagt áherslu á að nýliði fengi leiðsögn og hvort hann 

hafi fylgt nýliðanum eitthvað eftir. Að endingu voru spurningar um upplifun 

þátttakenda af spurningalistanum og hvort hann hafi fengið þá til að ígrunda þau mál 

sem spurt var um.  

Svarkvarðinn sem oftast var notaður þegar já og nei svör áttu ekki við var fimm 

punkta Likert raðkvarði. Með t.d. svarmöguleikunum mjög miklu, miklu, litlu, mjög 

litlu og engu. Gert var ráð fyrir því að sá sem fann fyrir mjög miklu öryggi hafi verið 

jákvæðari en sá sem fann fyrir mjög litlu öryggi. Leitast var við að kvarðinn næði 

jafnlangt frá miðju í báðar áttir (Amalía Björnsdóttir, 2007). Um var að ræða meðvitaða 

ákvörðun að gefa ekki möguleika á að svara „hvorki né“ eða „hlutlaus“.  
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3.3 Þýðið í rannsókninni  

Tveir skólar brautskrá nemendur með B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum, það eru 

Háskólinn á Akureyri (HA) og Kennaraháskóli Íslands (KHÍ) sem nú hefur verið 

sameinaður Háskóla Íslands. Til að niðurstöður rannsóknarinnar verði sem 

áreiðanlegastar var ákveðið að leita til allra sem brautskráðust vorið 2008 úr 

leikskólakennarafræðum frá KHÍ og HA til að taka þátt í rannsókninni. Heildarfjöldi 

nýútskrifaðra leikskólakennara vorið 2008 var 114 nemendur; frá HA útskrifuðust 49 

nemendur og frá KHÍ 65. Nafnalistar þátttakenda fengust hjá Kennaraháskóla Íslands og 

Háskólanum á Akureyri.  

Hluti úr hópi nýbrautskráðara frá KHÍ hafði lokið fóstrunámi frá Fósturskóla 

Íslands og var að bæta við sig námi til B.Ed. gráðu og telst því ekki nýliðar. Einungis 

níu sendu mér staðfestingu á að þeir féllu ekki í hóp nýliða og tækju ekki þátt í 

rannsókninni. Það má segja að um ákveðinn galla hafi verið að ræða í rannsókninni, því 

þátttakendur sem voru að ná sér í B.Ed. gráðuna voru ekki beðnir í bréfinu, sem allir 

þátttakendur fengu, að senda staðfestingu í tölvupósti til rannsakanda þess efnis að um 

viðbótarnám var að ræða. Ef rannsakandi hefði óskað eftir því hefðu e.t.v. fleiri látið 

vita að þeir féllu ekki undir skilgreininguna á nýliða. Í ljósi þess var heildarfjöldi 

þátttakenda í rannsókninni 105 nýbrautskráðir leikskólakennarar frá HA og KHÍ. 

 

3.4 Framkvæmd  

Til að afla gagna var sent bréf til allra nýbrautskráðra leikskólakennara þ.e. þeirra sem 

brautskráðust vorið 2008 frá Háskólanum á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands og þeir 

beðnir að svara spurningalistanum sem var aðgengilegur á veraldarvefnum. Áður en 

spurningalistinn var lagður fyrir voru tíu reyndir leikskólakennarar beðnir að svara 

honum, svo hægt væri að gera endurbætur ef spurningarnar væru á einhvern hátt óljósar 

eða veittu ekki svör við því sem til var ætlast. Þeir sem forprófuðu listann voru beðnir 

að greina frá öllu því sem þótti óljóst, óþægilegt, vantaði inn í eða ekki við hæfi. 

Spurningalistinn var settur upp í forritinu Surveymonkey sem Akureyrarbær hefur 

samning um afnot af og gaf fræðslustjóri góðfúslegt leyfi til að nota við rannsóknina. 

Jafnframt fékk rannsakandi aðstoð frá starfsmanni Akureyrarbæjar sem sér um tölvumál 

fyrir bæinn. Hann setti spurningalistann upp í forritinu og sendi rannsakanda svör 

þátttakenda að svartíma loknum. Í Surveymonkey–forritinu er þess gætt að svör séu 

ekki rekjanleg til svarenda.  



30 

Bréf sem innihélt kynningu á rannsókninni og vefslóð að spurningalistanum var sent 

1. mars 2009 til þátttakenda. Upphaflega var gert ráð fyrir að könnunin væri opin til 11. 

mars 2009 en þegar sá tími var að verða útrunninn fengu þátttakendur sent annað bréf. Í 

því var þeim sem búnir voru að svara spurningalistanum þökkuð þátttakan en þeim sem 

ekki höfðu svarað bent á að svartími hefði verið framlengdur til 15. mars 2009 og þeir 

hvattir til að taka þátt. Einnig var ítrekuð nauðsyn þess að sem flestir svöruðu svo 

marktækari niðurstaða næðist. Senda þurfti út þriðja bréfið vegna tæknilegs vandamáls 

sem upp kom. Í því bréfi var sagt frá að upp hefði komið vandamál, þeir sem áttu eftir 

að svara beðnir að gera það, hinum þökkuð þátttakan og beðist afsökunar á ónæði þessa 

bréfs.  

Í spurningalistanum var leitað eftir aldri þátttakenda. Hugmyndin var sú að með því 

mætti skoða hvort breytan aldur hefði áhrif á afstöðu svarenda. Galli var hins vegar í 

spurningunni sem rannsakandi tók ekki eftir fyrr en langt var liðið á tímann sem 

spurningalistinn var aðgengilegur á veraldarvefnum. Spurningin var á þá leið að 

þátttakendur voru beðnir að haka við á hvaða aldri þeir væru. Gallinn var sá að það 

vantaði aldursbilið 30 – 40 ára í svarmöguleikana sem gefnir voru. Því var ekki hægt að 

kanna hvort munur væri á þörf fyrir leiðsögn eftir aldri þátttakenda.  

Tilkynnt var til persónuverndar um væntanlega rannsókn og að persónugreinandi 

gögn væru ekki í rannsókninni og að ekki væri með nokkru móti hægt að rekja gögn til 

þátttakenda. 

 

3.5 Gagnagreining 

Að gagnasöfnun lokinni voru gögnin keyrð inn í Excel og unnið var á lýsandi hátt með 

gögnin og gerðar voru tíðnitöflur, súlurit og kökur. Með því að nota lýsandi tölfræði má 

finna t.d. hvað er dæmigert fyrir gögnin og hversu miklu munar á einstaklingum í 

hópnum (Amalía Björnsdóttir, 2003). Öll svör þátttakenda voru tölusett í töflureikninum 

Excel. Við tölfræðilega úrvinnslu úr spurningalistanum var leitast við að fá upplýsingar 

um reynslu nýliða og þörf þeirra fyrir leiðsögn fyrstu mánuði í starfi. Úrvinnslan laut að 

því að ná fram í hvaða þáttum starfsins nýliðar fyndu fyrir minnsta öryggi og hefðu 

mestu þörfina fyrir leiðsögn. 

Í upphafi var ætlunin að greina á tölfræðilegan hátt með marktektarprófum hvort 

marktækur munur væri á reynslu og þörf nýliða fyrir leiðsögn. Kanna átti hvort munur 

væri út frá breytunum, frá hvorum skólanum nýliðinn brautskráðist þ.e.a.s. frá 
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Háskólanum á Akureyri eða Kennaraháskóla Íslands og út frá breytunum höfðu unnið í 

leikskóla áður en nám í leikskólakennarafræðum hófst eða ekki unnið áður. Í ljósi þess 

hve lítil svörun var við spurningalistanum eða um 50% reyndist ekki unnt að 

framkvæma marktæknipróf á niðurstöðunum því styrkur hópanna sem bera átti saman 

var ekki nægilega mikill.  
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4. Niðurstöður 

 Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr rannsókninni. Byrjað er á því að greina 

frá svarhlutfalli í spurningakönnuninni og bakgrunnsbreytum. Einnig er greint frá 

svörum nýbrautskráðra leikskólakennara við spurningalistanum og þau skoðuð í texta, 

myndum og töflum. Niðurstöðunum er skipt eftir þemum í sex undirkafla sem eru: 

Svörun við spurningalista, bakgrunnsbreytur, öryggi, fagmennska, leiðsögn og líðan í 

starfi. Notuð eru orðin þátttakendur, nýliðar og nýbrautskráðir leikskólakennarar yfir 

þá einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni. 

       

4.1 Svörun við spurningalista 

Heildarfjöldi þátttakenda var 105 leikskólakennarar brautskráðir frá HA og KHÍ. Alls 

svöruðu 54 þátttakendur spurningalistanum eða 51,4% svörun. Fjöldi svarenda úr HA 

var 28 einstaklingar og 26 úr KHÍ. Á mynd 1 má sjá svörunina við spurningalistanum út 

frá þýði og hvernig skiptingin er milli HA og KHÍ.  

 

 

Mynd 1. Svörun við spurningalista 

 

Svörunin endurspeglar þýðið ekki næganlega vel. Þótt fleiri nýliðar séu brautskráðir frá 

KHÍ eru þeir færri í svarendahópnum. Það kann að hafa áhrif á niðurstöður ef við gefum 
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okkur að viðhorf nýliða kunni að vera önnur en þeirra frá HA. Því ber að hafa fulla gát 

við túlkun niðurstaðna í ljósi þess að munur er á svörun út frá skólum og að hver 

þátttakandi vegur mikið.  

 

4.2 Bakgrunnsbreytur  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í 

leikskólakennarafræðum. Ætla mætti að þeir nýliðar sem höfðu starfað í leikskóla áður 

en þeir hófu nám hafi öðlast einhverja starfsreynslu. Sú reynsla hefur hugsanlega áhrif á 

þörf nýbrautskráðra leikskólakennara fyrir leiðsögn og eykur öryggi þeirra í upphafi 

starfsins. Á mynd 2 má sjá hve margir nýliðar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 

starfað í leikskóla áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum. 

 

 

Mynd 2. Höfðu unnið áður í leikskóla  

 

Líkt og sjá má á mynd 2 hafði mikill meirihluti unnið í leikskóla áður en hann hóf nám í 

leikskólakennarafræðum eða tæp 80%. Rúmur fimmtungur hafði ekki unnið áður í 

leikskóla. 

Í spurningalistanum var spurt hvort nýliðar hafi farið að starfa í leikskólum að 

brautskráningu lokinni og var mikill meirihluti þátttakenda sem gerði það eða 92,5%. 

Af þeim 7,5% sem ekki hófu störf í leikskólum strax að lokinni brautskráningu fór 

helmingurinn í fæðingarorlof, einn tók sér gott sumarfrí með fjölskyldunni og einn fór í 

framhaldsnám. Þegar spurt var hvort nýbrautskráði leikskólakennarinn hafi hugsað sér 

að hefja störf í leikskóla í náinni framtíð kemur í ljós að 40% segja já en 60% segjast 



34 

hafa verið í vinnu í leikskóla fyrir. Einn sagðist vera bæði leik– og grunnskólakennari 

og hafi hugsað sér að starfa við annað hvort.  

Innan leikskóla eru nokkur starfssvið sem nýliði getur sóst eftir að starfa við. 

Misjafnt er eftir stærð leikskóla hversu mörg þau eru og í minni leikskólum eru ekki öll 

starfssvið í boði sem nefnd eru í spurningunni. Í töflu 1 má sjá hvert starfssvið nýliða 

sem tóku þátt í rannsókninni er innan leikskóla. 

 

 Fjöldi Hlutfall 

Leikskólastjóri 0 0% 

Aðstoðarleikskólastjóri 2 3% 

Deildarstjóri 28 43% 

Sérkennslustjóri 2 3% 

Leikskólakennari 33 51% 

Leikskólasérkennari 0 0% 

Tafla 1. Starfssvið þátttakenda 

 

Flestir nýliðar sem tóku þátt í rannsókninni réðu sig sem almenna leikskólakennara á 

deild eða rétt rúmur helmingur en 40% réðu sig í deildarstjórastöðu. Enginn réði sig í 

leikskólastjórastöður eða sem leikskólasérkennara og aðeins tveir kváðust hafa ráðið sig 

sem sérkennslustjóra.  

 

4. 3 Öryggi  

Leitað var upplýsinga um öryggi nýliða í starfi þegar þeir feta sín fyrstu spor sem 

fagmenn. Þegar nýliðar í leikskólum voru spurðir um upplifun þeirra á því hversu oft 

eða sjaldan þeir hafi fundið fyrir óöryggi í starfi má sjá á mynd 3 að upplifun 

þátttakenda var mjög misjöfn. 
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Mynd 3. Líðan nýliða fyrstu vikur og mánuði í starfi 

 

Rétt tæplega helmingur sagðist hafa fundið mjög oft eða oft fyrir óöryggi. Aðeins færri 

eða um 41% fundu sjaldan eða mjög sjaldan fyrir óöryggi. 10% segjast aldrei hafa 

fundið fyrir því að vera óöruggur í starfi.  

Ef svör þátttakenda eru skoðuð út frá bakgrunnsbreytunum, höfðu unnið í leikskóla 

áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum eða ekki unnið áður í leikskóla kemur í 

ljós að þátttakendur sem höfðu ekki unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í 

leikskólakennarafræðum fundu fyrir meira óöryggi en þeir sem höfðu einhverja 

starfsreynslu. Hátt hlutfall eða 73% nýliða sem höfðu ekki unnið áður í leikskóla fundu 

oft fyrir óöryggi í starfi sínu sem leikskólakennarar fyrstu mánuðina en 42% þeirra sem 

höfðu starfað áður í leikskóla.  

Til að afla sem gleggstra upplýsinga um hversu miklu eða litlu öryggi nýliðar í 

leikskólum finna fyrir í níu þáttum sem tengjast daglegu starfi leikskólakennara voru 

þeir beðnir að segja til um upplifun sína í þeim þáttum. Tíundi liðurinn var annað, þar 

sem þátttakendur gátu skrifað um þá þætti sem þeir töldu sig finna fyrir miklu eða litlu 

öryggi í. Svörin koma fram í töflu 2. 
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Mjög 

miklu Miklu Litlu 

Mjög 

litlu Engu 

a) í foreldrasamskiptum? 10% 47% 33% 8% 2% 

b) í skipulögðu hópastarfi með nemendum? 22% 50% 20% 6% 2% 

c) í samskiptum við reyndari leikskólakennara? 12% 48% 34% 0% 6% 

d) í samskiptum við samstarfsfólk? 10% 48% 28% 8% 6% 

e) í sambandi við óskráðar reglur og hefðir sem gilda  

    í leikskólanum? 6% 40% 32% 18% 4% 

f) í sambandi við skipulagningu starfsins? 8% 42% 34% 12% 4% 

g) í sambandi við sérkennslu einstakra nemenda? 4% 30% 44% 16% 6% 

h) við ákvarðanatöku sem tengdist nemendum þínum? 6% 58% 26% 8% 2% 

i) við ákvarðanatöku sem tengdist dagskipulagi? 12% 42% 32% 10% 4% 

Meðaltal   55% 41%  4% 

Tafla 2. Öryggi nýliða í starfi fyrstu mánuðina 

 

Eins og sjá má í töflu 2 er misjafnt hvað veldur nýliðum sem tóku þátt í rannsókninni 

miklu eða litlu öryggi í starfi. Minnsta örygginu finna þeir fyrir í sambandi við 

sérkennslu einstakra nemenda, 60% þátttakenda finna fyrir litlu öryggi í þeim þætti. 

34% nýliða telja sig nokkuð örugga í sérkennslu einstakra nemenda en 6% segjast ekki 

finna fyrir neinu öryggi þegar kemur að sérkennslu. Þegar þátttakendur voru spurðir um 

öryggistilfinningu í sambandi við óskráðar reglur og hefðir sem eru í gildi í leikskólum 

kemur í ljós að 50% þeirra sögðust finna fyrir litlu öryggi og 46% fundu fyrir miklu 

öryggi. 4% sögðust ekki finna fyrir neinu öryggi þegar kom að óskráðum reglum og 

hefðum. Sjá má á svörum þátttakenda út frá bakgrunnsbreytunum, höfðu unnið í 

leikskóla áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum og ekki unnið áður í 

leikskóla að 64% þátttakenda sem höfðu ekki unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í 

leikskólakennarafræðum fundu fyrir litlu öryggi í sambandi við óskráðar reglur og 

hefðir en 45% þeirra sem höfðu unnið áður í leikskólum fundu fyrir litlu öryggi. 

Eitt af mörgum hlutverkum leikskólakennara er að skipuleggja hópastarf og vinnu 

sína almennt. Nýliðarnir sem tóku þátt í rannsókninni skiptast nánast í jafn stóra hópa 

þegar spurt var um líðan þeirra í sambandi við skipulagningu. 50% segjast hafa fundið 

fyrir miklu öryggi í því sambandi en það gæti reynst þeim 46% sem segjast hafa fundið 

fyrir litlu öryggi erfitt að skipuleggja sig. 13 prósentustigum fleiri þátttakendur sem ekki 

höfðu unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum eða 55% fundu 

fyrir litlu öryggi í sambandi við skipulagningu starfsins en 42% þeirra sem höfðu unnið 

áður í leikskólum. Í sambandi við ákvarðanatöku tengda dagskipulagi finna 42% 

þátttakenda fyrir litlu öryggi en 54% fyrir miklu öryggi. 4% nýliða sem svöruðu 
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spurningunni fundu fyrir engu öryggi við ákvarðanatöku tengda dagskipulagi. 16 

prósentustigum fleiri þátttakendur sem ekki höfðu unnið í leikskóla áður en þeir hófu 

nám í leikskólakennarafræðum fundu fyrir litlu öryggi í sambandi við ákvarðanatöku 

tengda dagskipulagi en þeir sem höfðu unnið áður í leikskólum. 55% þeirra sem höfðu 

enga starfsreynslu úr leikskóla fundu fyrir litlu öryggi í þessu sambandi en 39% þeirra 

sem höfðu starfsreynslu. 

Eitt af hlutverkum leikskólakennara er að veita foreldrum stuðning við uppeldi 

barna þeirra og miklu máli skiptir að nýliði finni fyrir öryggi gagnvart foreldrum. 

Rúmur helmingur eða 57% nýliða sem tók þátt í rannsókninni fann fyrir miklu öryggi í 

foreldrasamskiptum. 41% þátttakenda fann fyrir litlu öryggi í því sambandi og 2% 

fundu fyrir engu öryggi í foreldrasamskiptum. Ef skoðað er úr frá breytunum höfðu 

unnið áður í leikskóla eða ekki unnið áður má sjá að 50% þátttakenda sem ekki höfðu 

unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum fundu fyrir litlu 

öryggi í foreldrasamskiptum en 37% þeirra sem höfðu unnið áður í leikskólum. Nýliðar 

voru spurðir hversu miklu eða litlu öryggi þeir fundu fyrir í samskiptum við reyndari 

leikskólakennara annars vegar og samstarfsfólk hins vegar. 60% þátttakenda í 

rannsókninni fundu fyrir miklu öryggi í samskiptum við reyndari leikskólakennara. 

Mjög svipað hlutfall sagði þegar spurt var um líðan í samskiptum við samstarfsfólk að 

þeir hefðu fundið fyrir miklu öryggi í þeim samskiptum eða 58%. Um 35% nýliða sem 

tóku þátt í rannsókninni fundu hins vegar fyrir litlu öryggi í samskiptum við reyndari 

leikskólakennara og samstarfsfólk og 12% fundu ekki fyrir neinu öryggi í þessum 

samskiptum. Fram kemur í töflu 2 að 64% þátttakenda finna fyrir miklu öryggi við 

ákvarðanatöku sem tengdist nemendum. Jafnframt má sjá að um þriðjungur nýliða sem 

svaraði spurningunni fann fyrir litlu öryggi við ákvarðantöku sem snéri að nemendum 

og 2% fundu fyrir engu öryggi í þeim þætti starfsins. Sá þáttur starfsins sem 

þátttakendur fundu fyrir mestu öryggi var í sambandi við skipulagt hópastarf. 72% 

nýliða sem tóku þátt fundu fyrir miklu öryggi en 26% fyrir litlu og 2% fundu fyrir engu 

öryggi í skipulögðu hópastarfi. 

Þátttakendum í rannsókninni var boðið að skrifa hvað annað hafi valdið þeim miklu 

eða litlu öryggi fyrstu mánuði í starfi sínu sem leikskólakennarar. Þeir sem kusu að 

svara því nefndu nokkrir sem dæmi stjórnunarleysi í leikskólanum. Tveir nefndu að 

kröfurnar væru of miklar, nú ættu þeir að kunna alveg til verka í leikskólanum því þeir 

væru brautskráðir leikskólakennarar og nematímabilið liðið. Einn þátttakandi sagði: 
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„vantaði oft að hafa einhvern sem hægt væri að leita til og gæti gefið sér tíma með 

mér“. 

Nokkrir nefndu að þeir hefðu fundið fyrir litlu öryggi í sambandi við vandamál tengd 

starfsmönnum og að stjórna deildarfundum. Einn tiltók að of lítið sjálftraust hafi valdið 

honum óöryggi fyrstu mánuðina í starfi, annar nefndi tímaleysi og einn annar nefndi að 

erfitt hefði verið að halda uppi aga. Einn þátttakandi sagði að: 

„óyrtar kröfur frá eldri starfsmönnum“ 

hafi valdið honum litlu öryggi og annar þátttakandi sagði að hann: 

„ætti að geta meira og vita meira en mér fannst ég geta“ 

Þegar meðaltal á hversu miklu eða litlu öryggi nýliðar sem tóku þátt í rannsókninni 

fundu fyrir í starfi er reiknað út kemur í ljós að 55% þátttakenda finna fyrir miklu 

öryggi og 41% fyrir litlu öryggi en 4% nýliða finna ekki fyrir neinu öryggi í starfi. 

 

4.4 Fagmennska 

Leitað var eftir upplýsingum um viðhorf nýliða á því hversu stoltir þeir væru af því að 

vera leikskólakennarar og hvort þeir héldu að virðing væri borin fyrir starfi 

leikskólakennara í þjóðfélaginu. Nær allir nýliðar sem tóku þátt í rannsókninni voru 

mjög eða frekar sammála því að þeir væru stoltir af því að vera leikskólakennarar eða 

98%. 2% voru lítið sammála því en enginn var frekar eða alveg ósammála. Skiptingin er 

ekki eins jákvæð þegar þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir 

væru því að virðing væri borin fyrir starfi þeirra í þjóðfélaginu. 39% voru mjög eða 

frekar sammála, 55% voru lítið sammála eða frekar ósammála og 6% voru alveg 

ósammála því að virðing væri borin fyrir störfum leikskólakennara í þjóðfélaginu. 

Margar uppeldisstefnur eru í gangi í leikskólum landsins. Meirihluti nýliða sem þátt 

tók í rannsókninni er mjög eða frekar sammála að þeir séu meðvitaðir um eftir hvaða 

uppeldisstefnu þeir vinni í leikskólanum eða 88%. Þeir sem voru lítið sammála voru um 

12% en enginn var alveg ósammála.  

Nýliðar voru spurðir hversu mikla eða litla faglega ábyrgð þeir hefðu borið fyrstu 

mánuði í starfi sínu. Skoðanir þeirra má sjá á mynd 4. 
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Mynd 4. Fagleg ábyrgð fyrstu mánuði í starfi 

 

Mikill meirihluti telur að þeir hafi borið mikla faglega ábyrgð en tæpur fimmtungur 

fannst þeir bera hæfilega mikla. 8% segjast hafa borið mjög litla eða enga faglega 

ábyrgð.  

Nýliðar sem tóku þátt í rannsókninni voru beðnir að svara því hversu sammála eða 

ósammála þeir væru að með því að svara spurningalistanum hefðu þeir ígrundað þörf 

sína fyrir leiðsögn og sjálfa sig sem fagmenn. Svörin við þeim spurningum má sjá í 

mynd 5 og 6. 

 

 

Mynd 5. Ígrundun nýliða á þörf sinni fyrir leiðsögn 

 

Ekki nema um tíundi hluti þátttakenda var því lítið sammála að hann hefði ígrundað 

þörf sína fyrir leiðsögn en tæp 90% voru hins vegar mjög eða frekar sammála. Á mynd 
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6 kemur fram niðurstaða úr spurningunni hvort nýliðar hafi ígrundað eigin fagmennsku 

með því að svara spurningalistanum. 

 

 

Mynd 6. Ígrundun nýliða á eigin fagmennsku 

 

Fram kemur á mynd 6 að mikill meirihluti þátttakenda er sammála þeirri fullyrðingu 

sem sett var fram í sambandi við ígrundun þeirra á eigin fagmennsku. Það eru ekki 

nema 4% nýliða sem svöruðu þessari spurningu sem eru lítið sammála því og 2% 

sögðust vera mjög ósammála því að hafa ígrundað sína eigin fagmennsku með því að 

svara spurningalistanum. 

 

4.5 Leiðsögn 

Til að afla upplýsinga um þörf nýliða fyrir leiðsögn fyrstu mánuði í starfi var sett fram 

spurning í tíu liðum um ýmsa þætti í daglegu starfi leikskólakennara. Síðasti liðurinn 

var annað, þar sem þátttakendur gátu skrifað um þætti sem þeir töldu sig þurfa leiðsögn 

við. Svörin koma fram í töflu 3. 
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Mjög 

mikla Mikla Litla 

Mjög 

litla Enga 

a) í foreldrasamskiptum? 
4% 28% 42% 18% 8% 

b) í skipulögðu hópastarfi með nemendum? 
2% 22% 44% 12% 20% 

c) í samskiptum við reyndari leikskólakennara? 
4% 30% 28% 22% 16% 

d) í samskiptum við samstarfsfólk? 
8% 16% 36% 18% 22% 

e) í sambandi við óskráðar reglur og hefðir sem gilda  

    í leikskólanum? 
12% 32% 30% 14% 12% 

f) í sambandi við skipulagningu starfsins? 
6% 36% 38% 10% 10% 

g) í sambandi við sérkennslu einstakra nemenda? 
12% 46% 26% 6% 10% 

h) við ákvarðanatöku sem tengdist nemendum þínum? 
2% 28% 40% 24% 6% 

i) við ákvarðanatöku sem tengdist dagskipulagi? 
6% 18% 38% 18% 20% 

Meðaltal   35% 51%  14% 

Tafla 3. Þörf nýliða fyrir leiðsögn fyrstu mánuði í starfi 

 

Lesa má úr töflu 3 að nýliðar sem tóku þátt í rannsókninni hafa mismikla þörf á 

leiðsögn fyrstu mánuði í starfi sem leikskólakennarar. Mestu þörfina fyrir leiðsögn hafa 

þeir í sambandi við sérkennslu einstakra nemenda eða um 58% þátttakenda sem telja sig 

þurfa mikla eða mjög mikla leiðsögn. 32% sem segjast þurfa litla eða mjög litla 

leiðsögn í þeim málum og 10% segjast ekki þurfa neina leiðsögn í sérkennslu einstakra 

nemenda. Ef litið er á hversu hátt hlutfall telur sig þurfa leiðsögn í þessum málaflokki 

samræmist það vel hversu margir fundu fyrir litlu öryggi því um 60% þátttakenda fundu 

fyrir litlu öryggi í sambandi við sérkennslu einstakra nemenda. 

Í sambandi við óskráðar reglur og hefðir finna nýliðar fyrir frekar litlu öryggi því 

44% segjast þurfa mikla eða mjög mikla leiðsögn þegar kemur að þeim lið en 44% 

segjast þurfa litla. 12% segjast ekki þurfa neina leiðsögn í óskráðu reglunum og hefðum 

sem eru í gildi í leikskólanum. Ef skoðuð eru svör þátttakenda út frá 

bakgrunnsbreytunum, höfðu unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í 

leikskólakennarafræðum eða ekki unnið áður í leikskóla kemur eftirfarandi í ljós. 

Þátttakendur sem höfðu unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í 

leikskólakennarafræðum höfðu minni þörf á leiðsögn í sambandi við þennan þátt 

starfins. 16% nýliða sem höfðu starfsreynslu úr leikskóla sögðust ekki hafa neina þörf á 

leiðsögn í sambandi við óskráðar reglur og hefðir en 55% nýliða með enga starfsreynslu 

sögðust þurfa mikla leiðsögn í þeim þætti. 
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Hátt hlutfall þátttakenda er öruggt í starfi sínu þegar kemur að skipulögðu 

hópastarfi því 20% sögðust ekki þurfa neina leiðsögn í þeim lið og 56% telja sig þurfa 

litla eða mjög litla leiðsögn í skipulögðu hópastarfi. Ef niðurstöður í sambandi við 

skipulagt hópastarf eru skoðaðar telja 72% sig finna fyrir miklu öryggi í þeim hluta 

starfsins. 24% telja sig þurfa mikla leiðsögn í þessum málaflokki. Ef skoðuð eru svör 

þátttakenda út frá bakgrunnsbreytunum, höfðu unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í 

leikskólakennarafræðum eða ekki unnið áður í leikskóla má sjá að 46% þátttakenda sem 

höfðu ekki unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum höfðu 

mikla þörf fyrir leiðsögn í skipulögðu hópastarfi. 24% þátttakenda sem höfðu unnið 

áður í leikskóla sögðust ekki þurfa neina leiðsögn í þessum þætti starfsins. 

Þegar þörf nýliða fyrir leiðsögn í foreldrasamskiptum er skoðuð má sjá á töflu 3 að 

60% segjast þurfa litla leiðsögn en 32% telja sig hafa mikla þörf fyrir hana. 8% 

þátttakenda finna fyrir það miklu öryggi að þeir segjast ekki þurfa neina leiðsögn í 

foreldrasamskiptum. 

Svipaða þörf á leiðsögn í samskiptum við reyndari leikskólakennara annars vegar 

og samstarfsfólk hins vegar má einnig sjá í töflu 3. Um 50% þátttakenda segjast þurfa 

litla leiðsögn í þeim samskiptum. Aðeins fleiri nýliðar sem tóku þátt í rannsókninni 

segjast ekki þurfa neina leiðsögn í samskiptum við samstarfsfólk eða um 22% en við 

reyndari leikskólakennara sögðust 16% ekki þurfa leiðsögn. Um 10 prósentustiga munur 

er á þátttakendum eftir því hversu mikla leiðsögn þeir töldu sig þurfa í samskiptum við 

leikskólakennara annars vegar og samstarfsfólk hins vegar.  

Í töflu 3 má sjá að 42% telja sig þurfa mikla leiðsögn í sambandi við skipulagningu. 

Sem er svipuð tala og þegar spurt var hversu miklu eða litlu öryggi nýliði hafi fundið 

fyrir í sambandi við skipulagningu starfsins. 46% töldu sig finna fyrir litlu öryggi í þeim 

lið. 48% þátttakenda segjast þurfa litla leiðsögn í sambandi við skipulagningu en 10% 

telja sig ekki hafa neina þörf á leiðsögn í þeim þætti starfsins. 

Líkt og sjá má í töflu 3 hér að framan telja 20% nýliða að þeir þurfi enga leiðsögn í 

sambandi við ákvarðanatöku sem tengist dagskipulagi en 6% í ákvarðanatöku sem 

tengist nemendum. Meira en helmingur þátttakenda telur sig þurfa litla leiðsögn í 

ákvarðanatöku bæði tengda nemendum og dagskipulagi. Ekki má horfa fram hjá því að 

24 – 30% nýliða telja sig þurfa mikla leiðsögn fyrstu mánuði í starfi þegar kemur að 

ákvarðanatöku tengdri nemendum og dagskipulagi. 34 – 42% fundu fyrir litlu öryggi í 

starfi fyrstu mánuðina. Sjá má á svörum þátttakenda út frá bakgrunnsbreytunum, höfðu 

unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum eða ekki unnið áður í 
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leikskóla eftirfarandi niðurstöður. Þátttakendur sem höfðu unnið í leikskóla áður en þeir 

hófu nám í leikskólakennarafræðum höfðu minni þörf á leiðsögn við ákvarðanatöku 

tengda dagskipulagi en þeir nýliðar sem ekki höfðu unnið áður í leikskóla. 24% 

þátttakenda með starfsreynslu úr leikskóla sögðust ekki þurfa neina leiðsögn í þessu 

þætti starfsins en 27% nýliða með enga starfsreynslu höfðu mikla þörf á leiðsögn við 

ákvarðanatöku tengda dagskipulagi. 

Annað sem nýliðar tóku fram að þeir hefðu þörf fyrir leiðsögn var t.d. í sambandi 

við stoðkerfið, varðandi sérkennsluúrræði og einn þátttakandi sagðist þurfa leiðsögn svo 

hann gæti fengið eina klukkustund til að endast í tvær klukkustundir. Annar þátttakandi 

sagðist hafa þörf á leiðsögn í sambandi við: 

„Stjórnun starfsfólks inn á deild, fá einfaldlega að ræða 

starfið (oft bara almennt) við reyndari leikskólakennara“. 

Þegar meðaltalið á þörf nýliða fyrir leiðsögn er skoðað má sjá að 35% þátttakenda 

hafa mikla þörf fyrir leiðsögn í starfi sínu fyrstu mánuðina. 51% hefur litla þörf fyrir 

leiðsögn og 14% hafa enga þörf fyrir leiðsögn 

4.5.1 Hvernig var leiðsögninni háttað? 

Nýliðar voru beðnir að svara því hvort þeim hafi verið fenginn leiðsagnarkennari þegar 

þeir hófu störf. Einungis sex þátttakendur eða 12% af þeim sem tóku þátt var fenginn 

leiðsagnarkennari en 63% sögðust hafa haft þörf á leiðsagnarkennara sem þeir gætu 

leitað til fyrstu mánuði í starfi. 

Þeir nýliðar sem fengu leiðsagnarkennara voru spurðir hvort hann hafi uppfyllt þörf 

þeirra fyrir leiðsögn. 57% sögðu að leiðsagnarkennarinn hefði uppfyllt þörfina en 43% 

sögðu hann ekki hafa uppfyllt þörf þeirra á leiðsögn. Hafa ber í huga þegar niðurstöður 

úr spurningum sem snúa að leiðsögn eru skoðaðar hve lágt hlutfall þátttakenda fékk 

leiðsagnarkennara. Þegar nýliðar voru spurðir hvort þeim hafi þótt leiðsögnin nægilega 

markviss sögðu 71% þeirra sem tóku þátt að hún hafi ekki verið nægilega markviss. Sú 

tala hækkar upp í 83% þegar skoðað er hvað þátttakendum sem fengu leiðsögn fannst.  

Á mynd 7 má sjá hvað nýliðum sem tóku þátt í rannsókninni þótti þegar spurt var 

hvort þeir hefðu fengið leiðsögn frá leiðsagnarkennaranum sínum eingöngu þegar þeir 

kölluðu eftir henni eða ekki. 
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Mynd 7. Frumkvæði að leiðsögn 

 

Fram kemur á mynd 7 að meirihluti nýliða sem fékk leiðsagnarkennara fékk leiðsögn að 

frumkvæði leiðsagnarkennarans.  

Athyglisvert er að sjá niðurstöður við spurningu þar sem verið var að athuga hvort 

leiðsagnarkennarinn hafi fylgst með nýliða að störfum að eigin frumkvæði. Þar kemur í 

ljós að 86% nýliða sem fengu leiðsögn og tóku þátt sögðu svo ekki vera. Einungis 14% 

sögðu að leiðsagnarkennarinn hefði komið að eigin frumkvæði og fylgst með störfum 

nýliða. Þátttakendur voru spurðir hvort fastur tími hefði verið til leiðsagnar. Þeir nýliðar 

sem fengu leiðsagnarkennara og voru þátttakendur í rannsókninni svöruðu því allir 

neitandi.  

 

4.5.2 Aðkoma leikskólastjóra að leiðsögn 

Til að afla upplýsinga um hversu mikla áherslu leikskólastjórar lögðu á leiðsögnina 

voru nýliðar sem tóku þátt í rannsókninni spurðir hvort leikskólastjórinn þeirra hefði 

lagt áherslu á að þeir fengju leiðsögn fyrstu mánuði í starfi. Meirihlutinn sagði já eða 

60% þátttakenda. Einnig voru þátttakendur spurðir hversu mikið leikskólastjórinn hefði 

fylgst með þeim í starfi. Niðurstöður úr þeirri spurningu eru að finna í töflu 4. 
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 Hlutfall 

Hann fylgdist mjög mikið með 9% 

Hann fylgdist mikið með 27% 

Hann fylgdist hæfilega mikið með 27% 

Hann fylgdist lítið með 18% 

Hann fylgdist mjög lítið með 9% 

Hann fylgdist ekkert með 9% 

Tafla 4. Hversu mikið fylgdist leikskólastjórinn með nýliða í starfi? 

 

Í töflu 4 kemur fram að 36% þátttakenda töldu leikskólastjórann fylgjast mikið með sér 

í starfi. Jafnhátt hlutfall sagði að leikskólastjórinn hefði fylgst lítið, mjög lítið eða ekkert 

með sér en 27% töldu hann hafa fylgst hæfilega mikið með sér að störfum fyrstu 

mánuðina. Í svörum við þessari spurningu má sjá að meirihlutinn telur að 

leikskólastjórinn sé að fylgjast eitthvað með nýliðum að störfum.  

 

4.6 Líðan í starfi 

Spurt var um líðan nýliða fyrstu mánuði í starfi og hvort þeir færu í gegnum 

tilfinningaskeið Moir (1999a). Hún telur að flestir nýliðar gangi í gegnum þau á sínu 

fyrsta starfsári. 94% nýliða sem tóku þátt í rannsókninni voru mjög eða frekar sammála 

því að við upphaf starfsins hafi þeir verið fullir eftirvæntingar en 6% voru frekar 

ósammála. 88% þátttakenda voru frekar eða mjög sammála að við upphaf starfsferilsins 

sem leikskólakennarar hafi þeir gert sér hugmyndir um hvernig þeir ætluðu að ná 

markmiðum sínum í starfi. 12% höfðu ekki gert sér hugmyndir um það og sögðust vera 

frekar ósammála því. Nýliðar voru beðnir að svara því hvort þeim hafi fundist þeir vera 

á kafi í vinnu, hefðu ekki tíma til að hugsa um neitt annað og hvort þeim hafi fundist 

verkefnin vera óþrjótandi þegar vetrarstarfið var komið á fullt með haustinu. Mikill 

meirihluti var frekar eða mjög sammála því eða 74% þátttakenda en 26% voru frekar 

eða mjög ósammála því. Það kom því ekki á óvart að 78% þátttakenda sögðust vera 

frekar eða mjög sammála því að hafa fundið fyrir mikilli þreytu á haustvikum 2008 en 

22% voru frekar ósammála því. Á mynd 8 má sjá hvað þátttakendum fannst þegar þeir 

voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað vonbrigði eftir nokkra mánuði í starfi. 
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Mynd 8. Upplifðu vonbrigði  

 

Á mynd 8 má sjá að 65% þátttakenda voru sammála því að hafa upplifað vonbrigði frá 

lokum nóvembermánaðar 2008 til loka janúar 2009. 34% nýliða sem svöruðu 

spurningunni voru ósammála þessari fullyrðingu. 

Á mynd 9 sést hvernig skiptingin er á því hversu sammála eða ósammála 

þátttakendur voru fullyrðingunni: Á tímabilinu frá lokum nóvember 2008 til loka janúar 

2009 fór ég að efast um eigið ágæti og færni í starfi. 

 

 

Mynd 9. Nýliði farinn að efast um eigið ágæti og færni í starfi 

 

Upplifun nýliða sem tóku þátt í rannsókninni má nánast skipta í tvo jafna hópa. 51% 

segist vera frekar eða mjög sammála því að þeir hafi farið að efast um eigið ágæti og 

færni í starfi á þessu tímabili og 49% segjast vera frekar eða mjög ósammála því.  
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Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru því að við 

upphaf árs 2009 hefðu væntingar þeirra til starfsins brostið. Í mynd 10 má lesa úr 

svörum við þeirri spurningu. 

 

 

Mynd 10. Væntingar nýliða til starfsins brostið í upphafi árs 2009 

 

Á mynd 10 sést að þegar nýliðar í leikskólum eru spurðir hvort væntingar þeirra til 

starfsins hafi brostið í upphafi árs 2009 segjast 84% vera því frekar eða mjög ósammála. 

Einungis 16% eru því frekar eða mjög sammála. Þátttakendur voru spurðir hversu 

sammála eða ósammála þeir væru því að frá febrúar 2009 til dagsins í dag (um miðjan 

mars 2009) hafi þeim fundist þeir hafa haft tækifæri til að ígrunda störf sín og öðlast 

betri skilning á starfi sínu sem leikskólakennarar. Niðurstöður við þeirri spurningu eru á 

mynd 11. 

 

Mynd 11. Ígrundun á störf sín 
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Meirihluti þátttakenda var frekar eða mjög sammála því að þeir hafi ígrundað störf sín 

og öðlast betri skilning á starfi sínu sem leikskólakennarar eða 64%. Hins vegar er stór 

hluti eða 36% nýliða sem tók þátt frekar eða mjög ósammála því.  

Nýliðar voru beðnir að svara því hversu sammála eða ósammála þeir eru því að í 

mars 2009 séu þeir að fara yfir störf sín og ígrunda þau. Hvað hafi tekist vel og hvað 

betur mætti fara. 90% þátttakenda segjast vera mjög eða frekar sammála því en 10% 

frekar eða mjög ósammála. Næst var spurt hvort nýliðarnir sem tóku þátt væru sammála 

eða ósammála því að í upphafi marsmánaðar 2009 hafi þeir haft áhyggjur af að þeir 

hefðu ekki náð að skila af sér því sem til væri ætlast af þeim til nemenda sinna. 

Meirihlutinn var ósammála eða 61% en 39% sögðust vera því frekar eða mikið 

sammála.  

Spurt var hversu sammála eða ósammála kennarar væru að á þessum tíma árs (um 

miðjan mars 2009) hafi þeir öðlast aukið sjálfstraust og hæfni til að takast á við starfið. 

Á mynd 12 sést hvernig upplifun þátttakenda var. 

 

 

Mynd 12. Aukið sjálfstraust og hæfni í starfi 

 

87% þátttakenda eru mjög eða frekar sammála því að þeir hafi öðlast aukið sjálfstraust 

og hæfni til að takast á við það sem koma skal. Síðasta spurningin sem tengist 

tilfinningaskeiðunum fjallar um hvort þátttakendurnir séu farnir að gera 

langtímaáætlanir og hvort þeir séu með hugmyndir um hvað þeir ætli að gera næsta 

vetur í starfi. Meirihlutinn er farin að gera það eða um 80% þátttakenda.  
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5. Umræða 

 Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og leitast verður við 

að svara rannsóknarspurningunum, hver er reynsla nýliða í leikskólum fyrstu mánuði 

þeirra í starfi og hver er þörf þeirra fyrir leiðsögn í upphafi starfs? Fjallað verður um 

þá þætti í niðurstöðunum sem segja til um líðan nýliða, hvernig hægt er að nýta 

niðurstöðurnar til að auðvelda nýbrautskráðum leikskólakennurum að hefja störf í 

leikskólum og mæta þörfum þeirra. Einnig verður fjallað um hvað sé til ráða, hvort 

nýliðar í leikskólum gangi í gegnum svipuð tilfinningaskeið og nýliðar í grunnskólum 

og hlutverki leikskólastjóra í leiðsögninni. Hafa verður í huga við túlkun á niðurstöðum 

hve lágt svarhlutfall var við spurningalistanum eða um 50% og því ekki hægt að alhæfa 

út frá svörum þátttakenda. Annað sem getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar er 

að hluti hóps nýbrautskráðra leikskólakennara vorið 2008 var að afla sér 

viðbótarmenntunar og því ekki um eiginlega nýliða í leikskóla að ræða. 

            

5.1 Meginniðurstöður 

Helstu niðurstöður úr rannsókninni eru þær að rétt tæpur helmingur nýbrautskráðra 

leikskólakennara finnur fyrir óöryggi fyrstu mánuðina í starfi. Þeir nýliðar sem höfðu 

unnið í leikskóla áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum virðast finna fyrir 

meira öryggi í starfi en þeir sem höfðu enga starfsreynslu. 42% þeirra sem höfðu unnið 

áður fundu oft fyrir óöryggi en 73% nýliða sem höfðu ekki neina starfsreynslu úr 

leikskóla fundu oft fyrir óöryggi í starfi sínu sem leikskólakennarar fyrstu mánuðina. Út 

frá þeim tölum er dregin sú ályktun að starfsreynslan hjálpi nýliðum í leikskólum fyrstu 

mánuði starfsins. Einnig mætti segja að þeir nýliðar sem höfðu starfsreynslu úr leikskóla 

séu ekki eiginlegir nýliðar. Vegna þess hve styrkur þessara tveggja hópa var lítill var 

ekki kannað hvort um marktækan mun væri að ræða með marktektarprófi. 

Þegar þátttakendurnir voru spurðir hversu miklu öryggi þeir fundu fyrir í ákveðnum 

þáttum starfsins mátti sjá mikið samræmi á líðan þátttakenda og þörf þeirra fyrir 

leiðsögn. Þeir sem fundu fyrir litlu öryggi töldu sig hafa þörf fyrir leiðsögn. Þegar búið 

er að reikna út meðaltal á hversu miklu eða litlu öryggi nýliðar sem tóku þátt í 
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rannsókninni fundu fyrir í starfi kemur í ljós að 55% þátttakenda finna fyrir miklu 

öryggi og 41% fyrir litlu öryggi en 4% nýliða finna ekki fyrir neinu öryggi í starfi. 

Þegar meðaltalið á þörf nýliða fyrir leiðsögn er skoðað má sjá að 35% þátttakenda hafa 

mikla þörf fyrir leiðsögn í starfi sínu fyrstu mánuðina. 51% hefur litla þörf fyrir 

leiðsögn og 14% hafa enga þörf fyrir leiðsögn svo ætla mætti að sá hópur sé mjög 

öruggur í starfi. Hugsanlega hefur það áhrif á hversu hátt hlutfall telur sig þurfa litla 

leiðsögn fyrstu mánuðina hve stór hópur þátttakenda hafði starfað í leikskóla áður en 

hann hóf nám í leikskólakennarafræðum. Ekki má horfa fram hjá því að nokkuð stór 

hópur nýliða sem tók þátt í rannsókninni finnur fyrir litlu öryggi sem styður nauðsyn 

þess að leikskólar hafi markvissa leiðsagnaráætlun sem styður við bakið á hinum 

nýbrautskráða leikskólakennara.  

Annað sem kom fram í niðurstöðunum var að mjög fáir þátttakendur fengu 

leiðsagnarkennara en meirihlutinn taldi sig hafa þörf á leiðsögn fyrstu mánuðina í starfi. 

Þeir sem fengu leiðsagnarkennara töldu flestir að leiðsögnin hefði ekki verið nægilega 

markviss og að leiðsagnarkennarinn hefði ekki komið að eigin frumkvæði að fylgjast 

með nýliðanum að störfum. Talið er að miklu máli skipti að hafa fastan tíma til 

leiðsagnar svo vel takist til, einungis einn þátttakandi sagði að ákveðinn fastur tími 

hefði verið til leiðsagnar. Ánægjulegt var að sjá í niðurstöðunum að langflestir nýliðar 

eru stoltir af því að vera leikskólakennarar en því miður eru ekki jafn margir á því að 

virðing sé borin fyrir starfi þeirra í þjóðfélaginu.  

 

5.2 Lítið öryggi nýliða og þörf þeirra á leiðsögn 

Darling-Hammond (2005) segir að eitt af því sem ætlast sé til af nýliðum er að þeir eigi 

að vera tilbúnir til að vinna með sérfræðingum að greiningum og örvun nemenda. 

Þátttakendur í þessari rannsókn nefna að sérkennsla einstakra nemenda valdi nýliðum 

minnstu öryggi í starfi og þeir hafa mikla þörf fyrir leiðsögn í þeirri kennslu. Það ætti 

ekki að koma á óvart því kennsla fyrir nemendur með einhvers konar þroskafrávik er 

ekki aðalnámsefni leikskólakennaranema og hver sérkennslunemandi er einstakur. Ekki 

er til nein ein rétt leið í kennslu þeirra sem hægt er að kenna kennaranemum. Darling-

Hammond (2005) segir að ætlast sé til af nýliðum að þeir séu ákveðnir leiðtogar og að 

þeir viti hvaða kennsluaðferð henti best. Með það í huga er vel skiljanlegt hve margir 

nýliðar í leikskólum finna fyrir litlu öryggi í sérkennslu því þeir eru nýliðar í kennslu. 

Friedman (2000) segir það haldast í hendur þegar nýliðar finni að þeir nái ekki að 
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uppfylla hugmyndir sínar um kennslu, þá minnki trú þeirra á eigin getu og óöryggi geri 

vart við sig. Starfshæfni kennara skiptir því máli þegar kemur að sérkennslu. Ragnhildur 

Bjarnadóttir (2005b) segir að starfshæfni kennara verði að vera bæði hagnýt og 

fræðileg, hvort tveggja í senn, persónuleg og fagleg. Fagleg starfshæfni er þegar notuð 

er kunnátta eða það sem kennarinn hefur lært um menntun og kennslu nemenda en 

einnig sjálfsþekking og trú kennarans á eigin getu til að ráða við viðfangsefnið. Ekki er 

hægt að ætlast til af nýliða að hann sé kominn með þroskaða starfshæfni og því kemur 

það ekki á óvart að í sérkennslu finni þeir fyrir litlu öryggi og hafi þörf á leiðsögn. Samt 

sem áður finnur meirihluti nýliða fyrir miklu öryggi í sambandi við 

sérkennslunemendur. Það er áhugavert í ljósi þess hversu margir þátttakendur finna fyrir 

litlu öryggi. Tvær skýringar gætu verið á því hve hátt hlutfall nýliða finnur fyrir miklu 

öryggi varðandi sérkennslunemendur. Stór hluti þátttakenda hafði starfað í leikskóla 

áður en hann hóf nám í leikskólakennarafræðum og því ekki um eiginlega nýliða að 

ræða. Einnig eru sérkennsluráðgjafar starfandi í mörgum sveitarfélögum sem veita 

leiðsögn og ráðgjöf til þeirra sem sinna sérkennslu.  

Á flestum vinnustöðum má eflaust finna ákveðnar reglur og hefðir sem eru í gildi 

en standa hvergi skrifaðar og því erfitt fyrir nýliða á vinnustað að þekkja þær. Lauvås 

og Handal (2000) telja að það sé mikið af óskráðum reglum og gildum sem nýliðar 

þurfa að þekkja á nýjum vinnustað. Með góðri leiðsögn reyndra kennara megi hjálpa 

nýliðum að kynnast þeim öllum.  

Nýliðar í leikskólum líkt og í grunnskólum finna fyrir litlu öryggi í sambandi við 

óskráðar reglur og hefðir sem gilda í leikskólanum. Þátttakendur í rannsókn Maríu 

Steingrímsdóttur (2005) sögðu að þá hafi vantað betri upplýsingar um óskráðu 

reglurnar, hina ýmsu siði og venjur sem væru við líði í skólum. Helmingur þátttakenda í 

þessari rannsókn fann fyrir litlu öryggi í því sambandi. Það samræmist einnig vel 

niðurstöðunum þegar nýliðarnir voru spurðir hversu mikla leiðsögn þeir töldu sig þurfa í 

þeim þætti starfsins. Mjög svipaður hluti þátttakenda taldi sig þurfa mikla leiðsögn í 

sambandi við óskráðar reglur og hefðir og fundu fyrir litlu öryggi. Óhætt er að segja að 

mikið af reglum og hefðum er í gildi í flestum leikskólum. Mikið af þeim er t.d. í 

kringum hátíðisdaga og fastar uppákomur eins og vorhátíðir, útskriftir, jól o.fl. Ógerlegt 

er að skrá allar þessar hefðir og reglur í starfsmannahandbók eða á þann stað sem reglur 

eru skráðar í hverjum leikskóla. Hætt er við því að starfsmenn sem hafa unnið í 

einhvern tíma í leikskólum „viti bara“ þessar reglur og hefðir. Hugsanlega er 

nauðsynlegt fyrir nýliða að geta leitað til einhvers, helst þann sem sér um leiðsögnina til 
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að afla upplýsinga. Með því ætti að nást aukið öryggi hjá nýliðum ef þeir vita hvert þeir 

eiga að snúa sér í upplýsingaöflun. Einnig væri gott ef leiðsagnarkennarinn væri 

meðvitaður um að allar reglur og hefðir séu ekki skráðar og hann þurfi því að koma 

þessum upplýsingum til nýliða áður en ætlast er til að nýliðinn fari eftir þessum hefðum 

eða reglum. Í þessum þætti virðist starfsreynsla nýliða úr leikskóla áður en þeir hófu 

nám í leikskólakennarafræðum skipta máli því 16% þátttakenda sem höfðu unnið áður 

töldu sig ekki þurfa neina leiðsögn. Sem er áhugavert í ljósi þess að óskráðar reglur og 

hefðir eru mismunadi eftir leikskólum en hugsanlegt er að nýliði hefji störf í þeim 

leikskóla sem hann starfaði í áður en hann hóf nám í leikskólakennarafræðum. Sú 

reynsla dragi úr þörf hans fyrir leiðsögn í þessu sambandi. 55% nýliða með enga 

starfsreynslu sögðust þurfa mikla leiðsögn í sambandi við óskráðar reglur og hefðir sem 

samræmist vel niðurstöðum úr öðrum rannsóknum á þörfum nýliða fyrir leiðsögn í 

þessu sambandi.  

Þegar kemur að skipulagningu starfsins finnur tæpur helmingur nýliða fyrir litlu 

öryggi og hefur jafnframt mikla þörf á leiðsögn. Sem ætti ekki að koma á óvart í ljósi 

þess að hugsanlega þurfa nýliðar að öðlast reynslu í að skipuleggja starfið svo þeir finni 

fyrir öryggi við skipulagningu. Einnig getur reynslan skýrt þann mun sem er á nýliðum 

með starfsreynslu fyrir nám og þeim sem höfðu ekki unnið í leikskóla áður en þeir hófu 

nám í leikskólakennarafræðum. 55% nýliða með enga starfsreynslu úr leikskóla fundu 

fyrir litlu öryggi í sambandi við skipulagningu starfsins en 42% þeirra sem höfðu unnið 

áður eða um 13 prósentustiga munur. Einnig skiptir faglegt sjálfstraust miklu máli. 

Bandura (1986, 1994) segir að sá sem hafi gott faglegt sjálfstraust sé sterkur í að 

skipuleggja og framkvæma. Hann segir einnig að faglegt sjálfstraust hafi áhrif á 

einstaklinga, hvernig þeim líði, hvað þeir hugsi, hversu duglegir þeir eru í að 

framkvæmda og hvernig þeir meti frammistöðu sína. Jafnframt segja þau Bandura 

(1997), Hoy og Spero (2005) að æfing og reynsla sem fæst með kennslu sé 

mikilvægasta leiðin til að efla faglegt sjálfstraust. Annað sem er mikilvægt í eflingu 

faglegs sjálfstrausts er hvatning og staðfesta sem kennari fær fyrir störf sín. Gæta þarf 

þess að hvatning og hrós sé sett fram í einlægni og góður rökstuðningur sé fyrir því.  

Öllu starfsfólki leikskóla ber að vinna eftir Aðalnámskrá leikskóla og ætti hún að 

hjálpa nýliðum við að skipuleggja störf sín. Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra 

Baldursdóttir (2008) draga þá ályktun út frá sinni rannsókn að aðalnámskrá skipti miklu 

máli í sambandi við faglegt sjálfstraust. Þær segja að ef kennari finnur að aðalnámskráin 

styður við störf hans og virðing ríki í þjóðfélaginu fyrir starfinu þá sé faglegt sjálfstraust 
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hans meira. Því kemur það ekki á óvart að nýliðar sem tóku þátt í þessari rannsókn finna 

fyrir litlu öryggi og hafa þörf á leiðsögn við skipulagningu starfsins. Faglegt sjálfstraust 

þarf að fá tíma til að þróast og eflast og það gerist í gegnum reynslu sem nýliðar fá í 

starfi. Sú vitneskja ætti að styrkja þá kenningu að nauðsynlegt sé fyrir nýliða að fá 

leiðsögn fyrstu mánuðina í starfi til að hjálpa þeim að efla og þróa faglegt sjálfstraust. 

Erfitt er að kenna í leikskólakennaranámi hvernig best er að skipuleggja starfið þó að 

hægt sé að kenna grundvallaratriðin. Reynsla sem fæst með því að „gera“ er hugsanlega 

nauðsynleg til að öðlast öryggi í skipulagningu. Fastur leiðsagnarkennari ætti að 

auðvelda nýliða það og nauðsynlegt er að hann geti rætt við reyndari leikskólakennara 

og fengið leiðsögn hjá honum. Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir 

(2008) segja að gæta þurfi þess að markviss stuðningur í upphafi starfsferils sé fyrir 

hendi. Þær Hoy og Spero (2005) segja að faglegt sjálfstraust kennara minnki marktækt á 

fyrsta ári í kennslu. Því skiptir miklu máli hvaða leiðsögn og stuðning þeir fá þessi 

fyrstu skref á starfsferlinum. 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 stendur að starfsfólk leikskóla skuli vera 

nærgætið, kurteist og lipurt í framkomu sinni við nemendur, foreldra þeirra og 

samstarfsfólk. Góð samskipti við foreldra skipta mjög miklu máli í starfi 

leikskólakennara. Jafnframt segir í Aðalnámskrá leikskóla (1999) að kennari skuli veita 

foreldrum nemenda sinna stuðning við uppeldi þeirra og gera allt sem í hans valdi 

stendur til að gott samstarf og gagnkvæmt traust náist milli heimilis og skóla. 

Rétt tæpur helmingur nýliða finnur fyrir litlu öryggi í foreldrasamskiptum en rúmur 

helmingur finnur fyrir miklu öryggi. Það verður að teljast ánægjulegt að sjá hve hátt 

hlutfall finnur fyrir öryggi þegar kemur að samskiptum við foreldra. Síðastliðin ár hefur 

mikið verið fjallað um mikilvægi góðra samskipta við foreldra. Talið er að það auki á 

vellíðan nemenda í leikskólum ef þeir finna að foreldrarnir eru ánægðir með störf 

starfsfólksins og skólann. Ekki má líta fram hjá því að tæpur helmingur þátttakenda 

finnur fyrir litlu öryggi í samskiptum við foreldra. Þeir nýliðar sem höfðu unnið í 

leikskóla áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum virðast vera öruggari í 

foreldrasamskiptum en þeir sem ekki höfðu starfsreynslu. 50% þátttakenda sem ekki 

höfðu starfað áður fundu fyrir litlu öryggi en 37% nýliða með starfsreynslu. Út frá þeim 

tölum má draga þá ályktun að starfsreynsla í leikskóla auki öryggi nýliða í 

foreldrasamskiptum. Niðurstöður úr rannsóknum sýna að foreldrasamstarfið er einn 

helsti streituvaldur í starfi grunnskólakennara (Berkson, 2005, Anna Þóra Baldursdóttir, 

2000 og María Steingrímsdóttir, 2005). Niðurstöður úr þessari rannsókn samræmast 
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fyrri rannsóknum nokkuð vel ef horft er á hve margir fundu fyrir litlu öryggi í 

foreldrasamskiptum. Þeim nýliðum þarf að veita leiðsögn og hjálp við að ná góðum 

tökum á þessum mikilvæga þætti starfsins. Athyglisvert verður að teljast hve lágt 

hlutfall nýliða í rannsókninni telur sig þurfa mikla leiðsögn í foreldrasamskiptum í ljósi 

þess hve margir finna fyrir litlu öryggi í þeim þætti. Einungis 32% þátttakenda telja sig 

hafa mikla þörf á leiðsögn varðandi foreldrasamskipti. Það hefði mátt ætla að þörf 

nýliða væri meiri fyrir leiðsögn í foreldrasamskiptum ekki síst ef haft er í huga hve 

mikilvægt það er að gott samband náist milli starfsfólks í leikskólum og foreldra.  

Að taka ákvarðanir sem tengjast dagskipulagi vekur upp misjafnar tilfinningar hjá 

þátttakendum. Stór hópur fann fyrir litlu öryggi en rúmur helmingur taldi sig þurfa litla 

leiðsögn við ákvarðanatöku tengda dagskipulagi. Hugsanlegt er að sama skýringin liggi 

að baki. Annars vegar er dagskipulag í flestum leikskólum í nokkuð ákveðnum skorðum 

sem getur verið til þess að nýliði finni fyrir litlu öryggi við að taka ákvarðanir sem 

hugsanlega raska dagskipulaginu. Kristín Karlsdóttir (2005) segir að fagmaður verði að 

geta skipulagt nám nemenda og tekið afstöðu til skipulags og aðferða.  

Það þarf því að leiðbeina nýliðum sem finna fyrir litlu öryggi í sambandi við 

ákvarðanatöku tengda dagskipulaginu. Hins vegar vegna þess í hversu föstum skorðum 

skipulagið er hefur nýliðinn e.t.v. ekki mikla þörf á leiðsögn þegar kemur að 

dagskipulagi.  

Rúm 60% þátttakenda töldu sig hafa þörf á leiðsagnarkennara við upphaf 

starfsferils samkvæmt niðurstöðum úr þessari rannsókn. Þegar skoðaðar eru tölur úr 

rannsókn Lazovsky og Reichenberg (2006) má sjá að rúm 55% nýliða sem hófu kennslu 

nemenda á aldrinum fjögra til fimm ára höfðu þörf á skipulagðri leiðsögn. Þörf nýliða á 

leiðsögn sem tóku þátt í þessum tveimur rannsóknum og ná til nýliða í leikskólum er 

mjög svipuð. Nýliðar í grunnskólum sem tóku þátt í rannsókn Lazovsky og Reichenberg 

(2006) höfðu mun meiri þörf á leiðsögn eða um 83% að meðaltali. Samkvæmt 

niðurstöðum úr íslenskri rannsókn má sjá að allir þátttakendur hennar höfðu þörf fyrir 

góða leiðsögn í upphafi starfsferils (María Steingrímsdóttir, 2005). Það virðist því vera 

að nýliðar í grunnskólum hafi meiri þörf á leiðsögn fyrstu mánuði í starfi en nýliðar í 

leikskólum. Hugsanlega má skýra þennan mun með því að flestir nýliðar í leikskólum 

hafa nánari samstarf við samstarfsfólk og leiðsögnin því aðgengilegri en fyrir marga 

grunnskólakennara sem eru meira einir í sínum skólastofum. 
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5.2.1 Mikið öryggi og lítil þörf fyrir leiðsögn 

Ánægjulegt er að sjá í niðurstöðum rannsóknarinnar að fimmtungur þátttakenda telur sig 

ekki þurfa neina leiðsögn í skipulögðu hópastarfi. Því má ætla að stór hópur nýliða sé 

vel í stakk búinn til að takast á við það hlutverk að búa nemendum sínum hollt og 

hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðla að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi 

líkt og lög um leikskóla (2008) gera ráð fyrir. Í þessum þætti virðist starfsreynsla skipta 

máli þegar þörf nýliða á leiðsögn er könnuð því 24% þátttakenda sem höfðu unnið áður 

í leikskóla sögðust ekki þurfa neina leiðsögn í þessu sambandi. Hins vegar töldu 46% 

nýliða með enga starfsreynslu sig hafa mikla þörf fyrir leiðsögn í skipulögðu hópastarfi. 

Ekki má horfa fram hjá þeim hópi nýliða í þessum mikilvæga þætti í starfi 

leikskólakennara sem finnur fyrir litlu öryggi. Koma þarf til móts við þá með leiðsögn í 

skipulögðu hópastarfi. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) á leikskólakennari að vera næmur á 

þarfir nemenda bæði andlegar og líkamlegar. Hann á einnig að fylgjast vel með líðan 

allra nemenda og hvort breytingar verði á hegðun þeirra. Í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar kemur í ljós að þátttakendur hennar virðast finna fyrir miklu öryggi við 

ákvarðanatöku tengda nemendum.  

Það hve hátt hlutfall þátttakenda virðist finna fyrir miklu öryggi í samskiptum við 

reyndari leikskólakennara og samstarfsfólk kemur nokkuð á óvart í ljósi þess að um 

nýliða í leikskólum er að ræða. Hugsanlegt er að það hafi áhrif á niðurstöður hversu 

margir þátttakendur höfðu starfað í leikskólum áður en þeir hófu nám í 

leikskólakennarafræðum. Þeir þátttakendur eru ekki eiginlegir nýliðar vegna reynslu 

sinnar þó að um nýliða sem fagmenn sé að ræða. Þegar skoðað er hvað nýliðum í 

rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005) fannst þá nefndu þeir að þeim hafi fundist að 

þeir þyrftu að standa sig í samanburði við reyndari kennara.  

Annað sem kemur nokkuð á óvart er hve fáir þátttakendur telja sig þurfa leiðsögn í 

foreldrasamskiptum ef horft er til þess að hátt hlutfall þeirra finnur fyrir litlu öryggi í 

þeim þætti starfsins. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) er það eitt af hlutverkum 

kennara að ræða reglulega við foreldra um þroska og framfarir nemenda. Einnig þarf 

kennari að vera vel undirbúinn fyrir samtöl við foreldra og byggja þau á góðri þekkingu 

á færni og þroska nemenda. Það hefði ekki komið á óvart ef meirihluti þátttakenda hefði 

haft þörf á leiðsögn í foreldrasamskiptum í ljósi þess hve mikilvægt það er að gott og 

traust samband náist.  
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Aðrir þættir sem nýliðarnir í rannsókninni telja sig þurfa litla leiðsögn er í 

ákvarðanatöku tengdri nemendum, dagskipulagi og í skipulögðu hópastarfi. Það 

samræmist vel svörum þátttakenda um öryggistilfinningu þeirra í sambandi við 

ákvarðanatöku tengdri nemendum og skipulögðu hópastarfi. Við ákvarðanatöku í 

tengslum við dagskipulag kemur í ljós að helmingur telur sig þurfa litla leiðsögn í þeim 

þætti starfsins og finnur fyrir miklu öryggi.  

 

5.2.2 Fagmennska nýliða 

Niðurstöður úr rannsóknum benda til að ef um góða, vel skipulagða og virka leiðsögn er 

að ræða þá séu meiri líkur á að nýliðar haldist lengur í starfi og finni til meira öryggis 

(Bartell, 2005; Jonson, 2002; María Steingrímsdóttir, 2005; Moir, Gless og Baron, 

1999b). Athyglisvert er að sjá hve hátt hlutfall þátttakenda í þessari rannsókn telur sig 

bera mikla faglega ábyrgð fyrstu mánuðina í starfi. Það vekur jafnframt upp spurningar 

um hvaða leiðsögn nýliðarnir í rannsókninni hafa fengið í þessu vandasama starfi. 

Einungis 18% þátttakenda telja sig bera hæfilega mikla faglega ábyrgð. Ragnhildur 

Bjarnadóttir (2005b) nefnir að margir nýliðar verði fyrir áfalli (reality shock) við upphaf 

kennsluferils. Jafnframt segir hún að margir nýliðar upplifi gjá á milli faglegra viðmiða 

sem þeir hafa lært um í kennaranámi sínu. Nýliðar þurfi að fá leiðsögn til að tengja 

fræðilega og hagnýta þekkingu úr námi við reynsluna. Sama segja norsku fræðingarnir 

Handal og Lauvås (1983) sem líta svo á að mikilvægasta viðfangsefnið í leiðsögn nýliða 

sé að fá þá til að tengja saman fræðilegt nám og hagnýta reynslu. Einnig er athyglisvert 

að 8% þátttakenda töldu sig bera litla eða enga faglega ábyrgð sem verður að teljast 

einkennilegt því nýliði verður að bera faglega ábyrgð á sjálfum sér í starfi. 

Spurningar sem krefjast þess af þátttakendum að þeir íhugi það sem spurt er um og 

taki afstöðu ættu að fá viðkomandi til að ígrunda efni spurninganna. Ætlunin með 

þessari rannsókn er að fá upplýsingar um líðan nýliða fyrstu mánuði í starfi og þörf 

þeirra fyrir leiðsögn. Ekki síður að fá sem flesta til að hugsa um þessa mál og mikilvægi 

þeirra svo að nýliðar upplifi góða byrjun á mikilvægu starfi. Katz (1995) segir að 

þekking, menntun og ábyrgð einkenni þá kennara sem eru fagmenn. Þeir koma til móts 

við nemendur, eru ígrundandi og meta stöðu sína hverju sinni. Jafnframt að 

fagmaðurinn taki ákvarðanir sem byggja á þekkingu, reynslu og innsæi. Trausti 

Þorsteinsson (2001) segir að fagmennska miðist við að þjónusta við skjólstæðing byggi 

á færni, þekkingu og sjálfstæði fagmanns. Campbell (2003) segir að ígrundun um eigið 
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starf sé fagleg og siðferðileg krafa til kennara. Katz (1995) segir einnig að þeir kennarar 

sem eru fagmenn séu ígrundandi og meti stöðu sína hverju sinni. Það verður því að 

teljast ánægjulegt að sjá í niðurstöðunum þessarar rannsóknar hve hátt hlutfall 

þátttakenda ígrundar sína eigin fagmennsku. Það mætti segja að þeir séu að mæta vel 

einni af kröfum nútíma skólasamfélagsins þ.e.a.s. að vera ígrundandi á störf sín.  

 

5.2.3 Upplifa nýliðar í leikskóla svipaðar tilfinningar og nýliðar í 

grunnskóla?  

Vilji var til að bera saman tilfinningar leikskólakennara og grunnskólakennara með 

tilfinningaskeið Moir (1999a) í huga. Tilfinningaskeiðin voru aðlöguð að störfum 

leikskólakennara þar sem flestir nýliðar í leikskólum hefja störf í maí eða júní en ekki 

ágúst líkt og flestir nýliðar í grunnskólum.  

Áhugavert er að sjá að nýliðar í leikskólum upplifa svipaðar tilfinningar og nýliðar í 

grunnskólum. Í niðurstöðunum sést að nánast allir nýliðar í leikskólum koma fullir 

eftirvæntingar til starfa og með hugmyndir um hvernig þeir ætla að ná markmiðum 

sínum í starfi. Það samræmist vel tilfinningaskeiði Moir (1999a) sem hún kallar 

eftirvæntingar (Anticipation) skeiðið. Einnig er mjög stór hópur þátttakenda sem fellur 

inn í að halda velli (Survival) skeiðið því þeir upplifðu að á haustvikum væru þeir á kafi 

í vinnu og fundu til mikillar þreytu líkt og grunnskólakennarar töldu sig finna fyrir. Um 

helmingur þátttakenda upplifir svipaðar tilfinningar og Moir (1999a) tilgreinir í 

vonbrigði (Disillusionment) skeiðinu nema í því sem hún kallar brostnar vonir til 

starfsins. Þar er mikill meirihluti nýliða í rannsókninni ósammála. Þessi þáttur er sá eini 

sem sker sig mikið úr niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á 

grunnskólakennurum. Nýliðar í leikskólum sem tóku þátt í þessari rannsókn eru ekki á 

því að væntingar þeirra til starfsins hafi brostið eftir nokkra mánuði í starfi líkt og 

nýliðar í grunnskólum finna margir fyrir. Þegar tilfinningaskeiðið sem kallast hér 

endurnýjun og Moir kallar (Rejuvenation) er skoðað má sjá á niðurstöðum að innan við 

40% nýliða í leikskólum hefur áhyggjur af að þeir hafi ekki náð að skila því til nemenda 

sinna sem til er ætlast af þeim. Nýliðar í grunnskólum virðast hafa meiri áhyggjur af 

þessum þætti en nýliðar í leikskólum samkvæmt Moir (1999a). Hafa verður í huga 

þegar niðurstöður úr síðasta tilfinningaskeiðinu ígrundun og eftirvænting (Reflection og 

Anticipation hjá Moir) eru skoðaðar að nýliðar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu ekki 

unnið í 12 mánuði eins og Moir (1999a) gengur út frá. Nýliðarnir sem tóku þátt í 
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rannsókninni höfðu flestir starfað í tíu mánuði sem leikskólakennarar. Mikill meirihluti 

telur sig vera kominn með hugmyndir um hvernig hann ætlar að vinna næsta vetur og er 

farinn að ígrunda störf sín. Því má draga þá ályktun að nýliðar í leikskólum fari í 

gegnum svipaðan „tilfinningarússibana“ og nýliðar í grunnskóla (María 

Steingrímsdóttir, 2005 og Moir, 1999a). Út frá þeirri ályktun má segja að mikil þörf sé 

fyrir leiðsögn hjá nýliðum leikskóla.  

 

5.3 Hvað er til ráða? 

Ef hafðar eru í huga niðurstöður úr þessari rannsókn þ.e.a.s. að margir nýliðar finna 

fyrir litlu öryggi og hafa þörf á leiðsögn í mörgum þáttum starfsins þarf að koma til 

móts við þá reynslu og þarfir. Til að auka líkur á að reynsla nýliða í leikskólum verði 

góð og þörfum þeirra á leiðsögn sé mætt fyrstu mánuðina í starfi ætti að vera 

leiðsagnaráætlun í hverjum leikskóla. Ekki er nóg að slík áætlun sé til heldur þarf hún 

að vera markviss og henni fylgt eftir. Mikilvægt er að nýliða sé kynnt í upphafi hver sé 

leiðsagnarkennari hans sem hann getur leitað til með mál sem upp koma. Fyrri 

rannsóknir (Bartell, 2005, Berkson, 2005, Ingersoll og Smith, 2003, Jonson, 2002, 

María Steingrímsdóttir, 2005, Moir, 1999a) sýna að mikilvægt er fyrir skóla að hafa 

góða móttöku– og leiðsagnaráætlun fyrir nýliða. Með því eru meiri líkur á að þeir fái 

þann stuðning sem nýliðar þurfa í upphafi starfsferils.  

Niðurstöður úr þessari rannsókn benda til að sama megi segja um þörf nýliða í 

leikskólum fyrir stuðning í upphafi starfsferils. Stór hluti þátttakenda taldi sig hafa þörf 

á leiðsögn fyrstu mánuðina í starfi en mjög fáir fengu hana. Hugsanlegt er að nýliðarnir 

hefðu fundið meira öryggi í starfi ef þeir hefðu haft leiðsagnarkennara sem þeir hefðu 

getað leitað til og rætt við. Jafnframt má ætla að ef markviss leiðsagnaráætlun hefði 

verið til staðar hjá þeim nýliðum sem fundu fyrir litlu öryggi hefði e.t.v. mátt flýta fyrir 

þróun starfshæfni þeirra. Ragnhildur Bjarnadóttir (2004 og 2005a) segir að starfshæfni 

kennara hafi verið skilgreind sem geta þeirra til að takast á við viðfangsefni starfsins á 

markvissan og viðurkenndan hátt. Einnig þarf hún að vera bæði hagnýt og fræðileg. Það 

getur reynst óöruggum nýliðum erfitt. Einnig kemur fram í fyrri rannsóknum (Fullan, 

1993, Sif Einarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2002) að nýliðar koma til starfa fullir af 

ástríðu og hugmyndum og eru tilbúnir að skuldbinda sig. En ef haft er í huga það sem 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2005b) segir þá verða margir nýliðar fyrir áfalli (reality shock) 

við upphaf kennsluferils. Það styður enn frekar við mikilvægi þess að nýliðar fari í 



59 

gegnum ákveðið leiðsagnarferli við upphaf starfsferils sem hjálpi þeim, leiðbeini og 

veiti öryggi. 

Halford (1999) og Viadero (2002) segja að um 30 til 40% nýliða hætti kennslu á 

fyrstu þremur til fimm árum í starfi. Halford segir jafnframt að hæfustu nýliðarnir 

yfirgefi starfstéttina fyrstir. Það er háalvarlegt mál en niðurstöður úr þessari rannsókn 

segja ekki til um hvort sama megi segja um nýliða í leikskólum. Stór hluti þeirra er 

mjög ósammála því að væntingar þeirra til starfsins hafi brostið. Ekki var rannsakað 

hvort nýliðarnir hafi hugsað sér að yfirgefa starfstéttina. Áhugavert væri að rannsaka 

hvort og þá hversu stór hópur nýliða í leikskólum hættir störfum fyrstu þrjú árin í starfi. 

Einnig hvort og hversu margir hafa hugsað sér að hætta störfum. Það er efni í aðra 

rannsókn sem athyglisvert væri að framkvæma. 

Í ljós kom að þörf fyrir leiðsögn er til staðar og nýliðarnir finna margir fyrir litlu 

öryggi fyrstu vikur og mánuði í starfi. Vissulega finna þeir fyrir mismiklu öryggi og 

misjafnt er í hvaða þáttum starfsins þeir finna til öryggisleysis og hafa þörf á leiðsögn. 

En þörfin er til staðar og nauðsynlegt er að koma til móts við hana. Darling-Hammond 

(2005) líkir fyrsta starfsári kennara við ólgusjó þar sem nýliðar upplifa vonbrigði og 

hindranir í starfi. Hún segir enn fremur að þriðjungur kennara hætti störfum innan fimm 

ára sem er svipað hlutfall og Halford (1999) og Viadero (2002) nefna. Darling-

Hammond (2005) segir jafnframt að hlutfallið sé hærra í skólum þar sem lítil leiðsögn 

er og því þurfi að mæta þörfum nýliða fyrir leiðsögn svo þeir geti eflt starfsþroska sinn.  

 

5.3.1 Hlutverk leikskólastjóra 

Leikskólastjóri gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að leiðsögn. Hann þarf að vera 

meðvitaður um þarfir nýliða og leggja áherslu á að tími sé gefinn til leiðsagnar og henni 

fylgt eftir. Anna Þóra Baldursdóttir (2003) segir að stuðningur skólastjórnenda skipti 

mjög miklu máli og að þeir hrósi og leiðbeini kennurum. Einnig segir Scherer (1999) að 

mikilvægt sé að hafa skólastjóra sem viðurkenni að stuðningur við nýliða skiptir mjög 

miklu máli. Það auki líkurnar á að tími sé gefinn til leiðsagnar. 

Rúmur helmingur þátttakenda telur að leikskólastjórinn hafi lagt áherslu á að hann 

fengi leiðsögn og að skólastjórinn hafi fylgst með nýliðanum, hvernig honum liði og 

gengi í starfi sínu. Það er vissulega jákvætt að svo stór hópur hafi upplifað 

leikskólastjórann sinn svo meðvitaðan um hlutverk sitt í leiðsögn. Ekki má gleyma 

hinum helmingnum sem fann ekki fyrir því að leikskólastjórinn væri að fylgjast með 
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störfum þeirra og þörf nýliða fyrir leiðsögn. Sergiovanni (1992, 1996) segir að það sé á 

ábyrgð skólastjóra að kennarar fái leiðsögn, sérstaklega nýliðar. Samkvæmt 

niðurstöðum úr rannsókn Maríu Steingrímsdóttur (2005) hafa nýliðar þörf á að 

stjórnendur komi og fylgist með þeim, hvernig þeim gangi og líði í starfi.  

Best er ef leikskólastjóri er búinn að ákveða hvaða starfsmaður eigi að sjá um 

leiðsögnina áður en nýliði hefur störf í leikskólanum svo hann geti undirbúið 

leiðsögnina vel. Það ætti að auka líkurnar á að nýliðinn fái öruggan leiðsagnarkennara 

sem veit hvert hlutverk hans er. Strax í upphafi starfsferils veit nýliðinn hvar hann á að 

fá upplýsingar og stuðning sem ætti að auka líkurnar á að nýliðinn finni fyrir öryggi í 

starfi og nái að efla fagþroska sinn fyrr. Með auknum fagþroska eflist einstaklingur og 

verður öruggari í starfi sem leiðir til hæfari starfsmanns.  

Áhugavert hefði verið að taka viðtal við nokkra þátttakendur til að kanna hvort 

þeim hafi fundist það skipta máli að leikskólastjóri fylgdist með þeim í starfi og legði 

áherslu á leiðsögn. Einnig hvort nýliðum í leikskóla finnist skólastjórar gegna jafn 

mikilvægu hlutverki í þessu sambandi líkt og rannsóknir hafa sýnt fram á (Anna Þóra 

Baldursdóttir, 2003, María Steingrímsdóttir, 2005 og Scherer, 1999).  

 

5.4 Samantekt og ályktun 

Starf leikskólakennara hefur ekki farið varhluta af þeim miklu breytingum sem átt hafa 

sér stað hér á landi síðustu áratugina. Íslenskt samfélag hefur breyst frá því að vera 

mikið bændasamfélag þar sem ungviði landsins vann sína vinnu líkt og fullorðnir og 

menntun yngstu kynslóðarinnar var ekki í hávegum höfð. Barnaheimili voru hugsuð 

sem athvarf og fóstrurnar sem þar unnu sáu um að gefa börnum hollan mat og kenna 

þeim hreinlæti. 

Það var fyrst árið 1994 sem leikskóli var lögfestur sem fyrsta skólastigið og fóstrur 

fengu starfsheitið kennarar. Hlutverkin sem nýliðar takast á við að námi loknu eru mörg 

og ábyrgðarmikil. Hlutverkin ná til þeirra sjálfra og skólasamfélagsins alls, ákveðnar 

siðareglur gilda og ber nýliðum að gangast undir þær þegar þeir hefja kennslu. Að vera 

fagmaður og tilheyra fagstétt er ábyrgðarhlutverk sem nýliðar þurfa að læra og þeir 

verða að fá tækifæri til að efla fagvitund sína í starfi. 

Sú mikla ábyrgð, öll þau hlutverk og allt það sem nýliðar þurfa að tileinka sér í nýju 

starfi er yfirgripsmikið. Góð leiðsögn getur breytt miklu fyrir nýliða, hjálpað þeim að 

takast á við starfið og allt sem því fylgir. Með leiðsögn ættu líkur að aukast á að 
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fagþroski þeirra eflist og þeir vaxi fyrr í starfi. Gott er að hafa í huga þegar nýliði hefur 

störf í leikskóla að koma hans er verðmæt; þekkingin sem hann kemur með og það góða 

sem hann býr yfir, því allir búa yfir einhverjum sterkum hliðum, getur verið 

þýðingarmikið fyrir leikskólann. Því er mikilvægt að byrja á að kynnast sterku hliðum 

nýliðans og búa honum þannig aðstæður að hann nái að styrkja sjálfsmynd sína í starfi.  

Dregin er sú ályktun út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að mikilvægt er að nýliðar 

sem hefja störf í leikskólum fái markvissa leiðsögn frá leiðsagnarkennara sem þeir geti 

leitað til varðandi mál sem þeir finna fyrir litlu öryggi með. Það dragi úr vanlíðan 

nýliða, geri starf þeirra ánægjulegra og skili betri, ánægðari og öruggari starfsmönnum 

inn í leikskólakennarastéttina. Svarhlutfallið í rannsókninni, sem var um 50%, getur 

dregið úr réttmæti rannsóknarinnar. Það er ekki hægt að alhæfa út frá svöruninni hver 

reynsla nýliða er og hversu mikla þörf þeir hafa á leiðsögn í leikskólum fyrstu mánuði 

starfsins. Margt bendir til að margir nýliðar í leikskólum finni fyrir litlu öryggi í starfi 

og hafi þörf á leiðsögn fyrstu mánuðina. Annað sem getur dregið úr áreiðanleika 

rannsóknarinnar er hve stór hluti þátttakenda hafði starfað í leikskóla áður en hann hóf 

nám í leikskólakennarafræðum. Sú reynsla sem margir nýliðar höfðu aflað sér gerir þá 

hugsanlega öruggari í starfi að námi loknu og þeir telja sig hafa minni þörf á leiðsögn 

vegna þessarar reynslu.  

 

5.5 Að lokum 

Með niðurstöður úr þessari rannsókn í huga má sjá að margir nýliðar finna fyrir litlu 

öryggi og hafa þörf fyrir leiðsögn fyrstu mánuði í starfi. Hugsanlega væri annað 

óeðlilegt ef horft er til þess að við brautskráningu úr kennaranámi er nýliði engan 

veginn fullnuma. Margt lærist með reynslunni. Með því að veita nýliða leiðsögn fyrstu 

mánuði starfsins má ætla að starf hans verði ánægjulegra og hann verði fyrr hæfur 

starfsmaður. Í lögum um leikskóla sem samþykkt voru í júní árið 2008 er ekki tilgreint 

að nýliðar eigi rétt á leiðsagnarkennara fyrstu mánuði í starfi. Segja má að 

leikskólakennarar hefðu stigið framfaraskref ef sett hefði verið í lög að nýliðar ættu rétt 

á leiðsögn fyrstu mánuði í starfi og fastur tími væri til leiðsagnar þegar ný lög tóku í 

gildi 1. júlí 2008.  

Kennarasamband Íslands (KÍ) setur sér og félagsmönnum sínum skólastefnu. Sú 

stefna tekur yfir hlutverk skóla, menntun, starfsfólk, samstarf heimila og skóla svo 

eitthvað sé nefnt. En þó það sé ekki tilgreint í lögum um leikskóla (2008) að nýliðar eigi 
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rétt á leiðsögn fyrsta starfsárið segir í skólastefnu KÍ að það sé nauðsynlegt. Þar segir 

einnig að mikilvægt sé að vel sé staðið að leiðsögn nýliða og að fram fari opin, 

gagnrýnin umræða um hlutverk leikskóla, menntun nemenda, starfsaðferðir og áherslur 

í uppeldi (Kennarasamband Íslands, 2002–2005-b). Vissulega er gott að þörf nýliða sé 

viðurkennd með þessum hætti, að nauðsynlegt sé að veita þeim þessa leiðsögn. Í 

skólastefnu KÍ fyrir árin 2005–2008 er leiðsögnin orðin að stefnu (Kennarasamband 

Íslands, 2005–2008-c). En betur má ef duga skal, það er því ánægjulegt að sjá að í 

tillögum skólastefnu KÍ fyrir árin 2008–2011 er gert ráð fyrir skipulagðri leiðsögn nýrra 

kennara í starfi sem taki yfir lengra tímabil en nú er (Kennarasamband Íslands e.d.-d). Í 

menntastefnu KÍ segir að bjóða þurfi upp á framhaldsnám fyrir æfingakennara og 

stuðningskennara nýliða í kennslu (Kennarasamband Íslands e.d.-e). Það má túlka þessi 

orð sem svo að ákveðin viðurkenning felist í þeim fyrir þörf nýliða á leiðsögn og hægt 

sé að binda vonir um að leiðsögn til handa nýliðum verði að lögum. 

Þó svo að nýbrautskráðir leikskólakennarar séu flestir fullir áhuga og eftirvæntingar 

þegar þeir hefja störf í leikskóla er ekki hægt að ætlast til af þeim að þeir séu fullnuma í 

kennarastarfinu. Ragnhildur Bjarnadóttir (1993) segir að starfskenning eða persónulegur 

stíll kennara mótist smátt og smátt. Með það að leiðarljósi ætti að vera sjálfsagt að veita 

nýliðum leiðsögn svo þeir nái fyrr valdi á starfskenningum sínum. Darling-Hammon og 

Baratz-Snowden (2005) segja að starfskenningar kennara birtist í þekkingu á 

nemendum, námi og þroska þeirra, þekkingu á námsgreinum og námskrá og þekkingu á 

kennslu. Jafnframt segja þær að þessir þrír þættir þurfi allir að skarast svo starfskenning 

kennara birtist. Er hægt að ætlast til þess að nýliði í kennslu sé tilbúin til að hafa alla 

þessa þætti til að bera? Er ekki ljóst að margir þurfa einhvern sem þeir geta leitað til 

með mál sem valda þeim óöryggi, geta rætt þau og fengið leiðbeiningar? Það getur 

reynst erfitt að yfirfæra fræðilega þekkingu sem fengin er með námi inn í starfið en þá 

mætti ætla að leiðsögn kæmi að góðu gagni. 

Ólafur Proppé (1992) segir um menntun, að hún sé byggð á gagnvirkum 

samskiptum. Menntun sé ekki það að vera fróður eða að vita mikið heldur að vera 

leitandi, forvitinn, svara spurningum, spyrja sjálfan sig og umhverfi sitt. Hann segir 

einnig að menntamaður komist seint á leiðarenda en það sé leitin og ferðalagið sem 

mestu skiptir. Menntun sé að verða að manni, að nýta þá möguleika til þroska sem 

okkur eru gefnir í upphafi lífs. 

Ef litið er á orð Ólafs Proppé með þörf nýliða á leiðsögn í huga er auðvelt að sjá að 

nýliðar hafa mikla þörf fyrir stuðning og handleiðslu í upphafi starfsferils síns. Þeir 
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þurfa að standa undir mikilli ábyrgð og siðferðislegri skyldu sem fylgir því að mennta 

og annast ungviði landsins. Viðurkenna þarf þörf nýliða á leiðsögn og koma til móts við 

hana því þeir eigi eftir að læra margt í starfi sínu sem leikskólakennarar sem ekki verður 

lært nema með reynslu.  
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Rannsókn á þörf nýliða í leikskólum fyrir leiðsögn og líðan þeirra 

fyrstu mánuði í starfi. 

 

 

1. Frá hvorum skólanum brautskráðist þú? 

 Háskólanum á Akureyri  

 Kennaraháskóla Íslands 

 

 

2. Á hvaða aldri ert þú? 

 30 ára eða yngri  

 40 til 50 ára 

 50 ára eða eldri  

 

 

3. Hafðir þú unnið í leikskóla áður en þú hófst nám í leikskólakennarafræðum?  

 Já 

 Nei 

 

 

4. Hófst þú störf í leikskóla að lokinni brautskráningu?  

    (Ef nei, vinsamlegast svarið spurningu 5 og 6, ef já vinsamlegast haldið áfram í  

spurningu 7). 

  Já 

 Nei 

 

 

5. Hver er ástæða þess að þú hófst ekki störf í leikskóla að lokinni brautskráningu?  

    Vegna þess að: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  



72 

 

 

6. Hefur þú hugsað þér í náinni framtíð að hefja starf í leikskóla? 

 Ég hef hugsað mér að hefja starf í leikskóla í náinni framtíð. 

 Ég hef ekki hugsað mér að hefja starf í leikskóla í náinni framtíð. 

 Annað, hvað_________________________________________ 

 

 

 

7. Hvert er starfssvið þitt í leikskólanum? 

    (Vinsamlegast merktu við allt sem á við). 

 Leikskólastjóri 

 Aðstoðarleikskólastjóri  

 Deildarstjóri 

 Sérkennslustjóri 

 Leikskólakennari 

 Leikskólasérkennari 

 Annað, hvað?_______________________ 

 

 

 

 

8. Fannst þú oft eða aldrei fyrir óöryggi í starfi þínu sem leikskólakennari fyrstu vikur 

og mánuði?  

     (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Mjög oft 

 Oft  

 Sjaldan  

 Mjög sjaldan 

 Aldrei 
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9. Þessi spurning er sett fram í tíu liðum og á við fyrstu vikur og mánuði í starfi.  

    (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika í hverjum lið). 

 

                                                  Mjög miklu        Miklu         Litlu        Mjög litlu        Engu    

a) Hversu miklu eða litlu öryggi fannst þú fyrir í foreldrasamskiptum? 

                                                                                                   

 

b) Hversu miklu eða litlu öryggi fannst þú fyrir í skipulögðu hópastarfi með nemendum? 

                                                                                                                 

 

c) Hversu miklu eða litlu öryggi fannst þú fyrir í samskiptum við reyndari leikskólakennara? 

                                                                                                               

 

d) Hversu miklu eða litlu öryggi fannst þú fyrir í samskiptum við samstarfsfólk? 

                                                                                                               

 

e) Hversu miklu eða litlu öryggi fannst þú fyrir í sambandi við óskráðar reglur og hefðir sem 

gilda í leikskólanum?  

                                                                                                                 

 

f) Hversu miklu eða litlu öryggi fannst þú fyrir í sambandi við skipulagningu starfsins? 

                                                                                                                

 

g) Hversu miklu eða litlu öryggi fannst þú fyrir í sambandi við sérkennslu einstakra nemenda? 

                                                                                                                 

 

h) Hversu miklu eða litlu öryggi fannst þú fyrir við ákvarðanatöku sem tengdust nemendum 

þínum? 
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                                                  Mjög miklu        Miklu         Litlu        Mjög litlu        Engu    

i) Hversu miklu eða litlu öryggi fannst þú fyrir við ákvarðanatöku sem tengdust dagskipulagi? 

                                                                                                                 

 

j) Hvað annað olli þér óöryggi í starfi? 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                  

 

 

 

10. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að þú sért stolt/ur af því að vera 

leikskólakennari? 

       (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála  

 Lítið sammála  

 Frekar ósammála 

 Alveg ósammála 

 

 

11. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að mikil virðing sé borin fyrir starfi 

leikskólakennara í þjóðfélaginu? 

       (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála  

 Lítið sammála  

 Frekar ósammála 

 Alveg ósammála 
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12. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að þú sért mjög meðvituð/aður um þá 

uppeldisstefnu sem þú vinnur eftir í leikskólanum? 

       (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála  

 Lítið sammála  

 Frekar ósammála 

 Alveg ósammála 

 

 

13. Þessi spurning er sett fram í tíu liðum og á við fyrstu vikur og mánuði í starfi.  

     (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika í hverjum lið). 

 

                                                 Mjög mikla        Mikla         Litla        Mjög litla        Enga    

a) Hversu mikla eða litla leiðsögn hefðir þú þurft að fá í foreldrasamskiptum? 

                                                                                                   

 

b) Hversu mikla eða litla leiðsögn hefðir þú þurft að fá í skipulögðu hópastarfi með 

nemendum? 

                                                                                                                 

 

c) Hversu mikla eða litla leiðsögn hefðir þú þurft að fá í samskiptum við reyndari 

leikskólakennara? 

                                                                                                               

 

d) Hversu mikla eða litla leiðsögn hefðir þú þurft að fá í samskiptum við samstarfsfólk? 
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                                                 Mjög mikla        Mikla         Litla        Mjög litla        Enga    

e) Hversu mikla eða litla leiðsögn hefðir þú þurft að fá í sambandi við óskráðar reglur og 

hefðir sem gilda í leikskólanum?  

                                                                                                                 

 

f) Hversu mikla eða litla leiðsögn hefðir þú þurft að fá í sambandi við skipulagningu? 

                                                                                                                 

 

g) Hversu mikla eða litla leiðsögn hefðir þú þurft að fá í sambandi við sérkennslu einstakra 

nemenda? 

                                                                                                                 

 

h) Hversu mikla eða litla leiðsögn hefðir þú þurft að fá við ákvarðanatöku sem tengdust 

nemendum þínum? 

                                                                                                                 

 

i) Hversu mikla eða litla leiðsögn hefðir þú þurft að fá við ákvarðanatöku sem tengdust 

dagskipulagi? 

                                                                                                                 

j) Hvað annað hefðir þú þurft að fá leiðsögn við? 

__________________________________________________________________________ 
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14. Hversu mikla eða litla faglega ábyrgð fannst þér þú bera fyrstu mánuði í starfi? 

      (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Mjög mikla ábyrgð 

 Mikla ábyrgð 

 Hæfilega mikla ábyrgð 

 Mjög litla ábyrgð 

 Enga ábyrgð 

 

 

15. Þessi spurning er í tólf liðum. 

     (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika við hverja fullyrðingu). 

                           Mjög sammála    Frekar sammála    Frekar ósammála    Mjög ósammála 

 

a) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að við upphaf starfsferils þíns sem 

leikskólakennari hafir þú verið full/ur eftirvæntingar? 

                                                                                                       

 

b) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að við upphaf starfsferils þíns sem 

leikskólakennari hafir þú gert þér hugmyndir um það hvernig þú ætlaði að ná markmiðum 

þínum í starfi? 

                                                                                                         

 

c) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að með haustinu þegar vetrarstarfið var byrjað að 

fullu fannst þér þú vera á kafi í vinnu, hefði ekki tíma til að hugsa um neitt annað og 

verkefnin væru óþrjótandi? 

                                                                                                      

 

d) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að á fyrstu haustvikunum hafir þú fundið til 

mikillar þreytu?  
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                           Mjög sammála    Frekar sammála    Frekar ósammála    Mjög ósammála 

e) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að frá lokum nóvembermánaðar til loka janúar 

hafir þú upplifað vonbrigði. Þér hafi fundist hlutirnir ekki ganga eins vel og þú hafðir gert 

þér vonir um í upphafi starfs þíns? 

                                                                                                       

 

f) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að á þessu tímabili hafir þú farið að efast um 

eigið ágæti og færni í starfi? 

                                                                                                        

 

g) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að í upphafi ársins 2009 hefðu væntingar þínar 

til starfsins brostið? 

                                                                                                        

 

h) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að í febrúar og til dagsins í dag finnist þér þú 

hafa haft tækifæri til að ígrunda störf þín og öðlast betri skilning á starfi þínu sem 

leikskólakennari? 

                                                                                                        

 

i) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að í upphafi marsmánaðar 2009 hafir þú 

áhyggjur af því að þú hafir ekki náð að skila af þér því sem til var ætlast af þér til nemenda 

þinna? 

                                                                                                        

 

j) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að á þessum tíma árs hafir þú öðlast meira 

sjálfstraust og hæfni til að takast á við það sem koma skal? 
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                           Mjög sammála    Frekar sammála    Frekar ósammála    Mjög ósammála 

k) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að þessa dagana sért þú farin/nn að gera 

langtímaáætlanir og ert með hugmyndir um það sem þú ætla að gera næsta vetur í starfi 

þínu? 

                                                                                                        

 

l) Hversu sammála eða ósammála ert þú því að þessa dagana sért þú að líta yfir störf þín og 

ígrunda þau, hvað hefur tekist vel í vetur og hvað betur mætti fara? 

                                                                                                        

 

 

 

 

16. Þegar þú hófst störf í leikskólanum var þér fengin leiðsagnarkennari?  

(Ef nei, vinsamlegast svarið spurningu 17 og farið síðan í spurningu 26, ef já, 

vinsamlegast ljúkið við að svara spurningalistanum). 

 Ég fékk leiðsagnarkennara. 

 Ég fékk ekki leiðsagnarkennara. 

 

 

17. Finnst þér að þú hafir haft þörf á að hafa leiðsagnarkennara sem þú hefðir getað 

leitað til? 

 Ég hafði þörf fyrir leiðsagnarkennara. 

 Ég hafði ekki þörf fyrir leiðsagnarkennara. 

 

 

18. Uppfyllti leiðsagnarkennarinn þinn þörf þína á leiðsögn? 

 Leiðsagnarkennarinn uppfyllti þörf mína á leiðsögn. 

 Leiðsagnarkennarinn uppfyllti ekki þörf mína á leiðsögn. 
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19. Fannst þér leiðsögnin nægilega markviss? 

 Leiðsögning var nægilega markviss. 

 Leiðsögning var ekki nægilega markviss. 

 

 

20. Fékkst þú leiðsögn frá leiðsagnarkennaranum eingöngu þegar þú kallaðir eftir 

henni? 

 Leiðsögnin var eingöngu þegar ég kallaði eftir henni. 

 Leiðsögnin var ekki eingöngu þegar ég kallaði eftir henni. 

 

 

21. Kom leiðsagnarkennarinn að eigin frumkvæði og fylgdist með þér að störfum? 

 Leiðsagnarkennarinn kom að eigin frumkvæði og fylgdist með mér að störfum. 

 Leiðsagnarkennarinn kom ekki að eigin frumkvæði og fylgdist með mér að störfum. 

 

 

22. Var ákeðinn fastur tími á viku eða mánuði til leiðsagnar þar sem þú og 

leiðsagnarkennarinn þinn hittust og fóruð yfir hvernig gengi? 

      (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Já fastur tími á viku 

 Nei ekki fastur tími á viku 

 Já fastur tími í mánuði 

 Nei ekki fastur tími í mánuði 
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23. Var þér kynnt í upphafi starfsins að samkvæmt skólastefnu KÍ ættir þú rétt á 

leiðsögn í starfi? 

 Já mér var kynnt í upphafi starfs míns að samkvæmt skólastefnu KÍ ætti ég rétt á 

leiðsögn í starfi. 

 Nei mér var ekki kynnt í upphafi starfs míns að samkvæmt skólastefnu KÍ ætti ég rétt á 

leiðsögn í starfi. 

 

 

 

 

24. Fannst þér leikskólastjórinn leggja áherslu á að þú fengir leiðsögn fyrstu mánuði í 

starfi? 

 Já leikskólastjórinn lagði áherslu á að ég fengi leiðsögn fyrstu mánuðina í starfi. 

 Nei leikskólastjórinn lagði ekki áherslu á að ég fengi leiðsögn fyrstu mánuðina í starfi. 

 

 

 

 

25. Hversu mikið eða lítið fylgdist leikskólastjórinn með þér fyrstu mánuðina í starfi, 

hvernig þér gengi, hvernig þér liði o.þ.h.? 

      (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Hann fylgdist mjög mikið með. 

 Hann fylgdist mikið með. 

 Hann fylgdist hæfilega mikið með. 

 Hann fylgdist lítið með. 

 Hann fylgdist mjög lítið með. 

 Hann fylgdist ekkert með. 
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26. Hversu langur eða stuttur fannst þér spurningalistinn vera? 

     (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Mjög langur 

 Langur 

 Hæfilega langur  

 Stuttur 

 Mjög stuttur 

 

27. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni? 

      Með því að svara spurningalistanum hef ég ígrundað þörf mína fyrir leiðsögn í starfi. 

      (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála  

 Lítið sammála  

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

28. Hversu sammála eða ósammála ert þú fullyrðingunni? 

      Með því að svara spurningalistanum hef ég ígrundað sjálfan mig sem fagmann. 

     (Vinsamlegast merkið aðeins við einn möguleika). 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála  

 Lítið sammála  

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

Ég met það mikils að þú skulir hafa gefið þér tíma til að svara þessum spurningum. 

Þín þátttaka skiptir mig og niðurstöðurnar miklu máli! 
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Akureyri 1. mars 2009 

Kæri leikskólakennari 

 

Til hamingju með BEd. gráðuna þína í leikskólakennarafræðum. 

Ég heiti Erna Rós Ingvarsdóttir og útskrifaðist sem leikskólakennari árið 1992. Um 

þessar mundir stunda ég framhaldsnám í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. 

Hluti af námi mínu er rannsóknarverkefni og valdi ég að rannsaka líðan nýbrautskráðra 

leikskólakennara á fyrsta starfsári og þörf þeirra fyrir leiðsögn fyrstu mánuði í starfi. Í 

rannsókninni verður leitast við að svara því hver reynsla nýliða í leikskólum er af starfi 

sínu og starfsaðstæðum og hverjar þarfir þeirra eru fyrir leiðsögn fyrstu mánuði í starfi. 

 

Leikskólakennarar standa á tímamótum með tilkomu nýrra laga um leikskóla og um 

menntun og ráðningu leikskólakennara sem fela í sér lögverndun á starfsheitinu 

leikskólakennari. Af miklu ræðst fyrir byrjanda í leikskólastarfi að vel takist til á fyrsta 

starfsárinu. Því er mikilvægt að fá sem mestar upplýsingar um hvernig búið er að 

nýliðum í skólunum og upplifun þeirra af því hvað betur megi fara. 

 

Nafn þitt var fengið hjá Kennaraháskóla Íslands eða Háskólanum á Akureyri. Allir þeir 

sem brautskráðust vorið 2008 í leikskólakennarafræðum frá þessum skólum eru beðnir 

að taka þátt. Könnunin sem gengur út á að svara spurningum rafrænt tengt efni 

rannsóknarinnar tekur u.þ.b. 15–20 mínútur að svar og verður aðgengilegur til 11. mars. 

Ég bið þig vinsamlegast að fara inn á eftirfarandi vefslóð: 

http://akmennt.is/kannanir  

Þegar þangað er komið þarf að ýta á textann sem leiðir þig beint í könnunina. Svörin 

verða á engan hátt rekjanleg til einstaklinga. Það er einlæg ósk mín að þú gefir þér tíma 

til að takir þátt í þessari könnun. Þitt framlag er að svara spurningalistanum því svör þín 

eru afar mikilvæg til að tryggja sem marktækastar niðurstöður. 

 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Erna Rós Ingvarsdóttir 

Meistaranemi í menntunarfræðum 

ha070108@unak.is  

http://akmennt.is/kannanir
mailto:ha070108@unak.is
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Akureyri 10. mars 2009 

 

Kæri leikskólakennari 

 

Með bréfi þessu vil ég þakka þeim sem svarað hafa spurningalistanum vegna 

rannsóknar minnar á líðan nýbrautskráðra leikskólakennara á fyrsta starfsári og þörf 

þeirra fyrir leiðsögn fyrstu mánuði í starfi. Ef þú hefur ekki enn séð þér fært að svara 

listanum langar mig enn og aftur að leita til þín og biðja þig að gefa þér tíma til þess að 

fara inn á: http://akmennt.is/kannanir og svara honum. Þegar þangað er komið þarf að 

ýta á textann sem leiðir þig beint í könnunina. Svörin verða á engan hátt rekjanleg til 

einstaklinga. Það tekur um 15-20 mínútur að svara spurningalistanum. 

 

Heimtur á svörun fram til þessa hafa ekki verið alveg nógu góðar. Úrvinnsla hefst 

fljótlega og er það mat mitt að það vanti meiri svörun svo marktæk niðurstaða fáist. Því 

hef ég í samráði við leiðbeinendur mína þau Maríu Steingrímsdóttur og Trausta 

Þorsteinsson ákveðið að framlengja tímann sem opið verður fyrir könnunina til og með 

15. mars 2009. Þátttaka þín skiptir mig og niðurstöður rannsóknarinnar miklu máli og 

geta hugsanlega hjálpað okkur leikskólakennurum að taka á móti nýliðum komandi ára í 

leikskólum. 

 

 

 

 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Erna Rós Ingvarsdóttir 

Meistaranemi í menntunarfræðum 

ha070108@unak.is 

http://akmennt.is/kannanir
mailto:ha070108@unak.is
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Akureyri 16. mars 2009 

 

Kæri leikskólakennari 

 

Þetta bréf sendi ég öllum þátttakendum í rannsókn minni á líðan nýbrautskráðra 

leikskólakennara á fyrsta starfsári og þörf þeirra fyrir leiðsögn fyrstu mánuði í starfi. Því 

upp kom tæknilegt vandamála sem varð til þess að könnunin var ekki aðgengileg í 

nokkra daga. Búið er að lagfæra aðgengið að henni og bið ég þá sem enn áttu eftir að 

svara könnuninni að gefa sér tíma til að fara inn á: http://akmennt.is/kannanir og 

svara spurningalistanum. Þegar þangað er komið þarf að ýta á textann sem leiðir þig 

beint í könnunina. Svörin verða á engan hátt rekjanleg til einstaklinga. Það tekur um 15-

20 mínútur að svara spurningalistanum. Hinum sem þegar eru búnir að svara þakka ég 

fyrir og bið þá að afsaka ónæðið af þessu bréfi. 

 

Vegna þessa vanda sem upp kom og í samráði við leiðbeinendur mína þau Maríu 

Steingrímsdóttur og Trausta Þorsteinsson hef ég ákveðið að framlengja tímann sem opið 

verður fyrir könnunina til og með 23. mars 2009 og vona að þeir sem enn eiga eftir að 

svara sjái sér fært að svara henni. Þátttaka þín skiptir miklu máli varðandi 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

 

 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Erna Rós Ingvarsdóttir 

Meistaranemi í menntunarfræðum 

ha070108@unak.is 

 

 

 

http://akmennt.is/kannanir
mailto:ha070108@unak.is

